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Resumo 

Sanchez, M.A. Desenvolvimento de procedimentos analíticos em sistemas de 

análises em fluxo empregando multicomutação para a determinação de anti-

hipertensivos. 2010. 155p. Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Química. 

Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Esta tese apresenta o desenvolvimento de procedimentos analíticos em sistemas de 

análises em fluxo com multicomutação para a determinação de anti-hipertensivos. A 

determinação de captopril foi baseada na redução de Cu(II) na presença do fármaco, seguida 

da reação de Cu(I) com sal dissódico de 4,4’-dicarboxi-2,2’-biquinolina (BQA). O 

procedimento apresentou frequência de amostragem de 47 determinações/h, com 

coeficiente de variação de 2,2% (n=20) e consumo de 290 μg de BQA por determinação. Os 

resultados das análises das amostras foram concordantes com os obtidos por titulação 

iodométrica. O procedimento foi aplicado à construção de curvas de dissolução de 

medicamentos utilizando-se um aparato alternativo, sendo os resultados concordantes com 

a literatura. A determinação de diltiazem foi realizada pela reação entre o fármaco e ClO-, 

seguida da reação de N,N-dietil-p-fenilenodiamina (DPD) com o ClO- remanescente. A 

metodologia apresentou limite de detecção de 7,0 μmol/L, frequência de amostragem de  

34 determinações/h e coeficiente de variação de 0,9% (n=10), porém a aplicação foi 

dificultada por efeitos de matriz. Um procedimento baseado na microextração  

líquido-líquido do par iônico formado entre diltiazem e azul de bromotimol em meio ácido 

foi então desenvolvido. Foram obtidos limite de detecção de 0,9 μmol/L, frequência de 

amostragem de 78 determinações/h e eficiência de extração de 60%. O consumo de CHCl3 

foi de apenas 50 µL, gerando 383 μL de resíduo por determinação. Resultados da análise das 

amostras foram concordantes com o procedimento de referência. Microextração  

líquido-líquido do par iônico formado entre losartana e alaranjado-II em meio ácido foi 

empregada para a determinação do fármaco. A frequência de amostragem foi de  

77 determinações/h, com coeficiente de variação de 0,9% (n=10) e consumo de CHCl3 de  

150 µL por determinação. Porém, diferentemente do observado no procedimento análogo 

em batelada, foram observados problemas relacionados à seletividade do procedimento.  

 
Palavras-chave: análises em fluxo, multicomutação, captopril, diltiazem, losartana,  

  microextração líquido-líquido. 



 

Abstract 

Sanchez, M.A. Development of flow procedures based on multicomutation for the 

determination of anti-hypertensive drugs. 2010. 155p. PhD Thesis – Graduate Program in 

Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

This thesis focused the development of flow-based analytical procedures exploiting 

multicommutation for the determination of anti-hypertensive drugs. The reduction of Cu(II) 

in the presence of captopril, followed by the reaction of Cu(I) with  

4,4’-dicarboxy-2,2’-bichinoline disodium salt (BCA) was employed for captopril 

determination. The procedure showed a sampling rate of 47 determinations per hour, 

coefficient of 2.2% (n = 20) and consumption of 290 μg BCA per determination. The results 

for pharmaceutical samples agreed with those obtained by iodometric titration. The 

procedure was applied to dissolution studies of pharmaceutical preparations using an 

alternative apparatus, yielding results in agreement with the literature. One of the analytical 

procedures for diltiazem determination was based on the reaction between the drug and 

ClO-, followed by the reaction between N,N-diethyl-p-phenylenediamine (DPD) and the 

remaining ClO-. The methodology showed a detection limit of 7.0 μmol/L, sampling rate of 

34 determinations per hour and coefficient of variation of 0.9% (n = 10), but application was 

hindered by matrix effects. Thus, on-line liquid-liquid microextraction was evaluated, based 

on the ion pair formation between diltiazem and bromothymol blue in acidic medium. 

Detection limit of 0.9 μmol/L, sampling rate of 78 determinations per hour and extraction 

efficiency of 60% were attained. The CHCl3 consumption was only 50 μL, with waste 

generation of 383 μL per determination. The results for diltiazem determination in 

commercial pharmaceutical preparations agreed with the reference procedure. Finally, a 

procedure for losartan determination was developed based on flow injection liquid-liquid 

microextraction of the ion pair formed between the drug and orange-II in acidic medium. 

Sampling rate of 77 determinations per hour and coefficient of variation of 0.9% (n = 10) 

were achieved, consuming 150 μL of CHCl3 per determination. However, selectivity was 

poor, differently that observed in the analogous batch procedure. 

 

Keywords: flow analysis, multicomutation, captopril, diltiazem, losartana, liquid-liquid 

microextraction. 
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1. Introdução 

 
1.1. Hipertensão arterial e anti-hipertensivos 

Atualmente, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no Brasil, 

com aproximadamente 1,2 milhões de óbitos por ano1. A hipertensão arterial atinge 

aproximadamente 25% da população adulta mundial, sendo que entre idosos este valor 

pode chegar a 50%. Em 2010, estima-se que o número de pessoas que sofrem deste 

problema possa chegar a 1,2 bilhões, sendo a terceira maior causa de mortes no mundo. 

Somente no Brasil, este número pode chegar a 30 milhões, de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS)2. 

Avalia-se que até 2025 o número de hipertensos em países em desenvolvimento irá 

crescer 80% (atualmente esse número aproxima-se de 17 milhões). Em 2005, o custo 

mundial de internações decorrentes de doenças cardiovasculares foi de mais de 1,3 bilhões 

de dólares. De acordo com a OMS, em países de rendas baixa e média, 598 mil pessoas 

morreram de doenças hipertensivas entre 2000 e 2001 e calcula-se que 2,5 milhões de 

óbitos sejam decorrentes de acidente vascular encefálico, uma das consequências da 

hipertensão arterial1. 

O coração é o órgão responsável pelo bombeamento do sangue no organismo e 

durante este processo é exercida uma força contra as paredes das artérias. Com o aumento 

desta força, há uma maior resistência à passagem do sangue, ocasionando hipertensão 

arterial. O bombeamento é realizado em duas etapas: sístole, que é a contração exercida 

para expulsar o sangue, na qual a força é máxima; e diástole, que corresponde ao 

relaxamento do músculo cardíaco entre uma contração e outra, na qual a força é mínima1.  
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Os critérios de classificação da pressão arterial utilizados pela OMS3 são descritos na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Critérios para a classificação clínica da pressão arterial3 

Etapa Pressão arterial/mmHg Classificação 

Sistólica 

< 140 Normal 

140 – 159 
Limite da hipertensão 

sistólica 

≥ 160 Hipertensão sistólica 

Diastólica 

< 85 Normal 

85 – 89 Normal a alta 

90 – 104 Hipertensão média 

105 – 114 Hipertensão moderada 

≥ 115 Hipertensão severa 

 
Dentre as possíveis complicações da hipertensão arterial, destacam-se a hipertrofia 

do ventrículo esquerdo, angina do peito, infarto do miocárdio, insuficiência e arritmia 

cardíacas, isquemia cerebral e insuficiência renal crônica1. Para o controle das causas, 

sintomas e consequências desta enfermidade, são administrados fármacos, que podem 

apresentar diferentes mecanismos e sítios de ação. 

Os anti-hipertensivos são uma classe de fármacos empregados na farmacologia e 

medicina para o tratamento da hipertensão arterial. O principal objetivo deste tratamento é 

a redução da mortalidade por doenças cardiovasculares e renais, mantendo-se a pressão 

arterial em valores abaixo de 140/90 mmHg. Controlando-se a hipertensão arterial, a 

redução na incidência de acidente vascular encefálico é de aproximadamente 40%, de 25% 

de infarto do miocárdio e superior a 50% de falência cardíaca4. 

Existe uma ampla variedade de anti-hipertensivos, classificados de acordo com o 

mecanismo de ação do fármaco no organismo. Destacam-se os diuréticos, bloqueadores dos 
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canais do cálcio, inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) e os bloqueadores 

do receptor da angiotensina-II5. 

O captopril, primeiro medicamento da classe dos IECA a ser desenvolvido, foi 

considerado um grande avanço na época de seu registro devido ao seu mecanismo de ação 

inovador4. Possui estrutura molecular mostrada na Figura 1 e nome químico  

1-[(2S)-3-mercapto-2-metilpropionil]-L-prolina6. 

N

O OH

SH

O

CH3  
Figura 1. Estrutura molecular do captopril 

 
O captopril atua no relaxamento das artérias, sendo também indicado no tratamento 

da insuficiência cardíaca congestiva e nefropatia diabética7. O grupo sulfidrila desempenha 

um papel importante no mecanismo de ação, pois se liga covalentemente ao átomo de zinco 

presente no sítio ativo da enzima conversora da angiotensina8. O captopril consiste de um 

pó cristalino branco ou levemente amarelado, com odor característico de sulfeto9 e possui 

dois hidrogênios ionizáveis, relativos aos grupos carboxila (pKa = 3,7) e sulfidrila (pKa = 9,8)10. 

Pode também ser encontrado em formulações farmacêuticas associado ao diurético 

hidroclorotiazida11. Após administração oral, o fármaco é rapidamente absorvido,  

obtendo-se concentrações plasmáticas máximas em cerca de 1 hora e absorção média de 

aproximadamente 75% da dose nominal7. 

Os procedimentos analíticos oficiais para a determinação de captopril são baseados 

em volumetria ou cromatografia6, embora várias alternativas tenham sido propostas 
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empregando espectrofotometria11, fluorimetria12, quimiluminescência13, potenciometria14 e 

espectrometria de absorção atômica indireta15. 

O cloridrato de diltiazem, que faz parte da classe dos bloqueadores dos canais de 

cálcio, é um dos fármacos mais empregados como anti-hipertensivo16. Seu nome químico é 

3-acetiloxi-5-[2-(dimetilamino)etil]-2,3-diidro-2-(4-metoxifenil)-1,5-benzotiazepin-4(5H)ona 

monocloridrato e sua estrutura molecular17 é apresentada na Figura 2. 

N

O

S

N

O

O

O

H

H

 
Figura 2. Estrutura molecular do diltiazem 

 
Sabe-se que o cálcio pode causar o estreitamento de determinados tipos de vasos 

sanguíneos, levando ao aumento da pressão. Os bloqueadores dos canais de cálcio são 

vasodilatadores de elevada potência, que reduzem a pressão arterial através do bloqueio da 

ação do cálcio. Com isto, há uma dilatação dos vasos e, consequentemente, diminuição da 

pressão arterial, sendo este o mecanismo de ação do diltiazem16,18. 

Além da ação anti-hipertensiva, o diltiazem possui propriedades antianginosas e 

antiarrítmicas. É considerado como uma excelente opção de tratamento, principalmente em 

idosos, por não causar retenção de sódio e não apresentar efeitos nocivos às funções renais, 

além de não alterar o metabolismo de carboidratos e lipídios19. É um composto alcalino 

(amina terciária), com valor de pKa em torno de 7,720. Apresenta absortividade molar 
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próxima de 24000 L/(mol.cm) com máximo de absorção em 237 nm20. É um composto 

instável quando exposto à luz e o principal produto de degradação em solução aquosa é o 

desacetildiltiazem21. 

A determinação de diltiazem tem sido realizada através de espectrofotometria16,22,23, 

amperometria24, espectroscopia Raman25, voltametria de redissolução anódica26 e 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC)27, sendo este último o procedimento oficial 

recomendado pela Farmacopeia Norteamericana6. 

A losartana é o primeiro membro de uma classe química relativamente nova de  

anti-hipertensivos bloqueadores não-peptídicos dos receptores da angiotensina-II28,29. Seu 

nome químico é 2-butil-4-cloro-1[[2’-(1H-tetrazol-5-il)[1,1’-bifenil]-4-il]metil]1H-imidazol-5-

metanol (Figura 3), sendo utilizada geralmente na forma de sal monopotássico6. A primeira 

indicação aprovada do fármaco foi para o tratamento da hipertensão arterial28, mas também 

é utilizado contra insuficiência cardíaca congestiva30.  

N

N
Cl

N

NN

N

OH
CH3

-
K+

 
Figura 3. Estrutura molecular da losartana potássica 

 
A losartana consiste de um sólido amarelo-pálido solúvel em água (3,3 mg/L em  

pH 7,8), com pKa = 4,9
31. Quando administrado oralmente, o fármaco sofre metabolismo de 

primeira passagem, sendo formado o metabólito ativo através da oxidação do grupo  

5-hidroximetil no anel imidazol, além de outros metabólitos inativos. A biodisponibilidade 

sistêmica de medicamentos contendo losartana é de aproximadamente 33%, com 
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concentrações plasmáticas máximas médias do fármaco inalterado e de seu metabólito ativo 

alcançadas em 1 hora e em 3 a 4 horas, respectivamente32. Possui a vantagem de apresentar 

elevada seletividade e bloqueio efetivo da angiotensina no receptor da angiotensina-II, sem 

apresentar alguns dos efeitos colaterais associados ao uso de medicamentos da classe dos 

IECA29. 

A determinação de losartana pode ser feita por HPLC28, espectrofotometria31, 

espectrofluorimetria33 e eletroforese capilar34. 

 
1.2. Estudos de dissolução de medicamentos 

Dentre os diversos tipos de formas farmacêuticas administradas por via oral, as 

sólidas, que incluem cápsulas e comprimidos, são as mais prescritas, estimando-se que 

representem aproximadamente 80% do mercado mundial35. Esta preferência decorre da 

ampla aceitação por parte dos pacientes35, devido à maior facilidade de deglutição, agregada 

à insipidez e conveniência de transporte e identificação36. Além disso, quando comparadas a 

formas farmacêuticas líquidas, demandam menor espaço para armazenamento, apresentam 

recipientes não propensos a quebra e não necessitam de colheres ou outros dispositivos de 

medida, que ainda podem resultar em doses inexatas36. 

Comprimidos e cápsulas podem se apresentar em diferentes formas, tamanhos e 

cores, bem como possuir gravações e/ou impressões em sua superfície. Isso facilita sua 

identificação e aumenta a segurança na administração36. 

Do ponto de vista industrial, formas farmacêuticas sólidas são produzidas com maior 

eficiência, sendo acondicionadas e transportadas com custo inferior36. Adicionalmente, o 

produto final apresenta maior estabilidade35 e prazo de validade mais longo do que seus 

similares líquidos36. Durante a produção, tem-se uma maior facilidade de controle das 
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condições de fabricação e, para tal, devem ser realizados ensaios para garantir a qualidade, 

eficácia e segurança durante a administração, assim como a bioequivalência intra e inter 

lote37,38. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) “medicamentos 

bioequivalentes são equivalentes farmacêuticos que, ao serem administrados na mesma 

dose molar e nas mesmas condições, não apresentam diferenças estatisticamente 

significativas em relação à biodisponibilidade”39. Biodisponibilidade, por sua vez, está 

relacionada à absorção do fármaco a partir da forma farmacêutica40. Após administração 

oral, um comprimido passa por diversos processos até atingir o sítio de ação41, conforme 

descrito na Figura 4. 

A liberação do fármaco e a interação com o tecido-alvo são processos totalmente 

dependentes da dissolução da forma farmacêutica. Em função disso, estudos com a 

finalidade de avaliar a dissolução do produto final devem ser realizados visando garantir que 

não haja variação no tempo necessário para o início da ação, bem como sua intensidade, 

assegurando-se o efeito terapêutico e evitando-se concentrações plasmáticas tóxicas36. 

Desta forma, o objetivo principal dos ensaios de dissolução é fornecer uma previsão mais 

próxima possível da biodisponibilidade real do produto. Testes desta natureza são uma 

exigência para a aprovação e comercialização de medicamentos registrados na ANVISA e/ou 

agências regulatórias internacionais36. 

Nos ensaios in vitro, a velocidade e a extensão da dissolução do fármaco a partir da 

forma farmacêutica são monitoradas em função do tempo, isto é, a concentração de 

fármaco presente em um meio de dissolução apropriado é quantificada, tendo-se condições 

experimentais (e.g. temperatura, interface sólido-líquido e composição do meio de 
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dissolução) rigorosamente controladas42. Através destes estudos, os resultados in vivo 

podem ser estimados sem a necessidade de estudos em humanos43. 

 
Figura 4. Esquema da biodisponibilidade de fármacos, adaptado da Ref. 41 

 
Curvas de dissolução para formas farmacêuticas sólidas têm sido preconizadas pela 

Farmacopeia Norteamericana6 para a avaliação da qualidade de medicamentos desde 1970, 

quando somente doze monografias continham essa exigência36. Atualmente, elas são padrão 

para comprimidos e cápsulas e passaram a ser exigidas pela ANVISA a partir de 198044. 

A Farmacopeia Norteamericana inclui sete modelos de aparatos que são utilizados 

em ensaios de dissolução de comprimidos e cápsulas de liberação imediata ou prolongada, 

medicamentos com revestimento entérico e dispositivos transdérmicos de liberação de 

fármacos6,36. Os empregados com maior frequência6,35,45 são os aparatos 1 e 2, sendo o 

primeiro esquematizado na Figura 5. 
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O equipamento consiste de um banho de água com temperatura controlada (Fig. 5a), 

usualmente ajustada para (37,0 ± 0,5)oC. Imersa neste banho, tem-se uma cuba ou vaso de 

vidro ou de outro material inerte (Fig. 5b) contendo o volume adequado do meio de 

dissolução utilizado para o fármaco em questão. Fixada em uma haste giratória (Fig. 5c), está 

a cesta cilíndrica de aço inoxidável (Fig. 5d) na qual é introduzida a amostra. No caso do 

aparato 2, a cesta rotatória é substituída por uma pá, que é o elemento de agitação, e a 

amostra é colocada no fundo do vaso (Fig. 5b)36. 

 
Figura 5. Esquema do aparato 1 da Farmacopeia Norteamericana para ensaios de dissolução de comprimidos e  

  cápsulas de liberação imediata: (a) banho de água com temperatura controlada; (b) cuba de vidro  
  contendo o meio de dissolução e (c) haste agitadora e (d) cesta cilíndrica de aço inoxidável 

 
Estes aparatos são disponíveis comercialmente, na maioria dos casos com seis, oito 

ou doze vasos. Na Figura 6 é apresentada a fotografia de um dissolutor comercial com oito 

vasos que utiliza pá como elemento de rotação (aparato 2). 

 
Figura 6. Dissolutor comercial com oito vasos (aparato 2). Fotografia obtida de Pharmaceutical Formulation &  

  Quality
46 

 

(a)

(b)

(c)

(d)
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O volume e a composição do meio de dissolução devem estar de acordo com o 

descrito na monografia do fármaco. Os volumes geralmente variam entre 500 e 1000 mL, 

sendo 900 mL o mais empregado. Porém, no caso de fármacos pouco solúveis, podem ser 

necessários 2000 mL ou mais6. Este valor deve levar em consideração a manutenção das 

chamadas “condições sink”, que estabelecem que o volume de solvente empregado deve 

ser, no mínimo, três vezes superior ao volume necessário para se obter uma solução 

saturada do fármaco6,47. Desta forma, garante-se que não haja saturação do meio de 

dissolução próximo à amostra. Como meio de dissolução, pode ser utilizada água desaerada 

ou, em função das características de solubilidade do fármaco ou da formulação, um tampão 

aquoso (tipicamente com pH entre 4 e 8) ou ainda uma solução diluída de ácido (HCl 0,001 a 

0,1 mol/L)6. 

A temperatura deve ser mantida ao redor da temperatura corporal média 

(aproximadamente 37,0oC). Este parâmetro exerce forte influência sobre a solubilidade do 

fármaco e, para que os resultados in vitro sejam representativos das condições in vivo, o 

controle da temperatura deve ser preciso. Somente desta forma podem ser aplicados 

modelos matemáticos para a correlação in vitro-in vivo
43,48. 

A agitação do meio se faz necessária para garantir a renovação da interface  

sólido-líquido38. No caso do aparato 1, a rotação da cesta, em geral, está em torno de  

100 rpm, enquanto para o aparato 2, 50 e 75 rpm são utilizadas com maior frequência. 

Rotações inferiores a 25 rpm fazem com que a camada de difusão se torne mais espessa, 

dificultando a difusão das moléculas de soluto. O aumento da agitação diminui a espessura 

da camada, mantendo as “condições sink” no microambiente ao redor do comprimido. 

Acima de 150 rpm, há a perda da capacidade de diferenciação entre os perfis de dissolução 

devido à turbulência formada no interior do vaso6. 
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Outros fatores que devem ser levados com consideração para este tipo de estudo 

incluem a possibilidade de coleta mecanizada das alíquotas de amostra, elevada frequência 

de amostragem, para que o perfil de dissolução obtido seja tão próximo quanto possível do 

real e a possibilidade de controle rigoroso das condições de processamento da amostra 

durante as análises. Estas características são alcançáveis com sistemas de análises em fluxo, 

que serão descritos na próxima seção49,50. 

 
1.3. Sistemas de análises em fluxo 

Os sistemas de análises por injeção em fluxo (FIA) constituem um processo de 

mecanização de procedimentos analíticos, no qual a amostra em solução aquosa  

(e eventualmente os reagentes) é introduzida em um fluxo contínuo e não-segmentado de 

um fluido transportador. A amostra sofre dispersão durante o transporte, sendo então 

misturada com as soluções transportadora e reagente. A zona de amostra resultante é 

conduzida em direção ao sistema de detecção, gerando um sinal transiente, que é registrado 

em um sistema apropriado para aquisição de dados e quantificado, usualmente, em relação 

à altura máxima. Durante o transporte, a amostra pode sofrer tratamento em linha 

mediante a adição de reagentes para conversão do analito a outra espécie mais adequada 

para a quantificação, ou através de extração líquido-líquido (ELL), sólido-líquido ou  

gás-líquido para separação e/ou pré-concentração51. 

Sistemas FIA típicos apresentam quatro partes principais51: 

- sistema de propulsão de fluidos: usualmente emprega-se uma bomba peristáltica; 

- sistema de injeção: introduz amostras e, em alguns casos, reagentes. Pode ser 

empregado para a seleção de vazões, introdução de componentes e redirecionamento do 

fluxo. Exemplos incluem válvula de seis vias e injetor proporcional; 
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- percurso analítico: espaço pelo qual o fluido transportador conduz a zona de 

amostra desde o injetor até o sistema de detecção. As reações químicas necessárias para a 

detecção do analito ocorrem durante o transporte; 

- sistema de detecção: utilizados detectores usuais em química analítica. 

Sistemas de análises em fluxo apresentam diversas vantagens em relação aos 

procedimentos em batelada, e.g. condições de análise altamente reprodutíveis, uma vez que 

o tempo de trânsito entre a injeção e a detecção é exatamente o mesmo para as amostras e 

soluções de referência. Com isto, as medidas podem ser realizadas sem que as reações 

químicas atinjam o equilíbrio51. Somados a isso, têm-se o baixo consumo de reagentes e 

amostras52, com alíquotas da ordem de microlitros e elevada frequência de amostragem, 

que pode se aproximar de 200 determinações/h53. O envolvimento do analista é minimizado 

com o gerenciamento das soluções através de bombas, injetores e tubulações apropriadas, 

melhorando também a precisão e minimizando riscos de contaminação52. 

 
1.4. Sistemas de análises em fluxo com multicomutação 

A multicomutação consiste no emprego de comutadores discretos (válvulas ou 

microbombas solenoide) para construir sistemas de análises em fluxo. Como os dispositivos 

podem ser controlados independentemente através de um microcomputador, a estrutura 

física dos módulos de análise pode ser reconfigurada via software, aumentando a 

versatilidade dos sistemas. Usualmente, cada dispositivo gerencia independentemente uma 

solução, que é adicionada somente no instante e na quantidade necessária para a 

implementação do procedimento analítico. Isto proporciona a diminuição dos custos 

operacionais e do consumo de reagentes e amostras, o que reflete na quantidade de 

resíduos gerados54. 
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No processo de amostragem binária, implementado utilizando multicomutação, os 

dispositivos são rapidamente comutados, promovendo a introdução de pequenas alíquotas 

de diferentes soluções no percurso analítico55. Desta forma, a reação começa a se processar 

ainda na etapa de amostragem e a zona de amostra constitui-se de um conjunto de 

pequenas porções intercaladas de solução (reagentes e amostra), que se misturam de 

maneira rápida e reprodutível enquanto são transportadas até a cela de medida. Na Figura 7 

é representada a formação da zona de amostra com a utilização de amostragem binária  

(Fig. 7a) e o perfil adquirido após dispersão nas interfaces (Fig. 7b)56. Mantendo-se constante 

o volume total de amostra e reagentes, observa-se uma melhoria na eficiência de mistura 

com a diminuição do volume das alíquotas inseridas, pois na inserção de n pares de 

amostra/reagente, tem-se 2n – 1 interfaces de mistura56. 

 

  
Figura 7. Formação da zona de amostra com a utilização de amostragem binária (a) e perfil adquirido durante o  

 transporte (b). A = amostra e R = reagente 

 
A multicomutação tem sido explorada com diversas finalidades, destacando-se 

diluição da amostra em linha, determinações sequenciais e/ou simultâneas, aumento do 

tempo de residência, titulações, separação/pré-concentração do analito e sistemas 

multitarefa56-58. 

Rocha e Rocha59 propuseram a utilização de um sistema de análises em fluxo com 

diluição da amostra em linha. A amostra era inserida no sistema, sofrendo dispersão e uma 

fração da zona dispersa seguia para um segundo reator, sendo novamente submetida a 

processos de dispersão e à mistura com reagentes.  

R RA A A

(a) (b) 
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Determinações simultâneas/sequenciais podem ser realizadas através da adição 

intermitente de diferentes reagentes, o que possibilita tanto a quantificação de mais de um 

analito quanto a especiação química, sem necessitar de reconfiguração física do sistema56,60. 

Um sistema multitarefa que utilizava somente quatro microbombas e duas válvulas 

solenoide foi apresentado por Rocha e colaboradores61. O controle independente dos 

dispositivos, característico de sistemas com multicomutação, permitiu a realização de 

diluições em linha, calibração com uma única solução de referência, adições de analito, 

titulações e implementação de diferentes estratégias para aumento do tempo de residência 

da amostra sem necessidade de modificação física do sistema. 

A análise por injeção em fluxo, aliada à estratégia de multicomutação foi empregada 

em ensaios de dissolução, utilizando dissolutores comerciais37. Além do fácil 

interfaceamento dos sistemas com os aparatos de dissolução, tem-se a simplicidade, o baixo 

custo da instrumentação, a possibilidade de mecanização e do monitoramento da 

concentração do analito em tempo real, aumentando a confiabilidade dos resultados37. 

Sistemas de análises em fluxo possibilitam o uso de filtros sucessivos com diferentes 

porosidades previamente à amostragem, evitando a introdução dos excipientes insolúveis 

no percurso analítico. Colunas para pré-concentração podem ser acopladas para a 

quantificação do fármaco nos estágios iniciais da dissolução ou com taxa de dissolução 

lenta37,41. Nos estágios finais, nos quais a concentração de fármaco pode extrapolar o limite 

superior de resposta linear, existe a possibilidade da implementação da diluição em linha, 

adequando-se assim as condições experimentais e minimizando erros37. Pode-se ainda 

quantificar tanto o analito quanto seus produtos de degradação37, ou ainda fármacos 

utilizados em associação em preparações farmacêuticas37,48. 
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1.5. Extração líquido-líquido em fluxo 

Em grande parte dos casos, a amostra a ser analisada possui mais de um componente 

na matriz, necessitando de etapas de separação e/ou pré-concentração da espécie de 

interesse. Existem diversas técnicas de separação, incluindo processos que envolvem efeitos 

de solubilidade (e.g. ELL, cristalização e precipitação); processos dependentes de efeitos 

térmicos (e.g. destilação, evaporação e secagem) e separações instrumentais, que podem 

envolver processos eletroforéticos e cromatográficos. Nestes dois últimos casos, a 

quantidade de analito presente na amostra pode ser da ordem de microgramas ou até 

inferiores62. 

A extração líquido-líquido, processo de interesse no desenvolvimento deste trabalho, 

é a mais antiga e, provavelmente, a mais conhecida estratégia de separação, sendo utilizada 

até os dias de hoje. Na sua forma mais simples, envolve a agitação da mistura, seguida pela 

separação das fases63. Neste tipo de extração tem-se a partição seletiva do analito entre 

duas fases líquidas imiscíveis mediante agitação, geralmente em um funil de separação62,64. 

Na maioria dos casos, uma das fases é aquosa e a outra é um solvente orgânico. O analito 

pode estar inicialmente em qualquer uma das fases, sendo a seletividade e a eficiência de 

extração dependentes da escolha adequada do solvente extrator62. 

O solvente extrator deve ser imiscível com a amostra, para a formação de duas fases 

bem definidas. Por razões práticas, a solubilidade de um solvente no outro não deve 

ultrapassar 10%. Além disso, as densidades de ambos os solventes devem ser bem 

diferentes, minimizando a possibilidade de formação de emulsões. Deve-se considerar ainda 

a polaridade dos solventes, para que o soluto tenha maior afinidade por uma das fases, e a 

toxicidade do solvente extrator62. A pureza do solvente extrator deve ser assegurada para 

evitar contaminações da amostra final. Caso isso não seja possível, o analista deve 
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considerar o efeito de eventuais espécies concomitantes sobre o procedimento de extração 

e detecção do analito62. 

A extração líquido-líquido é regida pela Lei de Distribuição: “no equilíbrio, uma 

substância solúvel em ambas as fases se distribui de modo que a razão de suas atividades em 

cada fase seja descrita por uma constante conhecida como coeficiente de partição (K)”. Em 

soluções diluídas, as atividades podem ser substituídas pelas solubilidades, So (solubilidade 

na fase orgânica) e Saq (solubilidade na fase aquosa). A constante K é então escrita como KD, 

ou coeficiente de distribuição, conforme descrito na Equação 162. 

 

 

Da forma como é enunciada, a Lei de Distribuição não é termodinamicamente 

rigorosa, pois não considera as atividades das várias espécies envolvidas. Por esta razão, ela 

é aplicável apenas a soluções muito diluídas, nas quais a razão entre os coeficientes de 

atividade é próxima da unidade. Esta forma simplificada da Lei de Distribuição também não 

se aplica aos casos em que as espécies se dissociam ou associam em uma das fases. 

Contudo, nas aplicações práticas da extração por solvente, o interesse majoritário é a fração 

do soluto total distribuído em cada fase, independentemente de processos de associação, 

dissociação ou outras interações com espécies concomitantes. Assim, é mais conveniente 

introduzir o conceito de razão de distribuição (D) como descrito na Equação 2, na qual C 

representa a concentração da espécie de interesse em cada fase62. O valor de D depende 

exclusivamente da natureza de cada um dos solventes, do soluto e da temperatura62. 

 

 

Sorg 

Saq 
KD = (Eq. 1) 

(Eq. 2) 
Corg 

Caq 
D = 
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Apesar da eficácia na remoção de interferentes e na pré-concentração, a ELL em 

batelada é um processo relativamente moroso e que pode resultar em contaminações 

provenientes dos materiais e da atmosfera do laboratório64,65. Outro inconveniente é o 

emprego de volumes elevados de solventes tóxicos, o que não atende aos requisitos da 

Química Limpa66-68. 

A mecanização e a extração em sistema totalmente fechado são características 

intrínsecas dos procedimentos de ELL em fluxo, que minimizam o risco de contaminação, o 

consumo de solvente e a liberação de vapores tóxicos66, além de resultar em melhoria da 

precisão69,70. Uma vantagem adicional é que, quando comparada a outras técnicas de 

separação em fluxo, particularmente diálise e difusão gasosa, fatores de transferência de 

fase mais elevados podem ser obtidos67, resultando em maior sensibilidade69,70. Aliada a 

isso, tem-se ainda redução dos custos operacionais e do tempo de análise71. 

Os primeiros trabalhos reportando ELL em fluxo foram apresentados por Karlberg e 

Thelander72 e Bergamin Filho e colaboradores73, ambos em 1978. Desde então a técnica vem 

despertando crescente interesse na comunidade científica devido às vantagens 

supracitadas66. No primeiro trabalho72, foi proposta a determinação de cafeína em 

preparações contendo ácido acetilsalicílico e lauril sulfato de sódio, que interfere na 

transferência de cafeína da fase aquosa para a orgânica. Brometo de tetrapropilamônio foi 

adicionado à fase orgânica, para a formação de par iônico que, quando extraído para a fase 

orgânica, não ocasionou interferência. Bergamin Filho et al.73 reportaram a determinação de 

molibdênio em materiais vegetais através da reação com tiocianato de potássio e extração 

do produto com álcool isoamílico. Foi proposto um novo modelo de câmara de separação de 

fases, bem como a utilização de injetor proporcional, ambos confeccionados em acrílico. A 

frequência de amostragem foi estimada em 30 determinações/h. 
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De maneira geral, a ELL em fluxo envolve cinco etapas principais: introdução de 

amostra, segmentação, transferência de massa, isolamento das fases e detecção66. 

A introdução de amostras deve ser reprodutível para que sejam obtidas proporções 

volumétricas bem definidas das duas fases imiscíveis66. A amostra pode ainda ser misturada 

com reagentes apropriados para que o analito seja convertido a uma espécie mais adequada 

para a extração67. As soluções podem ser introduzidas através de alças de amostragem ou de 

válvulas, cujo tempo de acionamento é controlado eletronicamente66. 

A etapa de segmentação consiste na introdução de alíquotas alternadas das duas 

fases66. O primeiro modelo de segmentador de fases utilizava configuração em T, como 

apresentado na Figura 8, na qual as setas indicam a direção do fluxo67. 

 
Figura 8. Segmentador de fases em T. FA: fase aquosa e FO: fase orgânica. As setas indicam a direção do fluxo 

 
Os demais tipos de segmentadores utilizam o mesmo princípio, variando apenas o 

ângulo de introdução das fases (segmentadores em Y, em W e em cruz)67. Existem ainda 

segmentadores coaxiais, com os quais se formam gotículas de uma fase sobre a outra, o que 

torna a segmentação mais reprodutível e controlável que no caso dos segmentadores em T. 

Na Figura 9 é apresentado um esquema de um segmentador coaxial. 

A extração geralmente ocorre em reatores, que são tubos helicoidais ou enovelados, 

constituídos de um material que possui afinidade pela fase extratora. No caso da 

transferência ocorrer da fase aquosa para a orgânica, preferencialmente são utilizados tubos 

de PTFE (Teflon®). O tempo de extração é definido pelas dimensões do reator e pela vazão 

FA

FO
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total. Os benefícios da redução da vazão para aumentar o tempo de residência e favorecer a 

transferência de massa devem ser cuidadosamente avaliados devido ao sacrifício da 

frequência de amostragem66. 

 
Figura 9. Segmentador de fases coaxial. FA: fase aquosa e FO: fase orgânica. As setas indicam a direção do  

  fluxo. Adaptada da Ref. 66 

 
A transferência de massa se dá na interface71 e pode ser favorecida, nas extrações 

em batelada, pela agitação vigorosa, que resulta na formação de gotículas dispersas de uma 

fase na outra. Apesar destas condições não serem compatíveis com extrações em sistemas 

em fluxo, ainda assim, fatores de transferência de fase de até 99% podem ser obtidos em  

ca. 1 min66. Esta elevada eficiência de extração não é totalmente explicada considerando-se 

somente a transferência de massa nas interfaces entre os segmentos, já que a área de 

contato é muito limitada. Isto levou a investigações sobre os mecanismos de transferência 

de fase. Nord e Karlberg74 conseguiram evidências de que nas paredes do reator de extração 

havia a formação de um fino filme (10 a 50 μm de espessura) da fase que possui afinidade 

pelo material do tubo74,75. A formação do filme aumenta substancialmente a área de 

transferência de fase, principalmente em tubos com diâmetros menores, resultando em 

maior eficiência de extração66,74. Um esquema da extração do analito da fase aquosa para a 

fase orgânica é apresentado na Figura 10. 

FO

FA
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Figura 10. Modelo de transferência de massa em um sistema com ELL em fluxo. FA: fase aquosa e FO: fase  

 orgânica. As setas representam a transferência de massa 

 
A espessura do filme de fase orgânica formado aumenta com a vazão de maneira 

linear66,74. As propriedades do solvente afetam a espessura do filme, sendo que a 

viscosidade tem efeito positivo e a tensão interfacial, efeito negativo74. Não há evidências de 

que a espessura do filme afete significativamente a eficiência de transferência de massa, 

entretanto filmes muito finos induzem à fragmentação dos segmentos da fase formadora do 

filme, ocasionando segmentação irregular66. 

O isolamento físico das fases após a extração se dá em um dispositivo conhecido 

como separador de fases. Nele, o fluxo segmentado é separado em duas partes, sendo a fase 

de interesse transportada ao sistema de detecção e a outra, descartada. A separação de 

fases é, geralmente, a etapa mais crítica, e influencia diretamente o desempenho analítico. 

O dispositivo deve proporcionar separação eficiente das duas fases com o menor volume 

morto possível, de modo a diminuir a diluição da amostra. Os primeiros separadores eram 

baseados na diferença de densidade entre as fases, sendo denominados separadores 

gravitacionais (Figura 11)66,67. 

Geralmente feito de vidro, o separador gravitacional em T apresenta uma entrada 

lateral horizontal por onde é introduzido o fluxo segmentado. As duas fases são separadas 

quando atingem os dois braços verticais. A separação das fases depende de suas densidades 

relativas, com a fase de densidade mais elevada fluindo pela saída inferior. Uma membrana 

de Teflon®, que não tem afinidade pela fase aquosa, é geralmente inserida para direcionar a 
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fase orgânica para a saída inferior e melhorar a separação das fases. Porém, ainda existe a 

possibilidade de uma porção residual da fase orgânica fluir pela saída superior66. 

 
Figura 11. Separador de fases gravitacional em T. FA: fase aquosa; FO: fase orgânica; (a) tubo de Teflon® e  

(b) membrana de Teflon®. As setas indicam a direção do fluxo 

 
Mais recentemente, foram introduzidos separadores baseados na diferença de 

afinidade das duas fases em relação a uma membrana de separação, recebendo o nome de 

separadores por membrana (Figura 12). Com estes separadores é minimizada a possibilidade 

de uma porção residual da fase orgânica fluir juntamente com a fase aquosa66,76,77. Os 

separadores mais recentes aproximam-se mais dos requisitos ideais e incluem separadores 

com membranas duplas, tubulares66,67, entre outros modelos69,78. 

 
Figura 12. Separador de fases por membrana. (a) entrada da zona de amostra com as fases segmentadas;  

(b) saída da fase aquosa; (c) saída da fase orgânica e (d) membrana de Teflon®. As setas indicam a 
direção dos fluxos 
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(a)

(b)

FO FO FO
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Em alguns casos, é possível a detecção sem o isolamento das fases, excluindo-se o 

separador e evitando os inconvenientes anteriormente descritos79,80. Neste caso, o sinal 

analítico em função do tempo adquire perfil similar ao apresentado na Figura 13, em que se 

tem a introdução de somente um segmento de fase orgânica na fase aquosa. Inicialmente 

tem-se a passagem da fase aquosa (Fig. 13a), na qual o sinal é praticamente nulo. Devido às 

diferenças de índice de refração das fases, no instante em que a fase orgânica passa pelo 

sistema de detecção, há uma perturbação momentânea do sinal, gerando um pico intenso e 

bem definido (Fig. 13b). Durante a passagem da fase orgânica, é formado um patamar 

relativo à detecção do analito (Fig. 13c). Novamente, há a perturbação devida à interface 

solvente orgânico/água e, por fim, o retorno à linha base. 

 
Figura 13. Perfil do sinal transiente obtido em ELL em fluxo com detecção espectrofotométrica sem isolamento 

prévio das fases. (a) sinal referente à passagem da fase aquosa; (b) perturbações no sinal referentes 
à interface entre as duas fases e (c) sinal analítico, referente à passagem da fase orgânica contendo o 
analito extraído 

 
Preferencialmente, têm sido utilizados detectores ópticos, que sofrem menor 

influência do meio orgânico, podendo ser citados exemplos de detecção espectroanalítica 

molecular81-83 e de absorção84,85 e emissão atômica66. 
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1.6. Pareamento iônico 

Pareamento iônico está relacionado à “associação (parcial) de íons de cargas opostas 

em soluções contendo eletrólitos, de modo a formar espécies químicas distintas, 

denominadas pares iônicos”86. 

De modo geral, íons não podem se aproximar uns dos outros mais do que a chamada 

distância de maior aproximação, a, devido às elevadas forças de repulsão de suas nuvens 

eletrônicas, mesmo que polarizáveis. O valor de a está relacionado com a soma dos raios dos 

íons formadores do par e, geralmente, a ≥ r(+) + r(-). Porém, se a distância entre estes íons for 

superior à distância de corte, DC, pode-se dizer que eles estão livres em solução. Dois íons 

de cargas opostas formam um par iônico se a distância que os separa estiver entre a e DC 

por um período de tempo superior ao necessário para que eles se difundam além desta 

distância. Uma vez emparelhados, os íons não tendem a se associar a outros íons em 

soluções diluídas, embora agregados triplos, quádruplos ou ainda maiores possam se formar 

em meios com elevadas concentrações de eletrólitos86. 

Pares iônicos podem ser subdivididos em três classes, representadas pelos esquemas 

na Figura 14. A primeira classe consiste de pares iônicos separados por dupla camada de 

solvente, nos quais a primeira esfera de solvatação dos íons permanece inalterada (Fig. 14a). 

Pares iônicos com solvente compartilhado possuem uma única camada de solvente entre os 

íons formadores do par (Fig. 14b). Nos pares iônicos de contato não há solvente entre os 

íons, que estão em contato direto (Fig. 14c)87. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
Figura 14. Representação esquemática dos tipos de pares iônicos: (a) par iônico separado por dupla camada de 

solvente; (b) par iônico com solvente compartilhado e (c) par iônico de contato. A esfera de 
solvatação (linha tracejada) em torno dos pares está parcialmente representada. Adaptada da  
Ref. 86 

 
Deve-se considerar mais cuidadosamente as diferenças entre pareamento iônico e 

complexação. Os íons formadores do par são mantidos juntos através de forças 

eletrostáticas de longo alcance não-direcionais. Os complexos são formados através de 

ligações covalentes coordenadas, que são interações de curto alcance, espacialmente 

direcionadas entre um doador e um aceptor. Entretanto, após formação do par 

iônico/complexo, não há maneiras de se definir a origem das forças de atração que mantêm 

os íons juntos, embora possam ser definidos modelos que as expliquem. Adicionalmente, a 

força da associação não pode ser utilizada como critério de distinção, já que alguns pares 

iônicos fortes são mais estáveis que algumas espécies consideradas complexos86. 

Da mesma forma, um critério cinético também não pode ser aplicado de forma 

generalizada: enquanto a maioria dos pares iônicos é lábil, suas velocidades de formação ou 

dissociação nem sempre são maiores que as dos complexos. Desta forma, é preferível 

considerar pareamento iônico e complexação como “essencialmente indistinguíveis ou 

apenas como aspectos ligeiramente diferentes do mesmo fenômeno”86. 

Para que pares iônicos sejam tratados como entidades diferentes em soluções de 

eletrólitos, devem existir evidências de sua existência86. Encontros transitórios de íons de 

cargas opostas, devido às suas mobilidades em solução, não são considerados por si como a 

formação de pares iônicos. Não há regra geral para o tempo de vida dos pares iônicos, mas 
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constantes de velocidade de dissociação próximas de 109/s, correspondendo a um tempo de 

vida de aproximadamente 1 ns, já foram reportadas. Considera-se que pares iônicos estão 

em equilíbrio com os íons livres, independentemente do tempo de vida, e a extensão de sua 

formação pode ser quantificada através da fração do total de íons livres remanescentes (α) e 

da fração associada (1 – α) com uma constante de associação KA
86. 

Conforme descrito por Marcus e Hefter86, Bjerrum estabeleceu a distância de corte 

para o pareamento iônico (DC). Ele argumentou que, embora esta distância seja arbitrária, 

ela é razoável, desde que o esforço necessário para separar os íons seja, no mínimo, duas 

vezes a energia térmica. Bjerrum posteriormente considerou que os pares iônicos e os íons 

livres estão em equilíbrio, para que a Lei de Ação das Massas e a constante de associação 

(KA) pudessem ser aplicadas ao processo de pareamento iônico86. 

Baseando-se em dados de absorção ultrassônica, pode-se afirmar que o pareamento 

iônico ocorre em estágios, resultantes de uma competição entre a solvatação e a atração 

eletrostática entre íons de cargas opostas. O primeiro estágio é a formação do par iônico 

separado por uma dupla camada de solvente (Figura 14a), no qual as esferas de solvatação 

do cátion e do ânion permanecem íntegras. Este estágio ocorre a uma velocidade bastante 

elevada e controlada pela difusão. Em um segundo estágio, mais lento, ocorre a 

dessolvatação parcial, formando um par iônico com solvente compartilhado (Figura 14b), 

com uma única camada de solvatação entre os íons associados. No estágio final, o mais 

lento, as moléculas de solvente entre os íons são eliminadas, formando um par iônico de 

contato (Figura 14c), que ainda permanece solvatado fora da região de contato. Estes três 

tipos de par iônico devem estar em equilíbrio químico. A validade desta proposta, 

denominada mecanismo Eigen foi demonstrada através de técnicas de relaxação 

ultrassônica86. 
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Em um dado sistema, nem todas as etapas descritas acima são detectáveis ou 

ocorrem de fato. Alguns autores preferem modelar o processo de associação iônica com dois 

estágios, geralmente omitindo a formação das espécies com dupla camada de solvente86. 

 
1.7. Extração líquido-líquido de pares iônicos 

O procedimento de extração de pares iônicos envolve a formação de uma nova 

entidade química entre uma espécie ionizada, levemente hidrofílica, e um íon de carga 

oposta. A espécie química formada é mais hidrofóbica que a molécula ionizada, podendo ser 

extraída para um solvente orgânico87. 

O caso mais simples de extração de pares iônicos (sem reações em paralelo) pode ser 

ilustrado através da Equação 3, na qual A+ e B- são os íons em fase aquosa e A+
B

- é o par 

iônico. 

A
+

(aq) + B
-
(aq) A

+
B

-
(org) 

A constante de equilíbrio da reação ilustrada é normalmente denominada constante 

de extração do par iônico (Kex) e sua magnitude está relacionada à natureza e concentração 

dos componentes do par iônico e às propriedades do solvente orgânico88. 

A partição de A
+ como par iônico com B

- entre o meio aquoso e orgânico é 

determinada pela razão de distribuição (DA(B)) definida pela Equação 4. A razão de 

distribuição de A+ pode então ser determinada pela magnitude de Kex e a concentração do 

ânion na fase aquosa88. 

 

 

A extração de pares iônicos pode ser influenciada por diversos fatores, que afetam 

diretamente a razão de distribuição. Entre estes fatores tem-se a presença de outros íons, 

(Eq. 3) 

(Eq. 4) = = 
[A

+
B

-
]org 

[A
+
]aq 

Kex . [B
-
]aq DA(B) 
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acidez da fase aquosa, estrutura do par iônico, polaridade do solvente orgânico, bem como 

sua capacidade de formação de ligações de hidrogênio, agregação/dissociação dos pares 

iônicos e presença de surfactantes89. 

A presença de outros íons torna o sistema de extração mais complexo, sendo que na 

reação representada pela Equação 3, tem-se um sistema ideal, no qual não existem reações 

ocorrendo em paralelo. Um segundo ânion, C 
-, na fase aquosa pode formar pares iônicos 

com A+, reduzindo assim a concentração de cátion disponível para reação com B-, afetando a 

magnitude de Kex e, consequentemente, o grau de extração. Foi proposta a quantificação 

destes efeitos em termos de uma constante de extração condicional (K*) em que [Ai
+
] e [Bi

-
] 

são as concentrações totais dos íons não extraídos como par iônico A
+
B

- na fase orgânica 

(Equação 5)89. 

 

 

Outros íons podem também ser extraídos como pares iônicos. Entretanto, se estas 

espécies possuírem razões de distribuição com fator de separação αBC, definido como 

DAB/DAC, superior a 105, então é possível obter uma separação aceitável com uma única 

extração. Quando αBC < 104, é necessário um sistema com múltiplas extrações. Este 

inconveniente pode ser superado com a utilização de extrações mais seletivas, ou ainda  

retro-extrações, nas quais a espécie extraída para a fase orgânica é forçada a retornar à 

aquosa89. 

Dentre os diversos solventes orgânicos, o clorofórmio possui propriedades de 

extração mais favoráveis, pois é capaz de solvatar os pares iônicos através de ligações de 

hidrogênio90,91. Além disso, sua elevada constante dielétrica (ε = 4,8) garante um nível 

relativamente baixo de associações entre os pares iônicos já formados90. Uma desvantagem 

= 
[A

+
B

-
]org 

[Ai
+
].[Bi

-
] 

(Eq. 5) K
*
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da utilização de solventes capazes de formar ligações de hidrogênio, como os alcoóis, por 

exemplo, é a tendência de extração de outras espécies hidrofílicas além do par iônico de 

interesse, podendo causar interferências89. 
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2. Objetivos 

 
O objetivo geral deste trabalho foi o desenvolvimento de procedimentos analíticos 

em sistemas de análises em fluxo com multicomutação para a determinação de três  

anti-hipertensivos em amostras de medicamentos: captopril, diltiazem e losartana. Este 

desenvolvimento visava a minimização do consumo de reagentes, amostras e solventes 

orgânicos, bem como da quantidade de resíduos gerados, aliados ao aumento da frequência 

de amostragem e da precisão das medidas. 
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3. Parte experimental 

 
3.1. Equipamentos e acessórios 

Os sistemas de análises em fluxo foram baseados no processo de multicomutação, 

construídos empregando válvulas solenoide de três vias (NResearch). As válvulas foram 

controladas por um microcomputador através de uma interface comercial (Advantech,  

PCL-711S) ou de uma das portas paralelas disponíveis no microcomputador. Para a 

compatibilização da intensidade de corrente e da diferença de potencial necessárias para o 

acionamento das válvulas, foram construídas interfaces com circuitos integrados do tipo 

ULN2803, conforme descrito anteriormente92. Uma fonte de diferença de potencial 

constante (12 V) foi empregada para alimentação dos solenoides. Os programas para 

controle dos dispositivos foram desenvolvidos em linguagem Visual Basic (Microsoft). Para a 

propulsão dos fluidos foi empregada bomba peristáltica e tubos de Tygon® ou de Viton® de 

diferentes diâmetros internos. 

Para a aquisição de dados com o espectrofotômetro multicanal foi empregado o 

programa fornecido pelo fabricante do equipamento (Ocean Optics), que permitia a 

alteração do tempo de integração, tratamento dos dados por meio de médias de espectros e 

de médias móveis, armazenamento dos dados em arquivos e a apresentação gráfica dos 

sinais em função do tempo, para comprimentos de onda pré-definidos. 

Para o preparo das amostras, utilizou-se tubos de polietileno de 50 mL (Sarstedt), 

mesa para agitação orbital (Tecnal, TE-140) e centrífuga (Quimis, Q222T108). 
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3.1.1. Determinação de captopril com sistema Cu(II)/BQA 

O módulo de análises foi construído com tubos de polietileno de 0,7 mm de diâmetro 

interno e confluências de acrílico, com um espectrofotômetro (Micronal, B342II) conectado 

a uma das entradas analógicas da interface PCL-711S, empregado para aquisição de dados. 

As medidas foram efetuadas em uma cela de fluxo de quartzo (Hellma), com caminho óptico 

de 1 cm e 80 μL de volume interno. A fim de melhorar a repetibilidade das medidas pela 

redução da pulsação proveniente da bomba peristáltica, foi introduzido no sistema um 

amortecedor de pulsos (Figura 15), que consistia de um tubo de polietileno de 4 cm de 

comprimento e 1 cm de diâmetro interno (Fig. 15a), posicionado verticalmente sobre um 

suporte (Fig. 15b), com uma entrada superior (Fig. 15c) e uma saída inferior (Fig. 15d). O 

dispositivo foi posicionado entre a cela de fluxos (conexão a partir da entrada c) e o tubo de 

aspiração de soluções (conectado à saída d). Uma fração do amortecedor era preenchida 

com as soluções, que seguiam em direção ao descarte através da saída inferior93,94. 

 
Figura 15. Representação esquemática do amortecedor de pulsos: (a) tubo fechado de 1 cm de diâmetro 

interno e 4 cm de comprimento; (b) suporte; (c) entrada de solução e (d) saída de solução 

 

3.1.2. Curvas de dissolução de medicamentos contendo captopril 

Um equipamento alternativo para a obtenção das curvas de dissolução (Figura 16) foi 

construído de modo a simular as condições experimentais recomendadas pela Farmacopeia 

(c)

(d)

(a)

(b)
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Norteamericana6. O aparato consistiu de um béquer (Fig. 16a) contendo o meio de 

dissolução apropriado, sob agitação magnética constante (Fig. 16b) e temperatura 

controlada a (37,0 ± 0,5)oC. Um relê (não representado na figura) foi empregado para 

acionamento do aquecedor (Fig. 16c) de acordo com a temperatura indicada no termostato 

(Fig. 16d). 

 
Figura 16. Equipamento proposto para estudos de dissolução de captopril: (a) recipiente contendo o meio de  

 dissolução; (b) agitador magnético e (c) dispositivo de aquecimento com termostato (d) fixado em  
 (37,0 ± 0,5)oC 

 
Foram avaliados três tipos de suporte para as amostras de comprimidos, como 

esquematizado na Figura 17: papel de filtro amarrado com um fio de poliamida (Fig. 17a); 

membrana de diálise de éster de celulose (Sigma, D05030) de 32 mm de diâmetro interno e 

tamanho de poro de 12,4 KDa (Fig. 17b) e rede de poliamida (Fig. 17c), fixada em um anel 

metálico. Em todos os casos, a amostra foi colocada no interior do suporte e mantida 

totalmente submersa na solução durante todo o estudo de dissolução. 

 

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 17. Suportes para as amostras de comprimidos empregados nos estudos de dissolução: (a) papel de  
 filtro amarrado com fio de poliamida; (b) membrana de éster de celulose amarrada nas  
 extremidades com fios de poliamida e (c) rede de poliamida fixada em anel metálico 

 

3.1.3. Determinação de diltiazem através da reação com hipoclorito e DPD 

O módulo de análises foi construído com tubos de polietileno de 0,7 mm de diâmetro 

interno e confluências de acrílico, sendo empregado um espectrofotômetro monocanal 

(Micronal, B342II) conectado a uma das entradas analógicas da interface PCL-711S para 

aquisição de dados. As medidas foram efetuadas em uma cela de fluxo de quartzo (Hellma) 

com caminho óptico de 1 cm e 80 μL de volume interno. 

As determinações por HPLC95 foram feitas com cromatógrafo Shimadzu (LC-10A) 

equipado com bomba de pistão, coluna Shim-Pack (CLC-ODS) de 25 cm de comprimento e 

4,6 mm de diâmetro interno, empacotada com sílica funcionalizada com C18 (diâmetro de 

partículas de 5 μm) e detector espectrofotométrico UV. 

 
3.1.4. Determinação de diltiazem e losartana empregando microextração  

líquido-líquido em fluxo 

O módulo de análises foi construído com tubos de Teflon® de 1 mm de diâmetro 

interno e confluências do mesmo material. A cela de medida (Figura 18) consistiu de um 

tubo de vidro de 9 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro interno (Fig. 18a). Duas fibras 

ópticas com núcleo de 600 μm (Ocean Optics) foram empregadas para transporte da 

radiação proveniente da fonte até a cela de fluxo (Fig. 18b) e desta até o sistema de 
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detecção (Fig. 18c). A cela de medida foi posicionada perpendicularmente às fibras ópticas, 

sendo a entrada dos fluidos provenientes do sistema realizada pela parte superior da cela. 

A fonte de radiação utilizada foi uma lâmpada de tungstênio-halogênio (Ocean 

Optics, LS-1). Um espectrofotômetro com arranjo linear de 2048 fotodetectores do tipo CCD 

(Ocean Optics, USB 2000) foi conectado ao microcomputador através de uma das portas USB 

para a realização das medidas. 

 
Figura 18. Fotografia mostrando o posicionamento da cela de medida (a) em relação às fibras ópticas que  

  transportam a radiação proveniente da fonte de radiação (b) e da cela de fluxo para o sistema de  
  detecção (c) 

 

3.2. Reagentes e soluções 

Todas as soluções foram preparadas com água deionizada e reagentes de grau 

analítico, exceto as soluções de hipoclorito, preparadas a partir de uma solução comercial 

para uso doméstico (Super Candida), com concentração de cloro ativo de 0,33 mol/L, 

determinada previamente por titulação iodométrica. 

(c) 
(b) 

(a) 
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Para cada amostra, vinte comprimidos foram pesados e macerados. Considerando-se 

os valores rotulados, soluções de cada um dos fármacos foram preparadas por extração em 

água, com agitação orbital durante 15 min e centrifugação para separação dos componentes 

insolúveis. 

 
3.2.1. Determinação de captopril com sistema Cu(II)/BQA 

A solução de BQA (sal dissódico de 4,4’-dicarboxi-2,2’-biquinolina) 6,0 mmol/L foi 

preparada por diluição a partir de uma solução estoque 20,0 mmol/L. Como solução 

transportadora utilizou-se hidróxido de amônio 7,5 mmol/L. A solução de Cu(II) 2,0 mmol/L 

foi preparada em acetato de amônio 0,1 mol/L, pH 7,0. As soluções de captopril foram 

preparadas por diluição de uma estoque 2,3 mmol/L em ácido clorídrico 0,01 mol/L, que é o 

meio de dissolução recomendado pela Farmacopeia Norteamericana6. Para a avaliação do 

efeito de espécies concomitantes, foram considerados os excipientes encontrados em 

amostras comerciais. No caso dos excipientes insolúveis (ácido esteárico, amido e estearato 

de magnésio), foram preparadas suspensões contendo 2,0 g/L de cada substância e captopril 

120 μmol/L. Para as espécies solúveis (celulose microcristalina e lactose), a concentração foi 

de 1,2 mmol/L (100 vezes superior à concentração do fármaco). 

Para a avaliação da exatidão do procedimento e obtenção das curvas de dissolução, 

sete amostras de medicamentos de diversos laboratórios farmacêuticos foram adquiridas 

em drogarias locais. Dentre as amostras, uma era o medicamento de referência, três eram 

genéricos e outras três, similares, sendo suas composições descritas a seguir: 

- amostra 1: captopril 12,5 mg, amido, lactose monoidratada, celulose 

microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício coloidal e ácido esteárico; 
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- amostras 2 e 3: captopril 12,5 mg, amido, lactose monoidratada, celulose 

microcristalina, ácido esteárico e estearato de magnésio; 

- amostras 4, 5 e 7: captopril 25 mg, amido, lactose monoidratada, celulose 

microcristalina e ácido esteárico; 

- amostra 6: captopril 25 mg, lactose monoidratada, celulose microcristalina, 

croscarmelose sódica, dióxido de silício coloidal e ácido esteárico. 

As amostras foram analisadas pelo procedimento desenvolvido e por titulação 

iodométrica, conforme descrito na literatura6, sendo empregadas soluções de ácido sulfúrico 

10% (v/v), amido 1% (m/v) e iodato de potássio 3,8 mmol/L. Iodeto de potássio sólido (1,0 g) 

foi adicionado diretamente à solução da amostra. 

 
3.2.2. Determinação de diltiazem através da reação com hipoclorito e DPD 

Solução 4,2 mmol/L de N,N-dietil-p-fenilenodiamina (DPD) foi preparada em H2SO4 

0,1 mol/L, a fim de aumentar sua estabilidade96. Soluções de ClO- 1,0x10-3 e 1,7x10-4 mol/L 

foram preparadas por diluição da solução comercial para uso doméstico (Super Candida). 

Preparou-se soluções tampão fosfato 0,5 mol/L, pH 6,3, e carbonato 0,02 mol/L, pH 10,8. As 

soluções de referência de diltiazem foram preparadas em concentrações entre 39 e  

870 μmol/L. Para avaliação do efeito de espécies concomitantes, foram considerados os 

excipientes encontrados em amostras comerciais. Destes, somente lactose e macrogol 

(polietilenoglicol) são solúveis em água, sendo avaliadas como potenciais interferentes. 

Foram preparadas diferentes soluções de diltiazem 90 μmol/L contendo 4,5 mmol/L de cada 

um dos excipientes, o que equivale a uma concentração 50 vezes superior à do fármaco. 

Para avaliação da exatidão do procedimento desenvolvido, cinco amostras de 

medicamentos de diversos laboratórios farmacêuticos foram adquiridas em drogarias locais. 
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Destas amostras, duas eram medicamentos genéricos e três similares, sendo suas 

composições descritas a seguir: 

- amostras 1, 4 e 5: cloridrato de diltiazem 60 mg, lactose monoidratada, óleo de 

rícino hidrogenado, macrogol e estearato de magnésio; 

- amostra 2: cloridrato de diltiazem 60 mg, lactose monoidratada, celulose, dióxido 

de silício coloidal e estearato de magnésio; 

- amostra 3: cloridrato de diltiazem 60 mg, lactose monoidratada, macrogol, óleo 

vegetal hidrogenado, estearato de magnésio e dióxido de silício. 

As amostras foram analisadas pelo procedimento desenvolvido e pela metodologia 

que emprega ELL em batelada descrita na literatura97, sendo utilizadas soluções de azul de 

bromotimol 4,0x10-4 mol/L, tampão acetato 0,2 mol/L, pH 2,8 e solução de referência de 

diltiazem 210 μmol/L. 

Dois procedimentos espectrofotométricos foram empregados para comparação dos 

resultados obtidos nas análises das amostras. Um deles explorava a reação com 

hidroxilamina em meio alcalino, seguida da formação de um quelato após adição de solução 

de Fe(III)22. Foi preparada uma solução 1,8 mol/L de cloridrato de hidroxilamina em 

hidróxido de sódio 3,1 mol/L. A solução 2,6x10-2 mol/L de sulfato de ferro(III) amoniacal foi 

preparada em ácido perclórico 1,2 mol/L. Preparou-se também uma solução de HClO4  

1,4 mol/L e uma solução de contendo 8,5 mmol/L de diltiazem em metanol. Outra 

metodologia empregava a redução de Fe(III) na presença do fármaco, seguida da reação do 

íon metálico reduzido com 1,10-fenantrolina17. Para este procedimento, foi preparada uma 

solução 4,0x10-2 mol/L de 1,10-fenantrolina contendo 4,0x10-2 mol/L de Fe(III) e 0,12 mol/L 

de HCl. A solução de referência de diltiazem foi preparada na concentração 8,5x10-4 mol/L. 
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A análise das amostras também foi realizada por HPLC, conforme preconizado pela 

Farmacopeia Europeia95. A fase móvel consistiu de uma solução contendo 5% (v/v) de 

etanol, 25% (v/v) de acetonitrila e 70% (v/v) de tampão fosfato 5,0x10-2 mol/L, pH 4,5, 

contendo trietanolamina 0,01% (v/v). As soluções de referência de diltiazem, bem como as 

amostras, foram preparadas em meio similar à fase móvel. 

 
3.2.3. Determinação de diltiazem empregando microextração líquido-líquido em fluxo 

A solução de azul de bromotimol foi preparada na concentração 4,0x10-4 mol/L. 

Preparou-se uma solução tampão acetato 0,2 mol/L, pH 2,897. Foram preparadas também 

soluções tampão citrato e ftalato 0,4 mol/L em pH 3,5. Durante a otimização do 

procedimento foi utilizada uma solução de diltiazem 210 μmol/L e para a construção da 

curva de calibração preparou-se uma solução estoque 2,0 mmol/L. As soluções de referência 

em concentrações entre 42 e 200 μmol/L foram preparadas por diluição a partir da estoque. 

Para avaliação do efeito de espécies concomitantes, soluções de diltiazem 60 μmol/L 

foram preparadas na presença dos excipientes solúveis comumente encontrados em 

amostras comerciais do fármaco. As concentrações de polietilenoglicol 1500 e lactose foram 

150 vezes maiores que a de diltiazem e a concentração de polietilenoglicol 400 foi 40 vezes 

superior à do fármaco. 

A exatidão do procedimento foi avaliada através da análise de cinco amostras de 

medicamentos adquiridas em drogarias locais e comparação com o procedimento de 

referência baseado na ELL em batelada97. A composição das amostras e as soluções 

empregadas para análise pelo procedimento de referência foram descritas no item 3.2.2. 
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3.2.4. Determinação de losartana empregando microextração líquido-líquido em fluxo 

A solução do azo-corante alaranjado-II foi preparada na concentração 1,5x10-4 mol/L 

em HCl 8,5x10-2 mol/L e KCl 5,0x10-2 mol/L. Durante a otimização do procedimento analítico 

foi utilizada uma solução de losartana 200 μmol/L e, para a construção da curva de 

calibração, preparou-se uma solução estoque contendo 1,0 mmol/L do fármaco. Soluções de 

referência em concentrações entre 20 e 200 μmol/L foram preparadas por diluição do 

estoque. 

Para avaliação da exatidão do procedimento, seis amostras de medicamentos de 

diversos laboratórios farmacêuticos foram adquiridas em drogarias locais. Destas amostras, 

duas eram medicamentos genéricos e quatro similares, sendo suas composições descritas a 

seguir: 

- amostra 1: losartana potássica 50 mg, amido, lactose, celulose microcristalina, 

estearato de magnésio, hidroxipropilcelulose e hidroxipropilmetilcelulose; 

- amostra 2: losartana potássica 50 mg, amido, lactose, celulose microcristalina, 

estearato de magnésio, talco, dióxido de titânio, polietilenoglicol e revestimento (opadry 

clear); 

- amostra 3: losartana potássica 50 mg, amido, lactose, celulose microcristalina, 

estearato de magnésio, dióxido de silício e revestimento (opadry azul); 

- amostras 4 e 5: losartana potássica 50 mg, amido, lactose, celulose microcristalina, 

estearato de magnésio, dióxido de titânio, dióxido de silício, copovidona, hipromelose, 

macrogol e polissorbato 80; 

- amostra 6: losartana potássica 50 mg, amido, lactose, celulose microcristalina, 

estearato de magnésio, dióxido de titânio, dióxido de silício, macrogol, croscarmelose sódica, 

álcool polivinílico e talco. 
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As amostras foram analisadas pelo procedimento proposto e pela metodologia em 

batelada descrita na literatura baseada na ELL em batelada29, empregando soluções de 

alaranjado-II 3,0 mmol/L, HCl 8,5x10-2 mol/L e KCl 5,0x10-2 mol/L e diferentes volumes de 

solução de losartana 1,1 mmol/L. 

 
3.3. Módulos de análises e procedimentos 

Os comprimentos de onda de medida foram estabelecidos com base nos espectros 

de absorção de cada um dos produtos reacionais. As medidas em fluxo foram realizadas em 

triplicata. 

Nos procedimentos para a determinação de captopril e de diltiazem através da 

reação com ClO- e DPD os sinais transientes produzidos foram quantificados com relação à 

altura máxima. 

Nos procedimentos que empregaram o espectrofotômetro multicanal (determinação 

de diltiazem e losartana através de microextração líquido-líquido), a resposta dos detectores 

na ausência de radiação (dark current) era medida imediatamente antes do início das 

medidas. Estes valores foram subtraídos dos sinais gerados por cada um dos fotodetectores, 

usando o software para aquisição de dados. A intensidade de emissão da fonte de radiação 

no comprimento de onda de medida foi ajustada através do tempo de integração (40 ms). 

Foram utilizadas médias de cinco espectros e médias móveis de cinco pontos para 

minimização de ruído. 

 

3.3.1 Determinação de captopril através da redução de Cu(II) e reação com BQA 

A estratégia utilizada para a determinação de captopril foi a redução de Cu(II) na 

presença do fármaco, com determinação do íon metálico reduzido por espectrofotometria  
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(λ = 562 nm) após complexação com BQA59,98. O módulo de análises apresentado na  

Figura 19, operado como indicado na Tabela 2, foi empregado para a determinação de 

captopril. 

 
Figura 19. Sistema de análises em fluxo para a determinação de captopril através de reação com Cu(II) e BQA.  

A = amostra; R1 = solução de Cu(II) 2,0 mmol/L em NH4Ac 0,1 mol/L, pH 7,0; R2 = solução de BQA  
6,0 mmol/L; C = solução transportadora (NH4OH 7,5 mmol/L); x = ponto de confluência;  
V1 – V4 = válvulas solenoide de três vias; B = reator helicoidal de 100 cm; E = espectrofotômetro  
(562 nm); AP = amortecedor de pulsos; P = bomba peristáltica (2,5 mL/min) e W = descarte. 
Condições não otimizadas. Linhas tracejadas indicam as vias habilitadas quando as válvulas são 
acionadas 

 
Tabela 2 – Rotina de acionamento das válvulas solenoide para a determinação de captopril. Condições não 

otimizadas 

Etapa Descrição V1 V2 V3 V4 Tempo/s 

1 Amostragem 1 0 0 1 3,3 

2 Limpeza do percurso analítico 0 0 0 0 30,0 

3 Inserção de amostra e reagentes* 

1 0 0 1 2,0 

0 1 0 1 0,5 

0 0 1 1 0,5 

4 Leitura e limpeza 0 0 0 0 160,0 
* 4 ciclos de amostragem 

 
Para os estudos de dissolução, a amostra foi acondicionada no suporte e submersa 

no meio de dissolução. Neste instante, era iniciada a rotina de acionamento das válvulas, 

A

R1

C

R2

B AP

P

W

V1

V2

V3

V4

x
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sendo coletada uma alíquota para preenchimento da tubulação, entre a válvula V1 e o ponto 

de confluência x (etapa 1). Em seguida, todas as válvulas foram desligadas por 30,0 s para 

limpeza do percurso analítico. A amostra foi introduzida através do acionamento das 

válvulas V1 e V4 por 2,0 s, seguida da introdução dos reagentes R1 e R2 durante 0,5 s cada. 

Esta sequência de introdução de amostra e reagentes foi repetida quatro vezes (4 ciclos de 

amostragem). A rotina de acionamento das válvulas foi executada repetidamente até que 

fosse alcançado o equilíbrio de dissolução, caracterizado pelo sinal analítico constante em 

função do tempo. 

A avaliação da exatidão do procedimento analítico foi realizada através da 

comparação de resultados da análise das amostras com os obtidos pela metodologia 

preconizada pela Farmacopeia Norteamericana6. Neste procedimento, captopril em meio 

ácido contendo excesso de iodeto foi titulado com iodato, usando amido como indicador. O 

IO3
- reage com I-, formando iodo (Equação 6), que forma triiodeto na presença de excesso de 

I- (Equação 7). O I3
- reage com captopril formando I- (Equação 8). Após o consumo de todo o 

captopril, tem-se um excesso de I3
-, que forma um complexo azul na presença de amido. 

IO3
- + 5I- + 6H+ 3I2 + 3H2O 

I2 + I- I3
- 

2C8H14O3NC–SH + I3
- → C8H14O3NC–S–S–CNO3H14C8 + 3I- + 2H+ 

 

3.3.2. Determinação de diltiazem através da reação com hipoclorito e DPD 

A estratégia investigada para a determinação de diltiazem baseia-se na reação do 

fármaco com ClO-, com determinação do excesso de reagente por espectrofotometria  

(λ = 552 nm) após reação com DPD96. Os sinais analíticos foram baseados na diferença entre 

as absorbâncias máximas obtidas na ausência e presença de diltiazem. O módulo de análises 

(Eq. 6) 

(Eq. 7) 

(Eq. 8) 
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apresentado na Figura 20, operado como indicado na Tabela 3, foi empregado para a 

determinação de diltiazem. 

 
Figura 20. Sistema de análises em fluxo para a determinação de diltiazem através de reação com ClO- e DPD. 

A = amostra; R1 = solução de ClO- 1,7x10-4 mol/L em tampão carbonato 0,02 mol/L, pH 10,8;  
C = transportador (H2O); R2 = tampão fosfato 0,5 mol/L, pH 6,3; R3 = solução de DPD 4,2 mmol/L em 
H2SO4 0,1 mol/L; V1 – V6 = válvulas solenoide de três vias; B1 e B2 = reatores helicoidais de 30 cm;  
x, y e z = pontos de confluência; E = espectrofotômetro (552 nm); AP = amortecedor de pulsos;  
P = bomba peristáltica (2,0 mL/min) e W = descarte. Válvula V6 utilizada somente nos estudos de 
retenção da zona de amostra. Condições não otimizadas. Linhas tracejadas indicam as vias 
habilitadas quando as válvulas são acionadas 

 
Tabela 3 – Rotina de acionamento das válvulas solenoide para a determinação de diltiazem com reação com 

ClO-. Condições não otimizadas 

Etapa Descrição V1 V2 V3 V4 V5 V6 Tempo/s Ciclos 

1 
Inserção de  

amostra e R1 

1 0 1 0 0 0 0,8 
6 

0 1 1 0 0 0 0,2 

2 
Retenção da zona  

de amostra 
0 0 1 0 0 1 0 ou 20,0 ___ 

3 Inserção de reagentes 

0 0 1 0 1 0 0,4 

3 0 0 1 1 0 0 0,5 

0 0 0 0 0 0 0,7 

4 Leitura e limpeza 0 0 0 0 0 0 25,0 ___ 

5 
Substituição da 

amostra 

1 0 1 0 0 0 10,0 
___ 

0 0 0 0 0 0 20,0 

 
A amostra e o reagente R1 (ClO-) foram introduzidos pelas válvulas solenoide V1 e V2, 

acionadas sequencialmente durante 0,8 e 0,2 s, respectivamente, o que corresponde à 
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introdução de alíquotas de 27 e 7 μL de cada solução. Esta sequência foi repetida seis vezes 

(6 de ciclos de amostragem). Na etapa 2, realizada somente nos estudos de retenção da 

zona de amostra, foram acionadas as válvulas V3 e V6 e, assim, a zona de amostra ficava 

aprisionada no reator B1 por intervalos de tempo variáveis (0 a 50,0 s). Na etapa 3, repetida 

três vezes, foram introduzidas alíquotas dos reagentes R2 e R3 na zona de amostra. A última 

etapa da sequência (válvulas desligadas) visava promover o deslocamento da zona de 

amostra, para a melhor distribuição dos reagentes. Na etapa 4, todas as válvulas 

permaneceram desligadas durante 25,0 s para que a zona de amostra fosse transportada até 

a cela de medida e em seguida para o descarte. A substituição da amostra (etapa 5) foi 

realizada através do acionamento simultâneo das válvulas V1 e V3 durante 10,0 s seguida do 

desligamento de todas as válvulas por 20,0 s para limpeza do percurso analítico. 

A avaliação da exatidão do procedimento analítico foi realizada através da 

comparação de resultados da análise das amostras obtidos pelos procedimentos proposto e 

de referência. Em todos os casos, para obtenção do branco analítico, a solução de diltiazem 

foi substituída por água. 

O procedimento reportado por Rahman e Hejaz-Azmi97, que emprega ELL em 

batelada foi aplicado como descrito no fluxograma da Figura 21, no qual VDTZ representa 

volumes apropriados de amostra ou solução de referência de diltiazem. 

Para a determinação de diltiazem através de reação com hidroxilamina22,  

procedeu-se da forma descrita no fluxograma da Figura 22. Neste procedimento, o fármaco 

reage com hidroxilamina em meio alcalino produzindo ácido hidroxâmico (Equação 9). Este 

último, na presença de íons Fe(III), forma um quelato colorido (Equação 10), que pode ser 

quantificado por espectrofotometria.  

CH3–C=O–OR + NH2OH → CH3–C=O–NHOH + ROH 

CH3–C=O_NHOH + Fe3+ → [Fe(CH3–C=O–NHO)]2+ + H+ (Eq. 10) OH- 

(Eq. 9) 
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Figura 21. Fluxograma do procedimento para a determinação de diltiazem por ELL em batelada97. VDTZ: volumes 

apropriados de amostra ou solução de referência de diltiazem 
 

 
Figura 22. Fluxograma do procedimento espectrofotométrico para determinação de diltiazem empregando  

 hidroxilamina22 
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No fluxograma da Figura 23 é apresentada a sequência do procedimento analítico no 

qual se tem a redução de Fe(III) na presença de diltiazem, seguida da complexação com  

1,10-fenantrolina17. 

550 μL solução de 
referência ou amostra

2 mL reagente

banho de água em
ebulição (40 min)

resfriamento

diluição para 10 mL

medida da absorbância
(λ = 510 nm)

 
Figura 23. Fluxograma do procedimento espectrofotométrico para determinação de diltiazem empregando  

 1,10-fenantrolina17 
 

A metodologia oficial, que utiliza HPLC, foi implementada de acordo com as 

recomendações da Farmacopeia Europeia95. 

 
3.3.3. Determinação de diltiazem empregando microextração líquido-líquido em fluxo 

A estratégia utilizada para a determinação de diltiazem baseia-se na formação de par 

iônico entre o fármaco e azul de bromotimol, com detecção direta na fase orgânica  

(λ = 415 nm)97, sem isolamento das fases. 

Os sinais analíticos foram baseados na diferença entre as absorbâncias máximas 

obtidas na presença e ausência do fármaco. O módulo de análises apresentado na Figura 24 

foi operado como indicado na Tabela 4. 
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Figura 24. Sistema de análises em fluxo para a determinação de diltiazem por microextração líquido-líquido em 

fluxo. A = amostra, 0,3 mL/min; FO = fase orgânica (CHCl3), 0,4 mL/min; C = transportador (H2O),  
0,7 mL/min; R = azul de bromotimol 4,0x10-4 mol/L em tampão acetato 0,2 mol/L, pH 2,8,  
0,4 mL/min; P = bomba peristáltica; V1 – V4 = válvulas solenoide de três vias; x = ponto de 
confluência; B = reator helicoidal de Teflon® (200 cm); CF = cela de fluxos de 9 cm de comprimento e 
2 mm de diâmetro interno; F = fonte de radiação; SD = sistema de detecção (415 nm) e W = descarte. 
Condições não otimizadas. Linhas tracejadas indicam as vias habilitadas quando as válvulas são 
acionadas 

 
Tabela 4 – Rotina de acionamento das válvulas solenoide para a determinação de diltiazem por microextração  

  líquido-líquido. Condições não otimizadas 

Etapa Descrição V1 V2 V3 V4 Tempo/s 

1 Inserção de CHCl3 (1) 0 1 1 0 10,0 

2 Inserção de amostra e reagente* 
1 0 1 0 2,5 

0 0 1 1 2,5 

3 Inserção de CHCl3 (2) 0 1 1 0 10,0 

4 Leitura e limpeza 0 0 0 0 10,0 

5 Substituição da amostra 
1 0 1 0 10,0 

0 0 0 0 20,0 

* 3 ciclos de inserção de amostra e reagente 

 
Inicialmente foi introduzida no percurso analítico uma alíquota de clorofórmio, 

responsável pela formação do filme de fase orgânica nas paredes da tubulação67 (etapa 1). 

Em seguida, alíquotas de amostra e do reagente foram inseridas acionando-se 

sequencialmente as válvulas V1 e V4, respectivamente, durante 2,5 s, o que corresponde à 
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introdução de aproximadamente 17 μL de cada solução. Esta sequência foi repetida três 

vezes (3 ciclos de amostragem). Na etapa 3 foi inserida a segunda alíquota de clorofórmio, 

que removia o par iônico extraído para o filme de fase orgânica. Por fim, todas as válvulas 

foram desligadas durante 10,0 s para que a zona de amostra fosse transportada até a cela de 

medida e, em seguida, para o descarte. A substituição da amostra foi realizada através do 

acionamento simultâneo das válvulas V1 e V3 durante 10,0 s seguida do desligamento de 

todas as válvulas por 20,0 s para limpeza do percurso analítico (etapa 5).  

O procedimento desenvolvido foi aplicado às amostras de medicamentos e os 

resultados foram comparados com os obtidos pelo procedimento que emprega ELL em 

batelada97, cuja sequência de execução é apresentada no fluxograma da Figura 21. 

Após as medidas, o clorofórmio foi separado do resíduo aquoso por densidade e 

enviado para tratamento na Central de Resíduos do IQ-USP. 

 
3.3.4. Determinação de losartana empregando microextração líquido-líquido em fluxo 

Os experimentos foram baseados na metodologia apresentada por Prabhakar e 

Giridhar29, que explora a formação de par iônico entre losartana e o corante alaranjado-II, 

seguida da extração com clorofórmio e medidas diretas na fase orgânica (λ = 484 nm). 

Propôs-se um sistema de análises em fluxo, que permite a utilização de microvolumes de 

clorofórmio e detecção sem o isolamento das fases. Os sinais analíticos foram baseados na 

diferença entre as absorbâncias máximas obtidas na presença e ausência de losartana. Foi 

empregado o módulo de análises apresentado na Figura 25, operado como indicado na 

Tabela 5. 

O sistema foi operado de maneira similar ao procedimento analítico para a 

determinação de diltiazem. Inicialmente uma alíquota de clorofórmio foi introduzida no 
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percurso analítico, seguida de alíquotas de amostra e do reagente intercaladas, utilizando-se 

10 e 13 μL das soluções por ciclo, respectivamente. Esta sequência foi repetida três vezes  

(3 ciclos de amostragem). Na etapa 3 foi inserida a segunda alíquota de clorofórmio e, por 

fim, todas as válvulas foram desligadas durante 5,0 s para que a zona de amostra fosse 

transportada até a cela de medida. A substituição da amostra (etapa 5) foi realizada através 

do acionamento simultâneo das válvulas V1 e V3 durante 10,0 s seguida do desligamento de 

todas as válvulas por 60,0 s para limpeza do percurso analítico. Visando aumentar a 

frequência de amostragem, três zonas de amostra eram processadas simultaneamente. 

 
Figura 25. Sistema de análises em fluxo para a determinação de losartana por microextração líquido-líquido em 

fluxo. A = amostra, 0,3 mL/min; FO = fase orgânica (CHCl3), 0,4 mL/min; C = transportador (H2O),  
0,7 mL/min; R = solução de alaranjado-II 1,5x10-4 mol/L em HCl 8,5x10-2 mol/L e KCl 5,0x10-2 mol/L, 
0,4 mL/min; P = bomba peristáltica; V1 – V4 = válvulas solenoide de três vias; x = ponto de 
confluência; B = reator helicoidal de Teflon® (50 cm); CF = cela de fluxos de 9 cm de comprimento e  
2 mm de diâmetro interno; F = fonte de radiação; SD = sistema de detecção (484 nm) e W = descarte. 
Condições não otimizadas. Linhas tracejadas indicam as vias habilitadas quando as válvulas são 
acionadas 
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Tabela 5 – Rotina de acionamento das válvulas solenoide para a determinação de losartana. Condições não 
otimizadas 

Etapa Descrição V1 V2 V3 V4 Tempo/s 

1 Inserção de CHCl3 (1) 0 1 1 0 5,0 

2 Inserção de amostra e reagente* 
1 0 1 0 2,0 

0 0 1 1 2,0 

3 Inserção de CHCl3 (2) 0 1 1 0 5,0 

4 Leitura e limpeza 0 0 0 0 5,0 

5 Substituição da amostra 
1 0 1 0 10,0 

0 0 0 0 60,0 
* 3 ciclos de inserção de amostra e reagente 

 
O procedimento desenvolvido foi aplicado às amostras de medicamentos e os 

resultados foram comparados com os obtidos pelo procedimento de referência, que 

emprega ELL em batelada29. No fluxograma do procedimento apresentado na Figura 26, VLOS 

representa volumes apropriados de amostra ou solução de referência de losartana. Para a 

medida do sinal referente ao branco analítico, a solução de referência de losartana foi 

substituída por água. 

 
Figura 26. Fluxograma do procedimento para determinação de losartana por ELL em batelada29. VLOS: volumes 

apropriados de amostra ou solução de referência de losartana 
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Após as medidas, o clorofórmio foi separado do resíduo aquoso por densidade e 

enviado para tratamento na Central de Resíduos do IQ-USP. 
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4. Resultados e discussão 

 
4.1. Determinação de captopril com sistema Cu(II)/BQA 

 

4.1.1. Aspectos gerais e otimização 

Espécies com o grupo funcional sulfidrila, como o captopril (Figura 1), apresentam a 

propriedade de reduzir íons Cu(II) (Equação 11)99. Íons Cu(I) reagem com BQA, produzindo 

um complexo estável de coloração púrpura (Equação 12)59,98. O espectro de absorção do íon 

complexo [Cu(BQA)2]3- na região do UV-visível apresenta duas bandas com máxima absorção 

em 355 e 562 nm, com valores de absortividade molar estimados em 4,6x104 e  

7,7x103 L/(mol.cm), respectivamente55. A concentração do fármaco pode então ser 

indiretamente determinada por espectrofotometria. Esta estratégia foi anteriormente 

empregada para a determinação de ácido úrico59, proteínas e açúcares100 em amostras 

biológicas e taninos em bebidas98. 

2 Cu2+ + 2 C8H14O3NC–SH → 2 Cu+ + C8H14O3NC–S–S–CNO3H14C8 + 2 H+ 

2 BQA2- + Cu+ [Cu(BQA)2]3- 

Partindo deste princípio, foi desenvolvido um procedimento analítico para a 

determinação de captopril em amostras de medicamentos para posterior aplicação a 

estudos de dissolução. Apesar da menor absortividade molar, o complexo formado foi 

quantificado na região visível, visando evitar problemas com absorção de possíveis 

excipientes na região UV. O sistema de análises em fluxo proposto, apresentado no 

diagrama da Figura 19, foi otimizado em relação aos parâmetros químicos e físicos. A 

otimização foi realizada em função da maior resposta analítica, menor magnitude do branco 

e menor consumo de reagentes e amostra. 

(Eq. 11) 

(Eq. 12) 
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Inicialmente foi avaliado o efeito do volume da solução de Cu(II) (reagente R1) sobre 

o sinal analítico (Figura 27). Este é um parâmetro crítico para o desenvolvimento do 

procedimento, pois embora um excesso do íon metálico seja necessário, a formação de 

precipitado insolúvel de Cu(BQA) pode levar à deposição de sólido no reator e na cela de 

medida, ocasionando efeito de memória e deriva de linha base59. A formação de precipitado 

também pode causar aumento do sinal de branco devido ao espalhamento da radiação. De 

acordo com os resultados, observa-se que a absorbância atingiu um patamar a partir de 8 μL 

de R1 sem variação significativa do sinal de branco, sendo então este o volume de R1 

utilizado nos estudos posteriores. 
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Figura 27. Efeito do volume da solução de Cu(II) 2,0 mmol/L em NH4Ac 0,1 mol/L, pH 7,0 sobre os sinais  
  analítico (a) e do branco (b). Captopril 100 μmol/L (80 μL); BQA 6,0 mmol/L (20 μL); 4 ciclos de  
  amostragem; transportador NH4OH 7,5 mmol/L e vazão 2,5 mL/min. Volumes correspondem a  
  1 ciclo de amostragem 

 
A quantidade de BQA (reagente R2) também pode influenciar na formação do 

precipitado e seu consumo deve ser minimizado devido ao custo e toxicidade. Em 
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contrapartida, o complexante deve estar em excesso em relação aos íons Cu(I) formados na 

reação com o analito. O efeito do volume de BQA sobre a absorbância foi pouco significativo 

no intervalo estudado, como pode ser observado na Figura 28, sendo adotado o volume de  

8 μL por ciclo de amostragem. Considerando que a redução foi completa, o complexante 

estava em excesso de 6 vezes em relação a Cu(I). 
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Figura 28. Efeito do volume da solução de BQA 6,0 mmol/L sobre os sinais analítico (a) e do branco (b).  
  Captopril 100 μmol/L (80 μL); Cu(II) 2,0 mmol/L em NH4Ac 0,1 mol/L, pH 7,0 (8 μL); 4 ciclos de  
  amostragem; transportador NH4OH 7,5 mmol/L e vazão 2,5 mL/min. Volumes correspondem a  
  1 ciclo de amostragem 

 
Foi também avaliado o efeito do volume de amostra (Figura 29), que provocou 

variação considerável na absorbância até 125 μL. Entretanto, para um volume de amostra de 

aproximadamente 80 μL, foi obtido 75% do sinal analítico máximo. Isto garante um excesso 

de 2 e 6 vezes de Cu(II) e BQA, respectivamente, em relação ao captopril (100 μmol/L), bem 

como menor tempo de limpeza. O valor do branco permaneceu praticamente constante 
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durante toda a avaliação, indicando que não ocorreu formação de precipitado de Cu(BQA) 

nas condições experimentais empregadas. 
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Figura 29. Efeito do volume de amostra sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Captopril 100 μmol/L;  
 Cu(II) 2,0 mmol/L em NH4Ac 0,1 mol/L, pH 7,0 (8 μL); BQA 6,0 mmol/L (8 μL); 4 ciclos de  
 amostragem; transportador NH4OH 7,5 mmol/L e vazão 2,5 mL/min. Volumes correspondem a  
 1 ciclo de amostragem 

 
Em procedimentos em fluxo com amostragem binária55, o sinal analítico aumenta 

com o número de ciclos de amostragem, devido ao efeito do volume total sobre a dispersão 

da zona de amostra56. O efeito deste parâmetro foi avaliado (Figura 30) reduzindo os 

volumes de amostra e dos reagentes à metade (R1 = R2 = 4 μL e amostra = 40 μL por ciclo), 

de modo a melhorar as condições de mistura com o aumento do número de interfaces. O 

efeito foi significativo até 10 ciclos de amostragem, que proporcionou sinal analítico  

10 vezes superior ao obtido com 1 ciclo. Valores acima de 10 ciclos não foram avaliados, pois 

o volume da zona de amostra seria superior ao do reator (500 μL). 
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Figura 30. Efeito do número de ciclos de amostragem sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Captopril  
 100 μmol/L (40 μL); Cu(II) 2,0 mmol/L em NH4Ac 0,1 mol/L, pH 7,0 (4 μL); BQA 6,0 mmol/L (4 μL);  
 transportador NH4OH 7,5 mmol/L e vazão 2,5 mL/min. Volumes correspondem a 1 ciclo de  
 amostragem 

 
Assim como o volume da solução de Cu(II), a concentração desta espécie é crítica 

devido à necessidade de excesso de reagente e à possibilidade de formação de Cu(BQA). 

Este efeito foi mais pronunciado com a variação da concentração do íon metálico, como se 

pode observar na Figura 31. Para as concentrações de 6,0 e 8,0 mmol/L, o valor do branco 

aumentou aproximadamente 95 e 135 vezes, respectivamente, em função do espalhamento 

de radiação devido à formação de precipitado Cu(BQA). Por outro lado, até 4,0 mmol/L, o 

sinal analítico aumentou com a concentração de Cu(II) sem afetar a magnitude do branco, 

sendo esta concentração empregada em estudos posteriores. 
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Figura 31. Efeito da concentração da solução de Cu(II) em NH4Ac 0,1 mol/L, pH 7,0 (4 μL) sobre os sinais  
  analítico (a) e do branco (b). Captopril 100 μmol/L (40 μL); BQA 6,0 mmol/L (4 μL); 10 ciclos de  
  amostragem; transportador NH4OH 7,5 mmol/L e vazão 2,5 mL/min. Volumes correspondem a  
  1 ciclo de amostragem 

 
Da mesma forma, o efeito da concentração de BQA foi avaliado (Figura 32) e a 

absorbância aumentou até 6,0 mmol/L, permanecendo constante a partir deste valor. Como 

não foi verificada variação significativa do valor do branco, esta foi a concentração de 

complexante adotada para estudos posteriores. Desta forma tem-se um excesso de BQA de 

1,5 vezes em relação ao Cu(II). 
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Figura 32. Efeito da concentração da solução de BQA (4 μL) sobre os sinais analítico (a) e do branco (b).  
 Captopril 100 μmol/L (40 μL); Cu(II) 4,0 mmol/L em NH4Ac 0,1 mol/L, pH 7,0 (4 μL); 10 ciclos de  
 amostragem; transportador NH4OH 7,5 mmol/L e vazão 2,5 mL/min. Volumes correspondem a  
 1 ciclo de amostragem 

 
O comprimento do reator, que afeta tanto o tempo de residência quanto a dispersão 

da amostra, foi avaliado entre 50 e 200 cm (Figura 33). Observa-se aumento no valor do 

branco a partir de 75 cm, pois o aumento do tempo de residência favorece a formação do 

precipitado de Cu(BQA). O aumento do sinal analítico (descontando-se o valor do branco) foi 

de aproximadamente 55% com o emprego de um reator de 100 cm. De acordo com os 

volumes das soluções e o número de ciclos de amostragem, tem-se um volume total da zona 

de amostra de 480 μL, o que faz com que, com o reator de 100 cm (500 μL), as medidas 

sejam realizadas em condições próximas ao volume infinito (coeficiente de dispersão 

próximo de 1). 
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Figura 33. Efeito do comprimento do reator sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Captopril 100 μmol/L 
(40 μL); Cu(II) 4,0 mmol/L em NH4Ac 0,1 mol/L, pH 7,0 (4 μL); BQA 6,0 mmol/L (4 μL); 10 ciclos de 
amostragem; transportador NH4OH 7,5 mmol/L e vazão 2,5 mL/min. Volumes correspondem a 1 
ciclo de amostragem 

 
A vazão de aspiração foi otimizada através da variação da rotação nominal da bomba 

peristáltica (Figura 34), mantendo-se constantes os tempos de acionamento das válvulas. 

Entre 1,5 e 3,0 mL/min houve variação significativa tanto do branco quanto da absorbância, 

devido aos maiores volumes das soluções de reagentes e de amostra utilizados. Por outro 

lado, maior vazão implica em menor tempo de limpeza e frequência de amostragem mais 

elevada, o que seria útil nos estudos de dissolução do fármaco. Comparando-se os 

resultados obtidos com 2,5 e 3,0 mL/min, tem se um aumento de apenas 7% do sinal líquido 

e de aproximadamente 20% no consumo das soluções. Desta forma, decidiu-se manter a 

vazão de 2,5 mL/min nos estudos subsequentes. Com essa vazão, o tempo de residência da 

zona de amostra foi estimado em 12 s. 
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Figura 34. Efeito da vazão sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Captopril 100 μmol/L (40 μL); Cu(II)  
 4,0 mmol/L em NH4Ac 0,1 mol/L, pH 7,0 (4 μL); BQA 6,0 mmol/L (4 μL); 10 ciclos de amostragem e  
 transportador NH4OH 7,5 mmol/L. Volumes correspondem a 1 ciclo de amostragem 

 
Com o objetivo de evitar a precipitação de Cu(BQA) durante a etapa de amostragem, 

a solução de Cu(II) foi preparada em meio de NH4Ac 0,1 mol/L, pH 7,0, que fornece íons 

acetato e baixas concentrações de amônia livre. Estas espécies formam complexos estáveis 

com Cu(II) (Kf [Cu(NH3)4]
2+

 = 1,2x10
13 e Kf [Cu(Ac)2] = 4,2x10

3), evitando a precipitação com 

BQA59. Esta estratégia foi empregada com sucesso em sistemas de análises em fluxo para a 

determinação de ácido úrico59 e taninos98. O efeito da concentração de NH4Ac foi avaliado 

entre 0,2 e 0,7 mol/L, mantendo-se o valor de pH fixo em 7,0 (Figura 35). Com 0,2 mol/L 

observa-se um valor de branco aproximadamente 5 vezes maior que com 0,6 mol/L, o que 

corrobora a necessidade do emprego de NH4Ac no preparo da solução de Cu(II). Apesar da 

concentração relativamente elevada de NH4Ac, perturbações por efeito Schlieren93 não 
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foram observadas devido às ótimas condições de mistura características da amostragem 

binária. 
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Figura 35. Efeito da concentração de NH4Ac, pH 7,0 sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Captopril  
 100 μmol/L (40 μL); Cu(II) 4,0 mmol/L em NH4Ac (4 μL); BQA 6,0 mmol/L (4 μL); 10 ciclos de  
 amostragem; transportador NH4OH 7,5 mmol/L e vazão  2,5 mL/min. Volumes correspondem a  
 1 ciclo de amostragem 

 
A acidez do meio afeta a redução de Cu(II) por captopril (Equação 11), a formação de 

complexo com BQA (sal de ácido fraco), bem como a quantidade de outras espécies 

complexantes (Ac- e NH3) no meio reacional. Entre pH 6,0 e 8,0 não foram verificadas 

variações significativas no sinal analítico, bem como na magnitude do branco (Figura 36), 

optando-se por manter o pH em 7,0, região de máxima capacidade tamponante da solução 

de NH4Ac. 
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Figura 36. Efeito da acidez da solução de Cu(II) 4,0 mmol/L em NH4Ac 0,6 mol/L (4 μL) sobre os sinais analítico 
(a) e do branco (b). Captopril 100 μmol/L (40 μL); BQA 6,0 mmol/L (4 μL); 10 ciclos de amostragem; 
transportador NH4OH 7,5 mmol/L e vazão 2,5 mL/min. Volumes correspondem a 1 ciclo de 
amostragem 

 
Uma solução de NH4OH foi utilizada como transportadora, a fim de evitar a formação 

de Cu(BQA) durante o transporte da zona de amostra à cela de fluxo59,98. O efeito da 

concentração desta solução foi avaliado entre 5,0 e 20,0 mmol/L, sendo os resultados 

apresentados na Figura 37. Apesar da concentração de Cu(II) livre diminuir na presença de 

maiores concentrações de amônia, observa-se que não há variação significativa do sinal 

analítico no intervalo avaliado. O efeito da concentração de NH4OH sobre a estabilidade da 

linha base foi avaliado através de 100 medidas consecutivas com 7,5 e 20,0 mmol/L de 

NH4OH (Figura 38). A deriva de linha base foi de aproximadamente Abs = 0,030 com NH4OH 

7,5 mmol/L e desprezível para 20,0 mmol/L. Portanto, a concentração mais elevada foi 

selecionada, visando manter a estabilidade da linha base durante os estudos de dissolução. 
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Figura 37. Efeito da concentração de NH4OH (solução transportadora) sobre os sinais analítico (a) e do  
  branco (b). Captopril 100 μmol/L (40 μL); Cu(II) 4,0 mmol/L em NH4Ac 0,6 mol/L, pH 7,0 (4 μL); BQA  
  6,0 mmol/L (4 μL); 10 ciclos de amostragem e vazão 2,5 mL/min. Volumes correspondem a 1 ciclo  
  de amostragem 
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Figura 38. Efeito da concentração de NH4OH sobre a estabilidade da linha base em 100 medidas consecutivas 
empregando (a) 7,5 mmol/L e (b) 20,0 mmol/L. Captopril 100 μmol/L (40 μL); Cu(II) 4,0 mmol/L em 
NH4Ac 0,6 mol/L, pH 7,0 (4 μL); BQA 6,0 mmol/L (4 μL); 10 ciclos de amostragem e vazão 2,5 mL/min. 
Volumes correspondem a 1 ciclo de amostragem 

 
Na Tabela 6 é apresentada uma síntese dos parâmetros otimizados no 

desenvolvimento do procedimento analítico. 

(a) (b) 
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Tabela 6 – Condições otimizadas no procedimento analítico para a determinação de captopril 

Parâmetro Intervalo estudado Condição selecionada 

Volume de R1/μL* 4 – 20 4 

Volume de R2/μL* 4 – 20 4 

Volume de amostra/μL* 40 – 140 40 

Ciclos de amostragem 1 – 10 10 

Concentração de 
Cu(II)/(mmol/L) 

0,5 – 8,0 4,0 

Concentração de 
BQA/(mmol/L) 

4,0 – 10,0 6,0 

Comprimento do reator/cm 50 – 200 100 

Vazão/(mL/min) 1,5 – 3,0 2,5 

Concentração de 
NH4Ac/(mol/L) 

0,2 – 0,7 0,6 

pH da solução de NH4Ac 6,0 – 8,0 7,0 

Concentração de 
NH4OH/(mmol/L) 

5,0 – 20,0 20,0 

* volumes de soluções reduzidos à metade (para 4; 4 e 40 μL) após otimização do número de ciclos de amostragem 

 

4.1.2. Características analíticas e aplicações 

Após otimização das condições experimentais, foi construída uma curva de calibração 

para a determinação de captopril na faixa de 25 a 280 μmol/L, sendo observada relação 

linear (r = 0,999) entre absorbância (Abs) e concentração de fármaco (c, μmol/L), 

representada pela equação Abs = -3,40x10
-2

 + 3,22x10
3
 c, Figura 39. Os registros dos sinais 

confirmam a estabilidade da linha base e a frequência de amostragem (47 determinações/h) 

é adequada para os estudos de dissolução do fármaco. 

O limite de detecção foi estimado de acordo com as recomendações da IUPAC101 em  

7,0 μmol/L (99,7% de confiança). O coeficiente de variação foi estimado em 2,2% a partir de 

20 medidas com solução de captopril 120 μmol/L. Na Tabela 7 são apresentadas as 

características analíticas do procedimento desenvolvido. 
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Figura 39. Sinais transientes e curva de calibração para a determinação de captopril. Os números indicam  
 concentrações em μmol/L. Condições experimentais descritas na Tabela 6 

 
Tabela 7 – Características analíticas do procedimento para a determinação de captopril 

Parâmetro Valor 

Faixa de resposta linear/(μmol/L) 25 a 280 

Limite de detecção*/(μmol/L) 7,0 

Frequência de amostragem/(det/h) 47 

Consumo de BQA/(μg/det) 290 

Consumo de CuSO4/(μg/det) 80 

Consumo de amostra/(μL/det) 400 

Geração de resíduos/(mL/det) 3,6 

Coeficiente de variação** (%) 2,2 

Custo por determinação/R$ 0,05 
*99,7% de confiança; **captopril 120 μmol/L (n = 20) 

 
O efeito dos excipientes presentes em formulações farmacêuticas contendo captopril 

foi avaliado. Conforme resultados apresentados na Tabela 8, concentrações de 
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concomitantes superiores às encontradas em amostras comerciais causaram interferência 

inferior a 5% na determinação de captopril pelo procedimento proposto. 

 
Tabela 8 – Efeito de excipientes sobre a determinação de captopril 

Espécie Interferência (%) 

Ácido esteárico* 1,5 

Amido* -3,5 

Estearato de magnésio* -1,0 

Celulose microcristalina** -1,3 

Lactose** 2,0 
* 2,0 g/L; **1,2x10-2 mol/L 

 
Para avaliação da exatidão do procedimento desenvolvido, os resultados das análises 

das amostras comerciais foram comparados com os obtidos pelo procedimento de 

referência6 (Tabela 9). De acordo com um teste t pareado102, não existem diferenças 

significativas entre os valores, com 95% de confiança. 

 
Tabela 9 – Valores médios e desvios (n = 3) para a determinação de captopril 

Amostra 
Concentração de captopril/(mg/comprimido) 

Procedimento proposto Procedimento de referência
6
 

1 10,5 ± 0,2 11,3 ± 0,1 

2 11,5 ± 0,2 12,1 ± 0,1 

3 11,3 ± 0,2 11,7 ± 0,1 

4 22,2 ± 0,1 23,4 ± 0,1 

5 23,5 ± 0,1 23,9 ± 0,1 

6 23,6 ± 0,3 23,4 ± 0,1 

7 26,5 ± 0,2 24,4 ± 0,1 

 
A elevada frequência de amostragem, aliada ao baixo consumo de amostras e 

reagentes, boa precisão e baixo custo das medidas torna o procedimento vantajoso com 

relação aos oficiais, que empregam titulação iodométrica ou HPLC6. Além disso, o baixo 

limite de quantificação torna possível medidas nos estágios iniciais da curva de dissolução, 
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nos quais a concentração do fármaco é baixa. Portanto, o procedimento analítico apresenta 

características analíticas favoráveis para o emprego em estudos de controle de qualidade de 

medicamentos e ensaios de dissolução. 

 
4.1.3. Ensaios de dissolução 

Durante o processo de produção de comprimidos e cápsulas, diversos parâmetros 

devem ser avaliados para assegurar a qualidade do produto final, destacando-se testes de 

variação de peso, uniformidade de conteúdo, espessura, dureza, friabilidade e 

desintegração36. A dissolução da forma farmacêutica pode ser avaliada através de curvas de 

dissolução, obtidas com a introdução do comprimido ou cápsula em um meio de dissolução, 

seguida do monitoramento da quantidade de fármaco dissolvida em função do tempo. As 

condições experimentais como volume, composição e temperatura do meio de dissolução, 

bem como velocidade de agitação devem ser rigorosamente controladas36. Neste trabalho 

foi proposto um equipamento alternativo para ensaios de dissolução, visando simular as 

condições experimentais preconizadas pela Farmacopeia Norteamericana6. 

Três tipos de suporte para a amostra, descritos na Figura 17, foram avaliados e os 

resultados são apresentados na Figura 40. Esses suportes foram empregados com a 

finalidade de evitar a formação de suspensões no meio de dissolução devido à liberação de 

excipientes insolúveis, que poderiam causar espalhamento de radiação. De acordo com a 

curva de dissolução mostrada na Fig. 40a, a rede de poliamida foi o suporte mais adequado 

para a utilização nos estudos de dissolução6,103. Os tempos necessários para atingir o 

equilíbrio de dissolução foram mais elevados empregando a membrana de celulose  

(Fig. 40b) e o papel de filtro (Fig. 40c), devido à limitação por processos de difusão do analito 

e não pela velocidade de dissolução propriamente dita. No caso do papel de filtro, o 
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processo foi ainda mais lento, sendo que a concentração variou de maneira praticamente 

linear em função do tempo. Estes dois suportes podem ser úteis para detectar  

não-conformidades de determinadas amostras em relação ao medicamento de referência.  
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Figura 40. Curvas de dissolução obtidas com o medicamento de referência (12,5 mg de captopril) com três  
 diferentes suportes de amostra: (a) rede de poliamida; (b) membrana de diálise e (c) papel de filtro.  
 Condições experimentais descritas na Tabela 6 

 
Na Figura 41 são apresentados sinais transientes obtidos com o sistema proposto, 

além de três curvas de dissolução construídas utilizando-se o medicamento de referência. 

Observa-se elevada repetibilidade dos resultados, indicando que o sistema proposto é 

adequado para o monitoramento em tempo real da dissolução das amostras de captopril. 

Adicionalmente, os resultados obtidos estão em concordância com a literatura no que diz 

respeito ao tempo necessário para dissolução completa das amostras104. No caso do 

procedimento proposto, este tempo foi estimado em 7,4 min, enquanto o reportado por 

Tomšů e colaboradores104, que empregaram um dissolutor comercial, foi de 7,2 min. 



Resultados e discussão 

___________________________________________________________________________ 

 

88 

0 5 10 15 20

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

4 8 12 16 20

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

A
b
s
o
rb
â
n
c
ia

Tempo/min

A
b
s
o
rb
â
n
c
ia

Tempo/min  

Figura 41. Sinais transientes e três curvas de dissolução obtidas com o medicamento de referência (12,5 mg de 
captopril). Condições experimentais descritas na Tabela 6 

 
Perfis de dissolução obtidos com amostras de 12,5 mg de captopril são apresentados 

na Figura 42, na qual se pode observar significativa diferença entre o perfil da amostra 1, e 

das amostras 2 e 3. É importante enfatizar que este último corresponde ao medicamento de 

referência. No caso das formulações contendo 25 mg (Figura 43), observa-se discreta 

diferença entre o perfil da amostra 6, em relação às demais. 

Os tempos médios necessários para a dissolução completa de cada amostra são 

apresentados na Tabela 10. É importante enfatizar que, de acordo com a Farmacopeia 

Norteamericana6, no mínimo 80% da quantidade de captopril rotulada deve ser dissolvida 

em 20 min. Embora todas as amostras atendam a essa exigência, o perfil de dissolução de 

algumas amostras é diferente do obtido para o medicamento de referência, podendo 

resultar em diferenças na eficácia do medicamento. 
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Figura 42. Curvas de dissolução obtidas para amostras de 12,5 mg de captopril. Valores correspondem a médias 
e desvios obtidos na dissolução de três comprimidos. Condições experimentais descritas na Tabela 6  
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Figura 43. Curvas de dissolução obtidas para amostras de 25 mg de captopril. Valores correspondem a médias e 
desvios obtidos na dissolução de três comprimidos. Condições experimentais descritas na Tabela 6 
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Tabela 10 – Tempo médio necessário para a dissolução completa das amostras de captopril 

Amostra Tempo/min 

1 22,1 

2 7,3 

3 7,4 

4 7,5 

5 5,9 

6 12,4 

7 5,8 

 
O equipamento de dissolução proposto apresentou-se como uma alternativa 

promissora por gerar resultados concordantes com os equipamentos comerciais, com custo 

bastante inferior (equipamentos nacionais custam em torno de R$18.000,00). Além disso, os 

aparatos de dissolução comerciais são frágeis e requerem treinamento para a utilização. 

 
4.2. Determinação de diltiazem através da reação com hipoclorito e DPD 

 
4.2.1. Aspectos gerais e otimização 

A reação entre hipoclorito e amônia ou aminas foi utilizada para a determinação 

indireta de amônio em águas53,105 e de salbutamol106 e paracetamol107 em amostras de 

medicamentos. A quantificação foi baseada no consumo de ClO- devido à formação de 

cloraminas, sendo o excesso de reagente detectado por quimiluminescência. Nesta tese, foi 

avaliada a possibilidade do emprego da reação entre ClO- e diltiazem para a determinação 

indireta do fármaco. DPD, reagente usualmente empregado para a determinação de cloro 

livre em águas96, foi utilizado para a medida do ClO- remanescente. 

Inicialmente foram realizados experimentos em batelada para avaliar a formação de 

cloramina na reação entre diltiazem e ClO-, conforme fluxograma apresentado no diagrama 

da Figura 44. Substituindo-se a solução de diltiazem por água, tem-se o sinal correspondente 
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ao ClO- total (sinal de referência). Da forma indicada na figura tem-se o consumo de ClO- e, 

por consequência, redução do valor de absorbância, supostamente devida à formação de 

cloramina. As absorbâncias obtidas na ausência e na presença do fármaco foram 0,723 e 

0,055, respectivamente. A presença de cloramina no meio reacional pode ser avaliada pela 

adição de iodeto de potássio, que catalisa a reação entre cloraminas e DPD96. Entretanto, os 

resultados obtidos não confirmaram esta possibilidade, já que após adição de KI a 

absorbância foi 0,161. Acredita-se que a presença de aminas terciárias dificulte a formação 

de cloramina. Desta forma, conclui-se que a reação entre diltiazem e ClO- deve envolver 

processos de óxido-redução. 

diltiazem 2,0x10-4 mol/L (250 μL)

ClO- 8,0x10-4 mol/L (250 μL)

tampão pH 6,3 (625 μL)

 DPD 2,1x10-2 mol/L (250 μL)

aguardar 2 min

diluir para 5 mL

medir absorbância 
imediatamente (λ = 552 nm)

adicionar 1 cristal de KI

medir absorbância (λ = 552 nm)

 
Figura 44. Fluxograma do experimento para avaliação da formação de cloramina 

 

A partir dos resultados obtidos em batelada, foi proposta a quantificação de 

diltiazem em sistema de análises em fluxo, conforme o módulo de análises apresentado na 
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Figura 20. A diminuição da absorbância na presença de diferentes concentrações do analito 

(Figura 45) confirma o consumo de ClO-, indicando que a estratégia pode ser aplicada para a 

determinação do fármaco. Nos estudos posteriores, a diferença entre as absorbâncias 

obtidas na ausência e presença do fármaco foi considerada como sinal analítico. A 

otimização visou maior resposta analítica e minimização do consumo de reagentes e 

amostra. 
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Figura 45. Sinais transientes obtidos na presença e ausência de diltiazem. Os números sobre os sinais indicam 
as concentrações em mol/L. DPD 4,2 mmol/L; tampão fosfato 0,5 mol/L, pH 6,3 e ClO- 1,7x10-4 mol/L 
em tampão carbonato 0,2 mol/L, pH 10,8 

 
O primeiro parâmetro avaliado (Figura 46) para a otimização do procedimento foi a 

fração volumétrica amostra/ClO-. Para isso, variou-se o tempo de acionamento das válvulas 

que gerenciavam essas soluções entre 0,2 e 0,8 s. Dentre as proporções avaliadas, 4/4 

apresentou sinal analítico mais elevado, sendo utilizada em estudos subsequentes. Nesse 
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caso, o volume total de amostra e de ClO- foi estimado em 160 μL cada (8 ciclos de 20 μL), e 

o reagente estava em excesso de 2 vezes em relação ao fármaco. 
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Figura 46. Efeito da proporção amostra/ClO- sobre o sinal analítico. Diltiazem 490 μmol/L; ClO- 1 mmol/L em  
 tampão fosfato 1 mmol/L, pH 8,0; 8 ciclos de inserção de amostra e R1; DPD 4,2 mmol/L (20 μL);  
 tampão fosfato 0,6 mol/L, pH 6,3 (25 μL); 3 ciclos de inserção de reagentes e vazão 3,0 mL/min.  
 Volumes correspondem a 1 ciclo  

 
O excesso de hipoclorito é fundamental, pois, mesmo após reação com o fármaco 

ainda deve haver reagente para reação com DPD. Por outro lado, o limite superior é 

estabelecido pelo sinal de referência, obtido na ausência do fármaco, que não deve ser 

superior a 1,000 (i.e. 10% de transmissão) para minimizar os erros na medida 

espectrofotométrica. Desta forma, foi também avaliado o efeito da concentração de ClO- 

sobre o sinal analítico (Figura 47). Sinais analíticos mais elevados foram obtidos com  

1 mmol/L de ClO-, que foi a concentração utilizada nos estudos posteriores. Nestas 

condições, considerando as frações volumétricas, o reagente estava em excesso de 2 vezes 

em relação ao analito e o sinal de referência foi de ca. Abs = 0,600.  
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Figura 47. Efeito da concentração de ClO- sobre o sinal analítico. Diltiazem 490 μmol/L (13 μL); ClO- em tampão 
carbonato 0,2 mol/L, pH 10,8 (13 μL); 5 ciclos de inserção de amostra e R1; DPD 4,2 mmol/L (17 μL); 
tampão fosfato 0,5 mol/L, pH 6,3 (17 μL); 5 ciclos de inserção de reagentes e vazão 2,0 mL/min. 
Volumes correspondem a 1 ciclo 

 
O número de ciclos de inserção de amostra e R1 foi variado de 1 a 8 (Figura 48), 

sendo observado aumento do sinal analítico devido à menor dispersão da zona de 

amostra56. Melhores resultados foram obtidos com 8 ciclos, o que corresponde a zona de 

amostra com volume de aproximadamente 272 μL. Valores acima de 9 ciclos não foram 

empregados, pois a absorbância obtida na ausência de diltiazem foi maior que 1,000. 

Adicionalmente, com um número elevado de ciclos, a frequência de amostragem seria 

prejudicada. 
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Figura 48. Efeito do número de ciclos de inserção de amostra e R1 sobre o sinal analítico. Diltiazem 490 µmol/L 
(13 μL); ClO- 1,0 mmol/L em tampão carbonato 0,2 mol/L, pH 10,8 (13 μL); DPD 4,2 mmol/L (17 μL); 
tampão fosfato 0,5 mol/L, pH 6,3 (17 μL); 5 ciclos de inserção de reagentes e vazão de 2,0 mL/min. 
Volumes correspondem a 1 ciclo 

 
Foi otimizado o volume de tampão fosfato, pH 6,3 adicionado à zona de amostra. 

Este é um parâmetro importante, pois resultados preliminares indicaram que a reação entre 

ClO- e diltiazem ocorre em meio alcalino, enquanto a reação entre ClO- e DPD ocorre em 

meio levemente ácido (pH 6,3)96. Desta forma, a quantidade de tampão fosfato na zona de 

amostra deve ser suficiente para o ajuste da acidez a pH 6,3 mesmo na presença do tampão 

carbonato. Além disso, deve-se considerar que a solução de DPD era preparada em meio de 

H2SO4. Os volumes avaliados variaram de 7 a 20 μL em cada ciclo (Figura 49) e o sinal 

analítico mais elevado foi alcançado com 17 µL de solução. Volumes maiores implicam em 

consumo desnecessário de reagentes e diluição da zona de amostra, com consequente 

diminuição do sinal analítico. 
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Figura 49. Efeito do volume de tampão fosfato sobre o sinal analítico. Diltiazem 490 µmol/L (13 μL); ClO-  
  1,0 mmol/L em tampão carbonato 0,2 mol/L, pH 10,8 (13 μL); 8 ciclos de inserção de amostra e R1; 
  DPD 4,2 mmol/L (17 μL); tampão fosfato 0,5 mol/L, pH 6,3; 5 ciclos de inserção de reagentes e  
  vazão 2,0 mL/min. Volumes correspondem a 1 ciclo 

 
Foi também avaliado o efeito do volume da solução de DPD entre 3 e 23 μL. Os 

resultados são apresentados na Figura 50 e permitem concluir que o melhor volume é 13 µL 

por ciclo, que garante um excesso do reagente em relação ao ClO- de aproximadamente  

2,6 vezes. Em volumes superiores a 13 μL, o sinal analítico e o de referência decrescem na 

mesma proporção, o que indica que esta diminuição seja consequente do efeito da diluição 

da zona de amostra. 
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Figura 50. Efeito do volume da solução de DPD sobre o sinal analítico. Diltiazem 490 µmol/L (13 μL); ClO-  
  1,0 mmol/L em tampão carbonato 0,2 mol/L, pH 10,8 (13 μL); 8 ciclos de inserção de amostra e R1;  
  DPD 4,2 mmol/L; tampão fosfato 0,5 mol/L, pH 6,3 (17 μL); 5 ciclos de inserção de reagentes e  
  vazão 2,0 mL/min. Volumes correspondem a 1 ciclo 

 
Foi avaliado o efeito do número de ciclos de inserção de reagentes (etapa 3,  

Tabela 3) no intervalo de 1 a 5 ciclos (Figura 51). Empregando-se 1 ciclo, a resposta na 

presença e ausência de diltiazem foi indistinguível e, portanto, os resultados não foram 

apresentados na figura. Já com 5 ciclos, a absorbância obtida na ausência de diltiazem foi 

maior do que 1,000. Portanto o número de ciclos de inserção de reagentes foi fixado em 4. 
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Figura 51. Efeito do número de ciclos de inserção de reagentes sobre o sinal analítico. Diltiazem 490 µmol/L  
(13 μL); ClO- 1,0 mmol/L em tampão carbonato 0,2 mol/L, pH 10,8 (13 μL); 5 ciclos de inserção de 
amostra e R1; DPD 4,2 mmol/L (13 μL); tampão fosfato 0,5 mol/L, pH 6,3 (17 μL) e vazão 2,0 mL/min. 
Volumes correspondem a 1 ciclo 

 
Foi também avaliado o efeito da vazão através da variação da rotação nominal da 

bomba peristáltica, visando modificar o tempo de residência da zona de amostra. O número 

de ciclos de amostragem foi variado proporcionalmente, de forma a manter constante o 

volume total da zona de amostra. É importante mencionar que a vazão utilizada até o 

momento era de 2,0 mL/min. Os resultados apresentados na Figura 52 indicam que a melhor 

vazão é de 3,0 mL/min, escolhida em função do aumento da frequência de amostragem. 

Devido à alteração da vazão, os números de ciclos de inserção de amostra e R1 e de inserção 

de reagentes também foram alterados para 6 e 3, respectivamente. Nestas condições, o 

tempo disponível para cada uma das reações foi estimado em 5 s. 
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Figura 52. Efeito da vazão sobre o sinal analítico. Diltiazem 490 µmol/L; ClO- 1,0 mmol/L em tampão carbonato 
0,2 mol/L, pH 10,8; DPD 4,2 mmol/L e tampão fosfato 0,5 mol/L, pH 6,3 

 
Soluções de ClO- são mais estáveis em meio alcalino, já que em meio ácido há a 

formação de Cl2. Sendo assim, é conveniente preparar a solução de ClO- em tampão, o que 

também simplifica o módulo de análises devido à redução do número de válvulas 

empregadas. O efeito da concentração do tampão carbonato, pH 10,8 na solução de ClO- foi 

avaliado, sendo os resultados mostrados na Figura 53. Acima de 20 mmol/L foram 

encontrados problemas devido à formação de bolhas (CO2) no percurso analítico. Conforme 

discutido anteriormente, concentrações elevadas de tampão também podem dificultar o 

ajuste de acidez para a reação entre DPD e ClO- (pH 6,3). Desta forma, a concentração de 

tampão foi fixada em 1 mmol/L. 
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Figura 53. Efeito da concentração do tampão carbonato pH 10,8 sobre o sinal analítico. Diltiazem 490 µmol/L  
 (20 μL); ClO- 1,0 mmol/L em tampão carbonato (20 μL); 6 ciclos de inserção de amostra e R1; DPD  
 4,2 mmol/L (20 μL); tampão fosfato 0,5 mol/L, pH 6,3 (25 μL); 3 ciclos de inserção de reagentes e  
 vazão 3,0 mL/min. Volumes correspondem a 1 ciclo 

 
Avaliou-se o efeito do pH da solução de ClO-, que define a acidez para a reação com 

diltiazem utilizando tampões carbonato (pH 8,8; 9,2; 10,0; 10,8 e 11,6) e fosfato (pH 8,8; 7,5 

e 8,0). Todas as soluções tampão foram preparadas na concentração 1 mmol/L. Nos 

resultados mostrados na Figura 54, não há diferença significativa nos sinais obtidos com 

ambos os tampões em pH 8,8. Em vista disso, passou-se a utilizar o tampão fosfato, pH 8,0, 

que está compreendido no intervalo de maior capacidade tamponante deste sistema 

tampão (6,2 – 8,2). Este pH é diferente do empregado anteriormente para a determinação 

de amônio (pH 9,8)105, salbutamol (pH 10,8)106 e paracetamol (pH 11,0)107, através de 

metodologias que envolvem a formação de cloramina. Isto corrobora a observação de que 

neste procedimento o consumo de ClO- ocorre devido a processos de óxido-redução. 
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Figura 54. Efeito da acidez da solução de ClO- sobre o sinal analítico empregando (a) tampão fosfato e (b) 
tampão carbonato. Diltiazem 490 µmol/L (20 μL); ClO- 1,0 mmol/L (20 μL); 6 ciclos de inserção de 
amostra e R1; DPD 4,2 mmol/L (20 μL); tampão fosfato 0,5 mol/L, pH 6,3 (25 μL); 3 ciclos de inserção 
de reagentes e vazão 3,0 mL/min. Volumes correspondem a 1 ciclo 

 
Foi também avaliado o efeito da concentração do tampão fosfato, pH 6,3 (R2),  

(Figura 55), complementando o estudo do volume de tampão (Figura 49), visto que ambos 

os parâmetros afetam a capacidade tamponante. Na concentração 0,7 mol/L, o valor de 

absorbância na ausência de diltiazem foi maior que 1,000, além de apresentar desvios muito 

elevados devido a perturbações por efeito Schlieren93. Portanto, a concentração de tampão 

foi mantida em 0,6 mol/L, adequada para modificar o pH para a reação de ClO- com DPD. 
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Figura 55. Efeito da concentração do tampão fosfato pH 6,3 (25 μL) sobre o sinal analítico. Diltiazem  
490 µmol/L (20 μL); ClO- 1,0 mmol/L em tampão fosfato 1,0 mmol/L, pH 8,0 (20 μL); 6 ciclos de 
inserção de amostra e R1; DPD 4,2 mmol/L (20 μL); 3 ciclos de inserção de reagentes e vazão  
3,0 mL/min. Volumes correspondem a 1 ciclo 

 
O pH do tampão fosfato 0,6 mol/L foi variado entre 4,5 e 7,5, sendo os resultados 

mostrados na Figura 56. Utilizando-se o tampão em pH 7,5 obteve-se um valor de 

absorbância na ausência de diltiazem maior que 1,000, pois a forma dissociada do DPD  

(pKa = 7,96)108 apresenta absortividade molar maior no comprimento de onda de medida, 

conforme observado também em estudos anteriores92. A partir de pH 6,3 não foram 

encontradas diferenças significativas no sinal analítico, decidindo-se por utilizar o tampão 

neste valor de pH, tal como recomendado nos procedimentos para a determinação de cloro 

livre96. 
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Figura 56. Efeito da acidez do tampão fosfato sobre o sinal analítico. Diltiazem 490 µmol/L (20 μL); ClO-  
  1,0 mmol/L em tampão fosfato 1,0 mmol/L, pH 8,0 (20 μL); 6 ciclos de inserção de amostra e R1;  
  DPD 4,2 mmol/L (20 μL); tampão fosfato 0,6 mol/L (25 μL); 3 ciclos de inserção de reagentes e  
  vazão 3,0 mL/min. Volumes correspondem a 1 ciclo 

 
Foi avaliado o efeito da concentração da solução de DPD, preparada em 0,1 mol/L de 

H2SO4 (Figura 57), que aumenta a estabilidade do reagente96. Os sinais na ausência e 

presença de diltiazem foram superiores a 1,000, empregando-se 6,0 mmol/L de DPD. 

Portanto, a concentração de reagente selecionada foi 4,2 mmol/L, que também apresenta 

desvios mais baixos quando comparada à concentração mais elevada. 
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Figura 57. Efeito da concentração da solução de DPD (20 μL) sobre o sinal analítico. Diltiazem 490 µmol/L  
 (20 μL); ClO- 1,0 mmol/L em tampão fosfato 1,0 mmol/L, pH 8,0 (20 μL); 6 ciclos de inserção de  
 amostra e R1; tampão fosfato 0,6 mol/L, pH 6,3 (77 μL); 3 ciclos de inserção de reagentes e vazão  
 total 3,0 mL/min. Volumes correspondem a 1 ciclo 

 
Foi realizado um breve estudo cinético da reação entre diltiazem e ClO-. Para isso, 

soluções das duas espécies foram misturadas em batelada, seguida da introdução no 

módulo de análises. Neste caso, foi introduzida água pela válvula V2 e a mistura pela válvula 

V1 (Figura 20), de modo que a concentração final das espécies fosse a mesma tanto com a 

mistura em batelada quanto em fluxo. As medidas foram realizadas 1 min após a mistura 

(Abs = 0,979), sendo os resultados comparados com os obtidos com a mistura em linha  

(Abs = 0,434). Devido à diferença substancial entre os resultados obtidos em batelada e em 

fluxo, foi realizado um estudo de retenção da zona de amostra (Tabela 3, etapa 2), visando 

aumentar o tempo de residência e, com isso, permitir a utilização mais efetiva do ClO- 

presente no meio reacional. O efeito do tempo de retenção da zona de amostra foi avaliado 
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entre 0 e 50,0 s (Figura 58) e a partir de 20,0 s não foi observada diferença significativa nos 

sinais analíticos. 
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Figura 58. Efeito do tempo de retenção da zona de amostra sobre o sinal analítico. Condições experimentais 
descritas na legenda da Figura 57 

 
Na Tabela 11 é apresentada uma síntese dos parâmetros otimizados no 

desenvolvimento do procedimento analítico. 

  



Resultados e discussão 

___________________________________________________________________________ 

 

106

Tabela 11 – Condições otimizadas no desenvolvimento do procedimento analítico para a determinação de 
diltiazem com reação com ClO- 

Parâmetro Intervalo estudado Condição selecionada 

Proporção amostra/ClO- 8/2 – 2/8 4/4 

Concentração de 
ClO-/(mmol/L) 

0,67 – 2,0 1,0 

Ciclos de inserção  
de amostra e R1 

1 – 8 6 

Volume de tampão  
fosfato pH 6,3 para  
reação com DPD/μL 

7 – 33  25 

Volume de DPD/μL 3 – 27  20 

Ciclos de inserção de 
reagentes 

1 – 5 3 

Vazão/(mL/min) 1,0 – 4,0 3,0 

Concentração de tampão 
fosfato na solução 
de ClO-/(mmol/L) 

0,8 – 40 1,0 

pH do tampão na 
solução de ClO- 

7,5 – 11,6 8,0 

Tipo de tampão da 
solução de ClO- 

carbonato e fosfato fosfato 

Concentração de tampão 
fosfato para reação  
com DPD/(mol/L) 

0,3 – 0,7 0,6 

pH do tampão fosfato  
para reação com DPD 

4,5 – 7,5 6,3 

Concentração de 
DPD/(mmol/L) 

1,0 – 6,0 4,2 

Tempo de retenção da 
zona de amostra/s 

0 – 50 20 

 

4.2.2. Características analíticas e aplicações 

Após a otimização das condições experimentais, foi construída uma curva de 

calibração para a determinação de diltiazem (Figura 59). Foi obtida relação linear (r = 0,999) 

entre sinal analítico (S) e concentração de diltiazem (c, μmol/L) na faixa de 9 a 250 μmol/L, 

descrita pela equação S = -9,00x10
-3

 + 3,21x10
3
 c (μmol/L). 
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Figura 59. Sinais transientes e curva de calibração para a determinação de diltiazem com reação com ClO-. Os 
números indicam concentrações em μmol/L. Condições experimentais descritas na Tabela 11 

 
O coeficiente de variação foi estimado em 0,9% para solução de diltiazem 100 μmol/L 

(n = 10). Para a estimativa do limite de detecção, diminuiu-se gradativamente a 

concentração de diltiazem até que os resultados não apresentassem diferenças significativas 

dos valores obtidos na ausência fármaco com 99,7% de confiança, resultando em  

7,0 μmol/L. As características analíticas do procedimento desenvolvido foram comparadas 

com as obtidas em um sistema com fluxos confluentes (Tabela 12). Neste caso, foram 

utilizados reagentes nas mesmas concentrações e as condições experimentais foram 

ajustadas de modo a simular das frações volumétricas obtidas com o sistema com 

multicomutação.  
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Tabela 12 – Características analíticas de procedimentos para a determinação de diltiazem com reação com ClO- 

Parâmetro Multicomutação Fluxos confluentes 

Faixa de resposta linear/(μmol/L) 9 a 250 4,5 a 100 

Limite de detecção*/(μmol/L) 7,0 1,2 

Frequência de amostragem/(det/h) 34 96 

Consumo de DPD/(μg/det) 66 688 

Consumo de ClO-/(μg/det) 9,0 19 

Consumo de amostra/(μL/det) 120 250 

Coeficiente de variação (%) 0,9** 3,1*** 
*99,7% de confiança; **diltiazem 100 μmol/L (n = 10); ***diltiazem 50 μmol/L (n = 10) 

 
A faixa de resposta linear foi mais ampla no caso do sistema com multicomutação, 

que apresentou sensibilidade 8% maior. Porém, o limite de detecção foi aproximadamente  

6 vezes superior. A frequência de amostragem foi aproximadamente 3 vezes inferior à 

obtida com sistema com fluxos confluentes, que também apresentou maior consumo de 

reagentes e amostra (2 vezes no caso do ClO-, 10,5 vezes para DPD e 2 vezes para amostra). 

Apesar do limite de detecção e frequência de amostragem serem piores, o sistema com 

multicomutação apresentou precisão mais elevada e menor consumo de reagentes e 

amostra. Convém ressaltar que no caso da análise de preparações farmacêuticas, o limite de 

detecção não é crítico, pois a concentração esperada do analito na amostra é elevada. 

As características analíticas do procedimento com multicomutação também foram 

comparadas com as obtidas por metodologias previamente descritas na literatura para a 

determinação de diltiazem (Tabela 13). Os trabalhos descritos nas Referências 17 e 22 

exploraram a reação entre diltiazem e hidroxilamina em meio alcalino, seguida da formação 

de quelato vermelho com Fe(III). Rahman e Hejaz-Azmi23 empregaram a oxidação de 

diltiazem por metavanadato em meio fortemente ácido. Na metodologia descrita na Ref. 97, 

os autores empregaram a extração líquido-líquido do par iônico formado entre o fármaco e 
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azul de bromotimol. A redução de Fe(III) na presença do fármaco, seguida da reação com 

1,10-fenantrolina é empregada na Ref. 109. 

 
Tabela 13 – Características analíticas de procedimentos para a determinação de diltiazem 

Faixa de resposta 

linear/(μmol/L) 

Limite de 

detecção/(μmol/L) 

Coeficiente de 

variação (%) 
Referência 

57 a 1100 44 _____ 17 

110 a 1800 _____ 0,7 (n = 6) 22 

< 110 0,044 1,1 (n = 10) 23 

5,5 a 44 _____ 1,0 (n = 10) 97 

26 a 71 _____ 0,9 (n = 5) 109 

9 a 250 7 0,9 (n = 10) Este trabalho 

 
O intervalo de resposta linear obtido com procedimento proposto é comparável ao 

reportado na literatura. O limite de detecção estimado é inferior ao obtido nos demais 

procedimentos, exceto no descrito na Ref. 23. O coeficiente de variação das medidas é 

comparável aos obtidos nos trabalhos anteriores. No procedimento descrito na Ref. 22, a 

solução contendo o analito é submetida a aquecimento por 20 min, emprega-se metanol 

como solvente e 2 e 3 mL das soluções de HClO4 1,4 mol/L e NaOH 3,4 mol/L, 

respectivamente. Esta mesma metodologia foi empregada na Ref. 17, porém sem a 

necessidade de aquecimento, mantendo-se o solvente orgânico tóxico e o HClO4, e 

aumentando-se a concentração de NaOH para 9,3 mol/L. Para a ELL em batelada97, são 

empregados 10 mL de clorofórmio e agitação por 2 min. No procedimento com  

1,10-fenantrolina109, é necessário aquecimento por 45 min de modo a acelerar a redução do 

Fe(III). A reação com metavanadato23 também ocorre sob aquecimento (20 min) em meio 

contendo H2SO4 8,5 mol/L. No procedimento desenvolvido, são utilizados reagentes em 

baixas concentrações, não é necessário aquecimento, minimiza-se a exposição do analista e 
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a frequência de amostragem é elevada, o que o torna mais atrativo, já que é 

ambientalmente mais adequado, além de reduzir o tempo de análise. 

O efeito dos excipientes solúveis (lactose e polietilenoglicol) comumente presentes 

em formulações farmacêuticas foi avaliado. As concentrações máximas toleradas 

(interferência inferior a 5%) são apresentadas na Tabela 14. Observa-se que as quantidades 

usualmente encontradas em amostras comerciais não causaram interferência significativa na 

determinação de diltiazem pelo procedimento proposto. 

 
Tabela 14 – Efeito dos excipientes solúveis sobre a determinação de diltiazem com reação com ClO- 

Espécie Concentração/(mmol/L) Interferência (%) 

Lactose 4,5 -3,5 

Polietilenoglicol 400 9,0 -3,4 

Polietilenoglicol 1500 4,5 4,6 

 

Para avaliação da exatidão do procedimento desenvolvido, realizou-se a análise das 

amostras, sendo os resultados comparados com procedimentos de referência17,22,95,97. Os 

valores rotulados e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 15. 

 
Tabela 15 – Valores rotulados e resultados da determinação de diltiazem (médias e desvios; n = 3) pelos  

procedimentos proposto e de referência 

Amostra 

Concentração de diltiazem/(mg/g) 

Procedimento 

proposto 
Ref. 17 Ref. 22 Ref. 95 Ref. 97 Valor rotulado 

1 244 ± 4 134 ± 8 143 ± 7 205 ± 6 186 ± 7 221,4 

2 287 ± 26 180 ± 7 180 ± 10 296 ± 2 272 ± 1 323,8 

3 236 ± 16 110 ± 4 116 ± 5 179 ± 10 143 ± 2 200,6 

4 110 ± 41 142 ± 9 133 ± 10 199 ± 5 187± 1 200,3 

 
Os valores encontrados são bastante discrepantes entre si e quando comparados ao 

valor rotulado. Em função destes resultados, foi avaliada a ocorrência de efeitos de matriz 

na determinação de diltiazem através de ensaios de adição e recuperação, bem como 
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construção de curvas de calibração em meio de amostra (adição de analito). Foram 

adicionadas duas concentrações de diltiazem em cada uma das amostras de medicamentos,  

C1 = 39 μmol/L e C2 = 100 μmol/L (Tabela 16). 

 
Tabela 16 – Valores de recuperação obtidos com amostras comerciais de medicamentos (C1 = 39 µmol/L e  

  C2 = 100 µmol/L) 

Amostra Recuperação (%) 

1 + C1 142 

1 + C2 121 

2 + C1 81,4 

2 + C2 103 

3 + C1 116 

3 + C2 119 

4 + C1 139 

 
Observa-se que há efeitos de matriz nas amostras estudadas, pois os valores de 

recuperação encontrados não estão contidos na faixa de 90 a 110%, considerada aceitável 

para amostras de preparações farmacêuticas. A única exceção refere-se à adição de  

100 μmol/L à amostra 2. Curvas de calibração em meio das amostras (adição de analito) 

foram também construídas e comparadas com a obtida com soluções de referência através 

da razão entre os coeficientes angulares, sendo os resultados apresentados na Tabela 17. 

 
Tabela 17 – Razão entre coeficientes angulares de curvas de calibração obtidas com adição de analito à 

amostra e soluções de referência em meio aquoso 

Amostra Razão entre os coeficientes angulares 

1 1,21 

2 1,24 

3 1,04 

4 1,18 

 
De acordo com os resultados, pode-se concluir que existem efeitos da matriz nas 

amostras 1, 2 e 4, analisadas através do procedimento proposto. Embora a composição das 
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amostras seja bastante similar, no caso da amostra 3 houve diferença de somente 4% entre 

os coeficientes angulares das curvas de calibração obtidas em meio da amostra e com 

soluções de referência. Em função destes resultados, decidiu-se avaliar outra estratégia para 

a determinação de diltiazem, empregando microextração líquido-líquido em fluxo. Neste 

caso, como o analito seria separado dos outros componentes da amostra, problemas 

relacionados a efeitos de matriz poderiam ser minimizados. 

 
4.3. Determinação de diltiazem empregando microextração líquido-líquido em fluxo 

 
4.3.1. Aspectos gerais e otimização 

De acordo com a metodologia proposta por Rahman e Hejaz-Azmi97, azul de 

bromotimol e diltiazem em meio ácido formam par iônico com constante de formação  

Kf = 1,98x10
6 (Equação 13), que pode ser extraído com um solvente orgânico e quantificado 

diretamente nesta fase por espectrofotometria em 415 nm – absortividade molar estimada 

em 2,3x104 L/(mol.cm).  
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O procedimento de extração, quando realizado em batelada, consome 10 mL de 

clorofórmio por determinação. A proposta deste trabalho foi a implementação da ELL em 

fluxo, com a qual podem ser utilizados microvolumes de solvente orgânico e, com isso, 

minimizar a quantidade de resíduos tóxicos gerados. Adicionalmente, a exposição do 

analista aos vapores tóxicos provenientes do solvente orgânico pode ser minimizada e a 

frequência de amostragem, aumentada. 

(Eq. 13) 

+ 
- 
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O sistema de análises em fluxo proposto para esta finalidade é apresentado no 

diagrama da Figura 24. A formação da zona de amostra ocorre da maneira descrita no  

item 3.3.3 e, no sistema de detecção, é gerado o perfil apresentado na Figura 60.  
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Figura 60. Resposta obtida com o sistema de microextração líquido-líquido em fluxo. (a) e (i) sinais referentes à 
fase aquosa; (b), (d), (f) e (h) perturbação relativa às interfaces; (c) patamar formado durante a 
passagem da primeira alíquota de clorofórmio; (e) sinal referente à fase aquosa contendo o analito e 
o reagente remanescentes e (g) sinal analítico de interesse, relacionado à segunda alíquota de fase 
orgânica contendo o analito extraído 

 
O segmento de fase orgânica anterior à zona de amostra causa a formação do filme 

de clorofórmio nas paredes da tubulação, e o situado na parte posterior é responsável pela 

remoção do analito extraído para o filme através de processos de convecção e difusão 

molecular67. As interfaces água/CHCl3 causam perturbações no sinal analítico  

(Fig. 60b, d, f e h) devido às diferenças de índices de refração. As duas alíquotas de CHCl3 

produzem um patamar (Fig. 60c e g, respectivamente), e a região (e) da figura refere-se à 

fase aquosa contendo o analito não extraído e o reagente remanescente. O sinal analítico de 
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interesse é relativo à segunda alíquota de CHCl3, que corresponde à região identificada  

como (g). As regiões identificadas como (a) e (i) são referentes ao transportador aquoso. 

O sistema foi otimizado em relação aos parâmetros químicos e físicos, visando maior 

resposta analítica, com minimização da magnitude do branco e do consumo de solventes 

orgânicos, reagentes e amostra. 

O volume de amostra foi variado entre 6 e 22 μL, como apresentado na Figura 61. 

Este parâmetro reflete diretamente na razão entre as fases, pois quando os volumes são 

imprecisos, a repetibilidade e a reprodutibilidade das medidas é prejudicada66. A 

absorbância aumentou significativamente até 11 μL, permanecendo estável a partir deste 

valor. A magnitude do branco não foi significativamente afetada. 
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Figura 61. Efeito do volume de amostra sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Diltiazem 210 μmol/L; azul 
de bromotimol 4,0x10-4 mol/L em tampão acetato 0,2 mol/L, pH 2,8 (17 μL); 3 ciclos de inserção de 
amostra e reagente e duas alíquotas de CHCl3 de 67 μL cada. Volumes correspondem a 1 ciclo de 
inserção de amostra e reagente 
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Avaliou-se também o efeito do volume da solução de azul de bromotimol, preparada 

em tampão acetato, pH 3,5 (Figura 62). Melhores resultados foram obtidos com 20 μL da 

solução por ciclo, sendo que para volumes maiores, observa-se uma tendência de 

diminuição de sinal analítico e aumento dos desvios das medidas, possivelmente devido à 

dificuldade de mistura das soluções. Com o volume de 20 μL, tem-se um excesso de corante 

em relação à concentração máxima de analito de aproximadamente 3,5 vezes. 
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Figura 62. Efeito do volume da solução de azul de bromotimol em tampão acetato 0,4 mol/L, pH 3,5 sobre os 
sinais analítico (a) e do branco (b). Diltiazem 210 μmol/L (11 μL); azul de bromotimol 4,0x10-4 mol/L; 
3 ciclos de inserção de amostra e reagente e duas alíquotas de CHCl3 de 67 μL cada. Volumes 
correspondem a 1 ciclo de inserção de amostra e reagente 

 
O efeito do número de ciclos de inserção de amostra e reagente foi avaliado entre 1 e 

7, resultando em aumento de sinal analítico devido à diminuição do efeito da dispersão 

(Figura 63). O valor selecionado foi de 6 ciclos, pois proporciona maior precisão dos 

resultados, com absorbância apenas 15% inferior à obtida com 7 ciclos. A magnitude do 

branco não sofreu alteração significativa durante todo o estudo. 
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Figura 63. Efeito do número de ciclos de inserção de amostra e reagente sobre os sinais analítico (a) e do  
 branco (b). Diltiazem 210 μmol/L (11 μL); azul de bromotimol 4,0x10-4 mol/L em tampão acetato  
 0,2 mol/L, pH 2,8 (20 μL) e duas alíquotas de CHCl3 de 67 μL cada. Volumes correspondem a 1 ciclo  
 de inserção de amostra e reagente 

 
O efeito do volume da primeira alíquota de clorofórmio, responsável pela formação 

do filme de fase orgânica nas paredes da tubulação66, é mostrado na Figura 64. Não houve 

diferença significativa na absorbância utilizando-se 17 ou 100 μL, indicando que o menor 

volume avaliado é suficiente para a formação do filme de solvente. Conforme se pode 

observar, sem a introdução da primeira alíquota de clorofórmio, o sinal analítico foi 

aproximadamente 2,4 vezes inferior ao obtido com 17 μL. Isto ocorreu porque, sem a 

introdução de uma alíquota de CHCl3 antes da zona de amostra, a área de transferência de 

massa é bastante reduzida, pois não há formação do filme de solvente orgânico66. 
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Figura 64. Efeito do volume da primeira alíquota de CHCl3 sobre os sinais analítico (a) e do branco (b).  
  Diltiazem 210 μmol/L (11 μL); azul de bromotimol 4,0x10-4 mol/L em tampão acetato 0,2 mol/L,  
  pH 2,8 (20 μL); 6 ciclos de inserção de amostra e reagente e segunda alíquota de CHCl3 de 67 μL.  
  Volumes correspondem a 1 ciclo de inserção de amostra e reagente 

 
A segunda alíquota de solvente orgânico foi inserida imediatamente após a formação 

da zona de amostra, visando remover o par iônico extraído para a fase orgânica. Os 

resultados mostrados na Figura 65 demonstram que, enquanto pequenos volumes (< 33 μL) 

não foram efetivos para a remoção dos pares iônicos do filme de solvente orgânico, volumes 

elevados (> 33 μL) causaram perda de sinal analítico por diluição66, sendo utilizado em 

estudos posteriores o volume de 33 μL. Desta forma, somente 50 μL de clorofórmio são 

consumidos por determinação, considerando os volumes das duas alíquotas. 
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Figura 65. Efeito do volume da segunda alíquota de CHCl3 sobre os sinais analítico (a) e do branco (b).  
  Diltiazem 210 μmol/L (11 μL); azul de bromotimol 4,0x10-4 mol/L em tampão acetato 0,2 mol/L,  
  pH 2,8 (20 μL); 6 ciclos de inserção de amostra e reagente e primeira alíquota de CHCl3 de 17 μL.  
  Volumes correspondem a 1 ciclo de inserção de amostra e reagente 

 
O comprimento do reator foi variado entre 15 e 200 cm (Figura 66), considerando o 

compromisso entre a frequência de amostragem e a eficiência de extração. Não foram 

observadas diferenças significativas, tendo-se selecionado então o reator de 15 cm, que 

proporciona a mesma eficiência de extração com frequência de amostragem mais elevada. 

Estes resultados indicam que a transferência de massa da fase aquosa para o filme de 

solvente orgânico formado nas paredes do tubo ocorre rapidamente (ca. 9 s). 
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Figura 66. Efeito do comprimento do reator sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Diltiazem 210 μmol/L 
(11 μL); azul de bromotimol 4,0x10-4 mol/L em tampão acetato 0,2 mol/L, pH 2,8 (20 μL); 6 ciclos de 
inserção de amostra e reagente e alíquotas de CHCl3 de 17 e 33 μL. Volumes correspondem a 1 ciclo 
de inserção de amostra e reagente 

 
A concentração de azul de bromotimol é um parâmetro relevante, pois este deve 

estar em excesso em relação ao fármaco. A quantidade de azul de bromotimol 

remanescente não exerce influência sobre o sinal analítico e tampouco sobre o branco, já 

que esta espécie somente é extraída para a fase orgânica mediante formação de par iônico. 

Foram avaliadas concentrações entre 8,0x10-5 e 4,8x10-4 mol/L e os resultados são 

apresentados na Figura 67. Com 1,6x10-4 mol/L já existe excesso de corante em relação ao 

analito, porém o sinal analítico aumenta até 4,0x10-4 mol/L. Esta concentração, selecionada 

para estudos posteriores, coincide com a empregada no procedimento em batelada97. 
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Figura 67. Efeito da concentração de azul de bromotimol sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Diltiazem  
210 μmol/L (11 μL); azul de bromotimol em tampão acetato 0,2 mol/L, pH 2,8 (20 μL); 6 ciclos de 
inserção de amostra e reagente e alíquotas de CHCl3 de 17 e 33 μL. Volumes correspondem a 1 ciclo 
de inserção de amostra e reagente 

 
A formação de par iônico entre diltiazem e azul de bromotimol ocorre em meio ácido, 

tendo sido sugerida por Rahman e Hejaz-Azmi97 a utilização do tampão acetato com pH 

ajustado em 2,8, que está fora do intervalo tamponante deste sistema (3,7 – 5,7)110. 

Baseando-se nestas informações, tanto a concentração do tampão (Figura 68) quanto a 

acidez do meio (Figura 69) foram avaliadas. Até 0,4 mol/L houve um discreto aumento na 

absorbância, sendo que a magnitude do branco não foi significativamente alterada. Para o 

estudo da acidez do meio, a concentração foi portanto fixada em 0,4 mol/L. Melhores 

resultados foram obtidos com pH 3,5. Neste valor de pH e na concentração de 0,4 mol/L, 

foram comparados os resultados obtidos com tampões citrato e ftalato, cujas capacidades 

tamponantes são superiores à do tampão acetato em pH 3,5110.  
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Figura 68. Efeito da concentração de tampão acetato, pH 2,8 sobre os sinais analítico (a) e do branco (b).  
 Diltiazem 210 μmol/L (11 μL); azul de bromotimol 4,0x10-4 mol/L em tampão acetato (20 μL);  
 6 ciclos de inserção de amostra e reagente e alíquotas de CHCl3 de 17 e 33 μL. Volumes  
 correspondem a 1 ciclo de inserção de amostra e reagente 
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Figura 69. Efeito da acidez do meio sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Diltiazem 210 μmol/L (11 μL); 
azul de bromotimol 4,0x10-4 mol/L em tampão acetato 0,4 mol/L (20 μL); 6 ciclos de inserção de 
amostra e reagente e alíquotas de CHCl3 de 17 e 33 μL. Volumes correspondem a 1 ciclo de inserção 
de amostra e reagente 
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Na Tabela 18 são mostrados os resultados obtidos, como sinais analíticos líquidos, i.e. 

descontando-se o valor do branco. Contudo, obteve-se maior sinal analítico com a utilização 

do tampão acetato, que foi utilizado nos estudos subsequentes. 

 
Tabela 18 – Efeito de diferentes tampões sobre os sinais analíticos para a determinação de diltiazem por 

microextração líquido-líquido (médias e desvios, n = 3). Condições experimentais descritas na 
Figura 69 

Tipo de tampão Sinal analítico 

Acetato pH 3,5 0,786 ± 0,004 

Acetato pH 4,5 0,693 ± 0,025 

Ftalato pH 3,5 0,497 ±0,012 

Citrato pH 3,5 0,475 ± 0,034 

 
A vazão foi otimizada através da variação da rotação nominal da bomba peristáltica  

(Figura 70). Este parâmetro afeta o tempo de residência da zona de amostra, a espessura do 

filme de solvente orgânico e, consequentemente, a eficiência de extração66. Vazão total 

superior a 1,1 mL/min não foi avaliada devido ao aumento da pressão interna no sistema, 

que ocasionava volatilização do CHCl3 e segmentação das alíquotas de solvente orgânico. 

Este problema foi mais crítico no caso do aumento das vazões de clorofórmio e do 

transportador. 

Como não houve variação significativa na absorbância, optou-se por utilizar a vazão 

de 0,7 mL/min, a fim de minimizar o consumo de reagentes e principalmente de solvente 

orgânico. Nesta condição, as vazões foram 0,4 mL/min para o reagente e para o solvente 

orgânico e 0,3 mL/min para amostra. Os volumes das soluções consumidos por 

determinação foram 120 μL de azul de bromotimol em tampão, 66 μL de amostra e 50 μL de 

CHCl3, sendo 17 μL na primeira e 33 μL na segunda alíquota. Os resultados obtidos na 

variação da vazão total corroboram que a extração do par iônico para o filme de solvente 

orgânico ocorre rapidamente. 
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Figura 70. Efeito da vazão total sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Diltiazem 210 μmol/L e azul de  
 bromotimol 4,0x10-4 mol/L em tampão acetato 0,4 mol/L, pH 3,5 

 
Na Tabela 19, é apresentada uma síntese dos parâmetros otimizados no 

desenvolvimento do procedimento analítico para a determinação de diltiazem através de 

microextração líquido-líquido em fluxo. 

  



Resultados e discussão 

___________________________________________________________________________ 

 

124

Tabela 19 – Condições otimizadas no procedimento analítico para a determinação de diltiazem por 
microextração líquido-líquido 

Parâmetro Intervalo estudado Condição selecionada 

Volume de amostra/μL 6 – 22 11 

Volume de azul de  

bromotimol em tampão/μL 
7 – 47 20 

Ciclos de inserção de  
amostra e reagente 

1 – 7 6 

Volume de CHCl3 – 1ª alíquota/μL 0 – 100 17 

Volume de CHCl3 – 2ª alíquota/μL 17 – 165 33 

Comprimento do reator/cm 15 – 200 15 

Concentração de azul de 
bromotimol/(μmol/L) 

80 – 480 400 

Concentração de tampão 
acetato/(mol/L) 

0,05 – 0,6 0,4 

pH do tampão 2,8 – 5,5 3,5 

Tipo de tampão Acetato, citrato e ftalato Acetato 

Vazão do transportador/(mL/min) 0,5 – 1,1 0,7 

Vazão da amostra/(mL/min) 0,2 – 0,5 0,3 

Vazão de CHCl3/(mL/min) 0,3 – 0,6 0,4 

Vazão do reagente/(mL/min) 0,3 – 0,6 0,4 

 

4.3.2. Características analíticas e aplicações 

Após a otimização das condições experimentais, foi construída uma curva de 

calibração para a determinação de diltiazem na faixa de 9 a 120 μmol/L, que apresentou 

relação linear (r = 0,999) entre absorbância (Abs) e concentração de fármaco (c, μmol/L), 

representada pela equação Abs = 0,168 + 5,47x10
3
 c, Figura 71. 
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Figura 71. Curva de calibração para a determinação de diltiazem com microextração líquido-líquido. Condições 
experimentais descritas na Tabela 19 

 
O limite de detecção foi estimado de acordo com as recomendações da IUPAC101 em 

0,9 μmol/L (99,7% de confiança). Para a estimativa do coeficiente de variação, foram 

realizadas 10 medidas com solução de diltiazem 50 μmol/L, resultando em 0,6%.  

A eficiência de extração foi estimada através de medidas com uma solução de 

diltiazem 60 μmol/L na presença e ausência de CHCl3. Neste último caso, a fim de simular as 

condições de restrição da dispersão da zona de amostra, o solvente orgânico foi substituído 

por ar. Desta forma, o sinal analítico adquiriu perfil similar ao apresentado na Figura 72. 

A resposta referente à solução transportadora (Fig. 72a e i) corresponde a 

absorbância aproximadamente igual a zero. Devido às diferenças de índice de refração, no 

instante em que as bolhas de ar passam pela cela de medida, há uma perturbação 

momentânea no sinal, que gera picos intensos e bem definidos (Fig. 72b, d, f e h). Durante a 

passagem das bolhas de ar, são formados patamares (Fig. 72c e g). A passagem da zona de 
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amostra pela cela de medida gera a resposta utilizada para a estimativa da eficiência de 

extração (Fig. 72e). A partir da razão entre as absorbâncias medidas na fase aquosa com e 

sem o uso de solvente orgânico, o valor estimado foi de 60%. 
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Figura 72. Resposta obtida com o sistema de microextração líquido-líquido em fluxo na ausência de 
clorofórmio. (a) e (i) sinais referentes à solução transportadora; (b), (d), (f) e (h) perturbação 
relativa às interfaces ar/água; (c) e (g) patamares formados durante a passagem das bolhas de ar e 
(e) sinal analítico de interesse referente à passagem da fase aquosa contendo o produto reacional 

 
Na Tabela 20 são apresentadas as características analíticas do procedimento 

desenvolvido. É importante ressaltar que o coeficiente de variação e o consumo de 

clorofórmio por determinação foram inferiores aos da metodologia descrita por Rahman e 

Hejaz-Azmi97 (1,0% e 10 mL, respectivamente). 

As características analíticas do procedimento desenvolvido foram também 

comparadas com as obtidas em metodologias previamente descritas na literatura para a 

determinação de diltiazem (Tabela 21). 
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Tabela 20 – Características analíticas do procedimento analítico para a determinação de diltiazem por  
 microextração líquido-líquido 

Parâmetro Valor 

Faixa de resposta linear/(μmol/L) 9 a 120 

Limite de detecção*/(μmol/L) 0,9 

Frequência de amostragem/(det/h) 78 

Consumo de azul de bromotimol/(μg/det) 30 

Consumo de amostra/(μL/det) 60 

Consumo de CHCl3/(μL/det) 50 

Geração de resíduos/(μL/det) 383 

Coeficiente de variação** (%) 0,6 

Eficiência de extração (%) 60 
*99,7% de confiança; **diltiazem 50 μmol/L (n = 10) 

 
Tabela 21 – Características analíticas de procedimentos para a determinação de diltiazem 

Faixa de resposta 

linear/(μmol/L) 

Limite de 

detecção/(μmol/L) 

Coeficiente de 

variação (%) 
Referência 

57 a 1100 44 _____ 17 

110 a 1800 _____ 0,7 (n = 6) 22 

< 110 0,044 1,1 (n = 10) 23 

5,5 a 44 _____ 1,0 (n = 10) 97 

26 a 71 _____ 0,9 (n = 5) 109 

9 a 120 0,9 0,6 (n = 10) Este trabalho 

 
O intervalo de resposta linear do procedimento proposto é comparável ao reportado 

na literatura. O limite de detecção é 45 vezes inferior ao obtido na Ref. 17, porém 20 vezes 

superior ao obtido no procedimento descrito na Ref. 23. O coeficiente de variação das 

medidas é inferior ao obtido nos trabalhos anteriores. Adicionalmente, os procedimentos 

anteriores são morosos, geralmente requerem aquecimento e geram grandes quantidades 

de resíduos17,22,23,97,109. No procedimento desenvolvido, são utilizados reagentes em baixas 

concentrações, não é necessário aquecimento, minimiza-se a exposição do analista e a 
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quantidade de CHCl3 é bastante reduzida, o que o torna mais atrativo e ambientalmente 

mais adequado além de reduzir o tempo de análise. 

O efeito dos excipientes solúveis presentes em formulações farmacêuticas contendo 

diltiazem foi avaliado. Conforme resultados apresentados na Tabela 22, as concentrações 

usualmente encontradas em amostras comerciais causam interferência inferior a 5% na 

determinação do fármaco pelo procedimento proposto. 

 
Tabela 22 – Efeito dos excipientes solúveis sobre a determinação de diltiazem por microextração líquido-líquido 

Espécie Concentração/(mmol/L) Interferência (%) 

Lactose 9,0 2,2 

Polietilenoglicol 400 9,0 1,4 

Polietilenoglicol 1500 2,4 3,4 

 
Para avaliação da exatidão do procedimento desenvolvido, amostras comerciais 

foram analisadas e os resultados foram comparados com os obtidos por ELL em batelada97. 

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 23. De acordo com um teste t pareado102, 

não existem diferenças significativas entre os valores, com 95% de confiança. De acordo com 

estes resultados, é possível concluir que, com o procedimento de extração, os efeitos de 

matriz observados no procedimento anterior (item 4.2) foram superados. 

 
Tabela 23 – Valores médios e desvios (n = 3) para a determinação de diltiazem  

Amostra 
Concentração de diltiazem/(mg/g) 

Procedimento proposto Procedimento de referência
97

 

1 287 ± 2  303 ± 3  

2 199 ± 2  191 ± 9  

3 169 ± 2  176 ± 1  

4 291 ± 4  282 ± 1  

5 293 ± 4  273 ± 1  
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4.4. Determinação de losartana empregando microextração líquido-líquido em fluxo 

 
4.4.1. Aspectos gerais e otimização 

Um procedimento analítico empregando microextração líquido-líquido em fluxo foi 

desenvolvido para a determinação de losartana. Na metodologia em batelada29, tem-se a 

formação de par iônico entre o fármaco e o corante alaranjado-II, em meio ácido  

(Equação 14). A absortividade molar foi estimada em 1,75x103 L/(mol.cm) em 484 nm e os 

autores utilizam 10 mL de clorofórmio para a extração. Da mesma forma que para a 

determinação de diltiazem, propôs-se a determinação de losartana através da ELL em linha, 

com a qual podem ser utilizados microvolumes de solvente orgânico e, com isso, minimizar a 

quantidade de resíduos tóxicos gerados. Além disso, as vantagens da extração em fluxo, 

descritas anteriormente, poderiam ser agregadas também ao procedimento para a 

determinação deste fármaco.  
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O sistema de análises em fluxo proposto é apresentado no diagrama da Figura 25. A 

formação da zona de amostra ocorre da maneira descrita no item 3.3.4 sendo gerado um 

sinal analítico similar ao apresentado na Figura 60. O sistema foi otimizado em relação aos 

parâmetros químicos e físicos, visando maior resposta analítica, minimização da magnitude 

do branco e do consumo de solventes orgânicos, reagentes e amostra. 

O primeiro parâmetro otimizado foi o volume de amostra, cujo efeito foi avaliado 

entre 6 e 33 μL (Figura 73). A absorbância aumentou significativamente até 22 μL, 

permanecendo praticamente constante a partir deste valor. O sinal referente ao branco não 

(Eq. 14)  
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apresentou variação significativa no intervalo avaliado, tendo sido escolhido então o volume 

de 22 μL por ciclo para estudos posteriores. 
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Figura 73. Efeito do volume de amostra sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Losartana 200 μmol/L;  
 alaranjado-II 1,5x10-4 mol/L em HCl 8,5x10-2 mol/L e KCl 5,0x10-2 mol/L (13 μL); 3 ciclos de inserção  
 de amostra e reagente e duas alíquotas de CHCl3 de 33 μL cada. Volumes correspondem a 1 ciclo  
 de inserção de amostra e reagente 

 
Em seguida, foi avaliado o efeito do volume de reagente (alaranjado-II 1,5x10-4 mol/L 

em HCl 8,5x10-2 mol/L e KCl 5,0x10-2 mol/L) entre 7 e 40 μL (Figura 74). Melhores resultados 

foram obtidos com 20 μL por ciclo, já que, ao contrário do valor do branco, o sinal analítico 

não variou significativamente no intervalo avaliado. Este volume corresponde a quantidades 

praticamente equimolares de losartana e alaranjado-II. 

O efeito do número de ciclos de inserção de amostra e reagente sobre o sinal 

analítico foi avaliado entre 1 e 6 (Figura 75). Houve aumento da absorbância até 3 ciclos, 

sendo este o valor adotado como ótimo. Acima deste valor, a absorbância na presença de 

losartana diminuiu (20%) e a magnitude do branco aumentou (10%). 
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Figura 74. Efeito do volume de reagente sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Losartana 200 μmol/L  
(22 μL); alaranjado-II 1,5x10-4 mol/L em HCl 8,5x10-2 mol/L e KCl 5,0x10-2 mol/L; 3 ciclos de inserção 
de amostra e reagente e duas alíquotas de CHCl3 de 33 μL cada. Volumes correspondem a 1 ciclo de 
inserção de amostra e reagente 
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Figura 75. Efeito do número de ciclos de inserção de amostra e reagente sobre os sinais analítico (a) e do  
 branco (b). Losartana 200 μmol/L (22 μL); alaranjado-II 1,5x10-4 mol/L em HCl 8,5x10-2 mol/L e KCl  
 5,0x10-2 mol/L (20 μL) e duas alíquotas de CHCl3 de 33 μL cada. Volumes correspondem a 1 ciclo de  
 inserção de amostra e reagente 
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O efeito do volume da primeira alíquota de CHCl3 inserida no percurso analítico, 

responsável pela formação do filme de fase orgânica nas paredes da tubulação66, é mostrado 

na Figura 76. Melhores resultados foram obtidos com a utilização de 67 μL, ou seja, no caso 

da determinação de losartana, o volume de CHCl3 necessário para a formação do filme foi 

superior ao utilizado na determinação de diltiazem (item 4.3). Isto ocorreu devido ao fato do 

reator ser mais longo (15 e 50 cm para determinação de diltiazem e losartana, 

respectivamente) e da vazão ser mais elevada. Esta última influencia a espessura do filme 

CHCl3 formado nas paredes da tubulação, enquanto o primeiro implica em maior volume de 

solvente necessário para formação do filme. 
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Figura 76. Efeito do volume da primeira alíquota de CHCl3 sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Losartana 
200 μmol/L (22 μL); alaranjado-II 1,5x10-4 mol/L em HCl 8,5x10-2 mol/L e KCl 5,0x10-2 mol/L (20 μL);  
3 ciclos de inserção de amostra e reagente e segunda alíquota de CHCl3 de 33 μL. Volumes 
correspondem a 1 ciclo de inserção de amostra e reagente 

 
A segunda alíquota de solvente orgânico é responsável pela remoção do analito 

extraído para a fase orgânica por processos de difusão e convecção. Neste caso, volumes 
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mais baixos são desejáveis para que o efeito da diluição da amostra seja minimizado66. Nos 

resultados apresentados na Figura 77 pode-se observar que, assim como para a 

determinação de diltiazem, o melhor volume de CHCl3 na segunda alíquota é de 33 μL. A 

partir deste valor, é possível notar que o sinal analítico foi drasticamente afetado pela 

diluição. Por outro lado, volumes menores de solvente não foram efetivos para remover o 

par iônico do filme formado nas paredes dos tubos. 

20 40 60 80 100

0,1

0,2

0,3

0,4

(b)

A
b
s
o
rb
â
n
c
ia

Volume da segunda alíquota de CHCl
3
/µL

(a)

 

Figura 77. Efeito do volume da segunda alíquota de CHCl3 sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Losartana 
200 μmol/L (22 μL); alaranjado-II 1,5x10-4 mol/L em HCl 8,5x10-2 mol/L e KCl 5,0x10-2 mol/L (20 μL);  
3 ciclos de inserção de amostra e reagente e primeira alíquota de CHCl3 de 67 μL. Volumes 
correspondem a 1 ciclo de inserção de amostra e reagente 

 
A vazão total foi otimizada através da variação da rotação nominal da bomba 

peristáltica (Figura 78), no intervalo entre 0,7 e 1,7 mL/min. Vazões mais elevadas não foram 

avaliadas devido ao aumento da pressão interna no sistema, ocasionando volatilização do 

CHCl3. O sinal analítico aumentou até a vazão total de 1,3 mL/min, sendo que acima deste 

valor a magnitude do branco sofreu discreto aumento (4 e 17% para as vazões de 1,5 e  
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1,7 mL/min, respectivamente). Com a utilização desta vazão, o volume das soluções passou a 

ser de 120 μL para a amostra (alíquotas de 40 μL), 105 μL de reagente (alíquotas de 35 μL) e 

150 μL de CHCl3, sendo 117 μL na primeira alíquota e 33 μL na segunda. Apesar da 

modificação na vazão, o volume da segunda alíquota de CHCl3 foi mantido em 33 μL para 

que não houvesse diluição excessiva do par iônico extraído. 
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Figura 78. Efeito da vazão total sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Losartana 200 μmol/L;  
alaranjado-II 1,5x10-4 mol/L em HCl 8,5x10-2 mol/L e KCl 5,0x10-2 mol/L e 3 ciclos de inserção de 
amostra e reagente 

 
O comprimento do reator foi avaliado entre 50 e 200 cm (Figura 79), considerando-se 

os efeitos sobre a frequência de amostragem e a eficiência de extração. Foi observado o 

aumento da absorbância com reatores mais longos. Com o reator de 200 cm o sinal analítico 

foi similar ao obtido com 150 cm, sendo este então o comprimento utilizado para os estudos 

subsequentes. Em comparação à determinação de diltiazem, a transferência de massa na 

extração do par iônico losartana/alaranjado-II é mais lenta, já que é necessário um reator  
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10 vezes maior. O aumento do comprimento do reator e do volume da zona de amostra em 

comparação à determinação de diltiazem influencia a frequência de amostragem, porém 

este efeito foi parcialmente compensado pelo aumento da vazão e do processamento 

simultâneo de mais de uma zona de amostra. 
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Figura 79. Efeito do comprimento do reator sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Losartana 200 μmol/L 
(40 μL); alaranjado-II 1,5x10-4 mol/L em HCl 8,5x10-2 mol/L e KCl 5,0x10-2 mol/L (35 μL); 3 ciclos de 
inserção de amostra e reagente e alíquotas de CHCl3 de 117 e 33 μL. Volumes correspondem a 1 ciclo 
de inserção de amostra e reagente 

 
A concentração de alaranjado-II deve garantir excesso em relação à losartana. Foram 

estudadas concentrações entre 9,0x10-5 e 3,5x10-4 mol/L, sendo os resultados apresentados 

na Figura 80. A partir de 1,5x10-4 mol/L o valor do branco permaneceu praticamente 

constante, sendo que o sinal analítico aumentou significativamente até 2,5x10-4 mol/L de 

corante, que foi a concentração adotada como ótima. Neste caso, tem-se corante e fármaco 

em quantidades praticamente equimolares, assim como no procedimento em batelada.  
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Figura 80. Efeito da concentração de alaranjado-II sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Losartana  
 200 μmol/L (40 μL); alaranjado-II em HCl 8,5x10-2 mol/L e KCl 5,0x10-2 mol/L (35 μL); 3 ciclos de  
 inserção de amostra e reagente e alíquotas de CHCl3 de 117 e 33 μL. Volumes correspondem a 1  
 ciclo de inserção de amostra e reagente 

 
O efeito da acidez foi avaliado variando-se a concentração de HCl na solução de 

alaranjado-II (Figura 81). A presença do ácido se faz necessária para que o corante esteja na 

forma catiônica e, com isso, a formação do par iônico seja favorecida. Por outro lado, a 

acidez não pode ser muito elevada para que a losartana esteja preferencialmente na forma 

aniônica. Acima de 0,1 mol/L, o aumento da absorbância foi de apenas 4%, o que não 

justifica a utilização de uma concentração de ácido 50% superior. 

Na Tabela 24 é apresentada uma síntese dos parâmetros otimizados no 

desenvolvimento do procedimento analítico para a determinação de losartana através de 

microextração líquido-líquido em fluxo. 
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Figura 81. Efeito da concentração de HCl sobre os sinais analítico (a) e do branco (b). Losartana 200 μmol/L  
 (40 μL), alaranjado-II 2,5x10-4 mol/L em HCl (35 μL); 3 ciclos de inserção de amostra e reagente e  
 alíquotas de CHCl3 de 117 e 33 μL. Volumes correspondem a 1 ciclo de inserção de amostra e  
 reagente 

 
Tabela 24 – Condições otimizadas no procedimento analítico para a determinação de losartana  

Parâmetro Intervalo estudado Condição selecionada 

Volume de amostra/μL* 6 – 47 40 

Volume de alaranjado-II em HCl/μL* 7 – 45 35 

Ciclos de inserção de  
amostra e reagente 

1 – 6 3 

Volume de CHCl3 – 1ª alíquota/μL* 17 – 150 117 

Volume de CHCl3 – 2ª alíquota/μL 27 – 100 33 

Vazão do transportador/(mL/min) 0,7 – 1,7 1,3 

Vazão da amostra/(mL/min) 0,3 – 0,7 0,5 

Vazão de CHCl3/(mL/min) 0,4 – 0,9 0,7 

Vazão do reagente/(mL/min) 0,4 – 0,9 0,7 

Comprimento do reator/cm 50 – 200 150 

Concentração de  
alaranjado-II/(μmol/L) 

90 – 350 250 

Concentração de HCl/(mol/L) 0,01 – 0,15 0,1 
* volumes de soluções definidos após otimização da vazão total 
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4.4.2. Características analíticas e aplicações 

Após a otimização das condições experimentais, foi construída uma curva de 

calibração para a determinação de losartana na faixa de 20 a 500 μmol/L, que apresentou 

relação linear (r = 0,999) entre absorbância (Abs) e concentração de fármaco (c, μmol/L), 

representada pela equação Abs = 2,20x10
-2

 + 1,12x10
3
 c, Figura 82. 
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Figura 82. Curva de calibração para a determinação de losartana. Condições experimentais descritas na  
Tabela 24 

 
O limite de detecção foi estimado de acordo com recomendações da IUPAC101 em  

10 μmol/L (99,7% de confiança). Para a estimativa do coeficiente de variação, foram 

realizadas 10 medidas com solução de losartana 80 μmol/L, resultando em 0,9%. 

Na Tabela 25 são apresentadas as características analíticas do procedimento 

desenvolvido. 
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Tabela 25 – Características analíticas do procedimento analítico para a determinação de losartana  

Parâmetro Valor 

Faixa de resposta linear/(μmol/L) 20 a 500 

Limite de detecção*/(μmol/L) 10 

Frequência de amostragem/(det/h) 77 

Consumo de alaranjado-II/(μg/det) 9,0 

Consumo de amostra/(μL/det) 120 

Consumo de CHCl3/(μL/det) 150 

Geração de resíduos/(μL/det) 900 

Coeficiente de variação** (%) 0,9 
*99,7% de confiança; **losartana 80 μmol/L (n = 10) 

 
As características analíticas do procedimento desenvolvido foram comparadas com 

as obtidas em metodologias descritas na literatura para a determinação de losartana  

(Tabela 26). O trabalho descrito na Ref. 29 explora a ELL em batelada do par iônico formado 

entre o fármaco e alaranjado-II. Lastra e colaboradores31 empregaram espectrometria 

derivativa para a determinação de losartana, enquanto na Ref. 33 os autores utilizaram 

espectrofluorimetria. Bonfilio e colaboradores111 empregaram HPLC com detecção no UV. 

 
Tabela 26 – Características analíticas de procedimentos para a determinação de losartana 

Faixa de resposta 

linear/(μmol/L) 

Limite de 

detecção/(μmol/L) 

Coeficiente de 

variação (%) 
Referência 

43 a 430 _____ 0,1 (n = 5) 29 

8,7 a 13 _____ 0,9 (n = 5) 31 

1,1 a 110 0,65 < 6,7 (n = 6) 33 
_____ 0,028 0,6 (n = 6) 111 

20 a 500 10 0,9 (n = 10) Este trabalho 

 
O intervalo de resposta linear do procedimento proposto é mais amplo quando 

comparado ao reportado em outros trabalhos da literatura, entretanto com limite de 

detecção superior. O coeficiente de variação das medidas é comparável ao obtido nos 

trabalhos anteriores. Na ELL em batelada29, são utilizados 10 mL de clorofórmio, enquanto 
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na metodologia desenvolvida são utilizados apenas 150 μL. Na metodologia que emprega 

HPLC111 é utilizado 1,4 mL de acetonitrila por determinação. Portanto, o procedimento 

desenvolvido torna-se vantajoso, por não necessitar de tratamentos matemáticos e 

empregar quantidades mínimas de CHCl3, sendo ambientalmente mais amigável. 

Para avaliação da exatidão do procedimento desenvolvido, realizou-se a análise de 

amostras comerciais, sendo os resultados comparados com o procedimento que emprega 

ELL em batelada29. Os resultados obtidos e os valores rotulados são apresentados na  

Tabela 27. 

 
Tabela 27 – Valores médios e desvios (n = 3) para a determinação de losartana 

Amostra 

Concentração de losartana/(mg/g) 

Procedimento 

proposto 

Procedimento de 

referência
29

 
Valores rotulados 

1 639 ± 22 357 ± 25 322 

2 523 ± 8 255 ± 5 242 

3 391 ± 9 204 ± 6 202 

4 446 ± 3 257 ± 1 268 

5 418 ± 7 287 ± 13 262 

6 417 ± 3 240 ± 4 244 

 
Comparando-se os resultados obtidos, observa-se uma discrepância bastante 

pronunciada, apesar de serem baseados no mesmo princípio. Por outro lado, verifica-se que 

há concordância entre os resultados obtidos com o procedimento em batelada e os valores 

rotulados. Isto leva a crer que problemas relacionados à seletividade do procedimento 

proposto devem ser devidos às pequenas diferenças nas condições experimentais e ao fato 

das medidas serem feitas fora da condição de equilíbrio. Neste caso, aspectos que afetam a 

velocidade do processo de extração (e.g. temperatura, concentração de íons e outras 

espécies concomitantes) podem ser relevantes. 
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No procedimento proposto, as amostras foram analisadas na ausência de KCl, já que 

em estudos prévios, pôde-se concluir que o sinal analítico era aumentado em 20% quando a 

solução de alaranjado-II era preparada sem a adição do sal. Entretanto, é possível que a 

seletividade do procedimento analítico tenha sido prejudicada. Presume-se que os íons Cl- 

possam atuar como contra-íons, formando par iônico com o corante, cuja constante de 

formação seria maior que a do par iônico alaranjado-II/interferente. Com isso, a formação 

deste último seria desfavorecida. O par iônico com Cl- não deve ser extraído para a fase 

orgânica, não causando interferência. Diante disto, foram realizados estudos adicionais para 

a avaliação da seletividade, variando-se as concentrações de HCl e alaranjado-II, bem como o 

efeito da presença de KCl na análise das amostras. Para isso, foram realizadas medidas com 

solução de referência contendo 40 μmol/L de losartana e com as amostras 1 e 4, 

selecionadas aleatoriamente. As soluções das amostras contendo 88 μmol/L de losartana 

foram preparadas considerando-se o valor rotulado. Para avaliação do efeito da variação dos 

parâmetros sobre a absorbância na presença de amostra, foram calculadas as razões entre a 

absorbância obtida com a solução de referência de losartana (Apad) e com cada uma das 

amostras (Aam). Considerando-se as concentrações estimadas, baseadas nos valores 

rotulados, a razão deve ser próxima de 0,45. Os resultados também foram comparados com 

os obtidos nas condições descritas na Tabela 24 (alaranjado-II 2,5x10-4 mol/L em HCl  

0,1 mol/L). 

O efeito da presença de KCl foi avaliado nas concentrações de 0,2 e 0,4 mol/L, 

conforme apresentado na Tabela 28. Através dos resultados, fica claro que a presença de KCl 

no meio reacional exerce forte influência sobre a seletividade. Verifica-se que melhores 

resultados foram obtidos com 0,4 mol/L de KCl. 
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Tabela 28 – Razão entre as absorbâncias da solução de referência de losartana (Apad) e das amostras (Aam) em 
diferentes concentrações de KCl 

Concentração de 

KCl/(mol/L) 

Apad/Aam 

Amostra 1 Amostra 4 

0 0,15 0,22 

0,2 0,41 0,44 

0,4 0,44 0,46 

 
O efeito das concentrações de HCl e alaranjado-II foi reavaliado (Tabelas 29 e 30). 

Como os resultados não foram conclusivos, o efeito foi avaliado na presença de KCl  

(Tabela 31). Considerando ambas as amostras, os melhores resultados foram obtidos com 

0,4 mol/L de HCl. 

 
Tabela 29 – Razão entre as absorbâncias da solução de referência de losartana (Apad) e das amostras (Aam) em 

diferentes concentrações de HCl 

Concentração de 

HCl/(mol/L) 

Apad/Aam 

Amostra 1 Amostra 4 

0,1 0,44 0,25 

0,2 0,88 0,78 

0,4 0,47 0,58 

 
Tabela 30 – Razão entre as absorbâncias da solução de referência de losartana (Apad) e das amostras (Aam) em 

diferentes concentrações de alaranjado-II 

Concentração de 

alaranjado-II/(10
-4

 mol/L) 

Apad/Aam 

Amostra 1 Amostra 4 

1,0 0,59 0,31 

2,5 0,67 1,15 

5,0 0,65 0,58 

 
Para a avaliação da interação entre as três espécies, fixou-se a concentração de KCl 

em 0,4 mol/L e variou-se a concentração de HCl para 0,1 e 0,2 mol/L, bem como a de 

alaranjado-II de 2,5x10-4 para 5,0x10-4 mol/L. Estes resultados também foram comparados 

com as condições empregadas anteriormente (Tabela 24), nas quais não se utilizava KCl e as 
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concentrações de HCl e de corante eram 0,1 e 2,5x10-4 mol/L, respectivamente. Foram 

realizadas medidas com solução de referência e amostras na mesma concentração  

(88 μmol/L de losartana). Neste caso, as razões entre a absorbância obtida com a solução de 

referência (Apad) e com cada uma das amostras (Aam) devem resultar em 1,0, já que as 

concentrações devem ser as mesmas. 

 
Tabela 31 – Razão entre as absorbâncias da solução de referência de losartana (Apad) e das amostras (Aam) em 

diferentes concentrações de alaranjado-II e HCl 

Concentração de 

alaranjado-II/(10
-4 

mol/L) 

Concentração 

de HCl/(mol/L) 

Concentração 

de KCl/(mol/L) 

Apad/Aam 

Amostra 1 Amostra 4 

2,5 0,1 0 0,92 1,36 

2,5 0,1 0,4 1,31 1,15 

2,5 0,2 0,4 1,02 1,35 

5,0 0,1 0,4 1,77 1,25 

 
No caso da amostra 4, em nenhum dos casos foi obtida razão entre as absorbâncias 

próxima de 1,0. No caso da amostra 1, resultados satisfatórios foram obtidos com a solução 

de alaranjado-II 2,5x10-4 mol/L preparada em HCl 0,2 mol/L e KCl 0,4 mol/L. Entretanto, 

estudos adicionais são necessários para a melhoria da seletividade do procedimento, 

visando a aplicação às amostras de preparações farmacêuticas. 
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5. Conclusões 

 
O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de procedimentos analíticos em 

sistemas de análises em fluxo empregando multicomutação para a determinação dos  

anti-hipertensivos captopril, diltiazem e losartana. No caso do captopril, a estratégia foi 

baseada na redução de Cu(II) na presença do fármaco, seguida da reação de Cu(I) com BQA. 

A metodologia apresentou elevada frequência de amostragem, baixo consumo de amostras 

e reagentes, boa precisão e baixo custo das medidas. Foram analisadas amostras de 

preparações farmacêuticas contendo o fármaco e os resultados foram concordantes com o 

procedimento de referência, com 95% de confiança. Estas características tornam o 

procedimento bastante favorável quando comparado aos oficiais, que empregam HPLC ou 

titulação iodométrica. Devido a estas características, a metodologia foi aplicada à construção 

de curvas de dissolução de medicamentos, com resultados concordantes com os relatados 

na literatura. O baixo limite de quantificação do procedimento torna possível medidas nos 

estágios iniciais das curvas de dissolução, nos quais a concentração do fármaco é baixa. Por 

outro lado, para medicamentos com quantidades mais elevadas do fármaco, existe a 

possibilidade de diluição em linha, que é facilmente implementada em sistemas com 

multicomutação, explorando por exemplo a alteração das frações volumétricas ou 

reamostragem na zona dispersa. 

Para a obtenção dos perfis de dissolução, foi proposto um equipamento simples e de 

baixo custo em comparação aos comerciais, que se apresentou como uma alternativa 

promissora, já que gerou resultados concordantes com a literatura e com elevada 

repetibilidade. Foram avaliados três tipos de suporte para a amostra, tendo sido obtidos  
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melhores resultados com uma rede de poliamida, visto que os resultados não foram 

dependentes de processos de difusão do fármaco. No caso do papel de filtro e da membrana 

de celulose, o tempo necessário para atingir o equilíbrio de dissolução foi mais elevado, 

sendo que para o primeiro, o processo foi ainda mais lento, com concentração variando de 

maneira praticamente linear em função do tempo. Estes dois suportes podem ser utilizados 

para a detecção de não-conformidades de determinadas amostras em comparação ao 

medicamento de referência. Duas amostras apresentaram perfil de dissolução ligeiramente 

diferente das demais, porém todas as amostras atendem à exigência da Farmacopeia 

Norteamericana que preconiza que no mínimo 80% da quantidade rotulada de captopril seja 

dissolvida em 20 min. 

Para a determinação de diltiazem, inicialmente foi desenvolvido um procedimento 

analítico baseado na reação entre o fármaco e ClO-, seguida da reação do reagente 

remanescente com DPD. O procedimento foi então baseado na diminuição do sinal analítico 

na presença do fármaco. Nos estudos preliminares, concluiu-se que não havia formação de 

cloraminas e que o consumo de ClO- deve-se a processos de óxido-redução. A metodologia 

apresentou características analíticas satisfatórias como baixos limite de detecção e consumo 

de amostra e reagentes, assim como elevada frequência de amostragem e boa precisão. 

Porém, os resultados obtidos na análise das amostras foram discordantes quando 

comparados aos obtidos por quatro outros procedimentos da literatura. Adicionalmente, os 

valores de recuperação do analito em amostras comerciais não estavam contidos na faixa 

considerada aceitável para amostras farmacêuticas (90 a 110%). Diante destes resultados, 

decidiu-se avaliar outra estratégia para a determinação de diltiazem, desta vez empregando 

um procedimento de microextração líquido-líquido em fluxo, para que o analito pudesse ser 

separado dos demais componentes da amostra. O procedimento envolveu a formação de 
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par iônico entre o fármaco e o corante azul de bromotimol em meio ácido. Quando realizada 

em batelada, esta metodologia consome 10 mL de clorofórmio por amostra, enquanto no 

procedimento proposto, este volume é 200 vezes inferior (50 µL). Além disso, foram obtidos 

baixos limite de detecção, geração de resíduos e consumo de reagentes e amostra. A 

frequência de amostragem e a eficiência de extração foram relativamente elevadas, 

tornando o procedimento analítico bastante atrativo em relação aos descritos na literatura. 

Os resultados obtidos na análise das amostras foram concordantes com o procedimento que 

envolve ELL em batelada, com 95% de confiança. Comparando-se com procedimentos 

descritos na literatura, com a metodologia proposta, não foi necessário aquecimento e o 

tempo de análise foi minimizado. Adicionalmente, foram empregados reagentes em baixas 

concentrações e pequenos volumes de solvente orgânico, tornando o procedimento 

proposto ambientalmente mais amigável. 

Foi também desenvolvido um procedimento analítico para a determinação de 

losartana, envolvendo microextração líquido-líquido em fluxo, através da formação de par 

iônico entre o fármaco e o azo-corante alaranjado-II em meio ácido. As características 

analíticas também foram vantajosas em relação ao procedimento de referência, tendo-se 

elevada frequência de amostragem, baixo consumo de reagentes e amostra, bem como 

geração de resíduos. Quando comparado ao procedimento de microextração líquido-líquido 

para a determinação de diltiazem, o tempo necessário para a transferência de massa entre 

as fases foi superior, já que é necessário um reator de extração dez vezes mais longo. O 

volume de CHCl3 necessário também foi superior, porém ainda bastante reduzido em 

comparação ao procedimento de referência (57 vezes menor). Os resultados obtidos na 

análise das amostras foram discrepantes dos valores rotulados e dos obtidos com o 

procedimento de extração em batelada. Concluiu-se que havia problemas relacionados à 
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seletividade do procedimento desenvolvido, tendo sido feitos estudos para contornar este 

inconveniente. Verificou-se que a presença de íons Cl- no meio reacional exerce forte 

influência sobre a seletividade. Estudos adicionais são necessários para a melhoria da 

seletividade e aplicação do procedimento proposto. 
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