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DDeeddiiccoo  eessttee  ttrraabbaallhhoo  aaooss  mmeeuuss  ppaaiiss  PPaauulloo  ee  

NNaazzaarreettee  qquuee  sseemm  eelleess  nnããoo  ccoonnsseegguuiirriiaa  

rreeaalliizzaarr  eessttee  ttrraabbaallhhoo..  AA  ddiissttâânncciiaa  eennttrree  

nnóóss  eessttee  tteemmppoo  ffooii  iimmeennssaa,,  mmaass  oo  aammoorr  

rreeccíípprrooccoo  mmee  ffoorrttaalleecciiaa  ppaarraa  oo  ccuummpprriimmeennttoo  

ddeessttaa  eettaappaa..  

  

AAggrraaddeeççoo  ddee  ccoorraaççããoo  RRoossaannaa,,  AAddeemmiirr  ee  mmeeuu  

nnaammoorraaddoo  RReennaattoo  ppoorr  ffaazzeerr  ppaarrttee  ddaa  mmiinnhhaa  

vviiddaa  mmee  aappooiiaannddoo  eemm  ttooddooss  ooss  mmoommeennttooss..  

  

AAggrraaddeeççoo  pprriinncciippaallmmeennttee  DDeeuuss  ppeellaass  ggrraaççaass  

aallccaannççaaddaass!!!!!!!!  
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AAss  mmiinnhhaass  qquueerriiddaass::  WWaanneessssaa,,  PPaattrríícciiaa  ee  DDéébboorraa  
  

UUmm  ddiiaa  aa  mmaaiioorriiaa  ddee  nnóóss  iirráá  ssee  sseeppaarraarr..    SSeennttiirreemmooss  ssaauuddaaddeess  ddee  ttooddaass  aass  
ccoonnvveerrssaass  jjooggaaddaass  ffoorraa,,  aass  ddeessccoobbeerrttaass  qquuee  ffiizzeemmooss,,  ddooss  ssoonnhhooss  qquuee  ttiivveemmooss,,  

ddooss  ttaannttooss  rriissooss  ee  mmoommeennttooss  qquuee  ccoommppaarrttiillhhaammooss..  
SSaauuddaaddeess  aattéé  ddooss  mmoommeennttooss  ddee  lláággrriimmaa,,  ddaa  aannggúússttiiaa,,  ddaass  vvééssppeerraass  ddee  ffiinnaaiiss  ddee  

sseemmaannaa,,  ddee  ffiinnaaiiss  ddee  aannoo,,  eennffiimm......  ddoo  ccoommppaannhheeiirriissmmoo  vviivviiddoo..  
SSeemmpprree  ppeennsseeii  qquuee  aass  aammiizzaaddeess  ccoonnttiinnuuaasssseemm  ppaarraa  sseemmpprree..  HHoojjee  nnããoo  tteennhhoo  

mmaaiiss  ttaannttaa  cceerrtteezzaa  ddiissssoo..  EEmm  bbrreevvee  ccaaddaa  uumm  vvaaii  pprraa  sseeuu  llaaddoo,,  sseejjaa  ppeelloo  ddeessttiinnoo,,  
oouu  ppoorr  aallgguumm  ddeesseenntteennddiimmeennttoo,,  sseegguuee  aa  ssuuaa  vviiddaa,,  ttaallvveezz  

ccoonnttiinnuueemmooss  aa  nnooss  eennccoonnttrraarr  qquueemm  ssaabbee............  nnooss  ee--mmaaiillss  ttrrooccaaddooss..  PPooddeemmooss  nnooss  
tteelleeffoonnaarr  ccoonnvveerrssaarr  aallgguummaass  bboobbaaggeennss........  

AAíí  ooss  ddiiaass  vvããoo  ppaassssaarr,,  mmeesseess......aannooss......  aattéé  eessttee  ccoonnttaattoo  ttoorrnnaarr--ssee  ccaaddaa  vveezz  mmaaiiss  
rraarroo..  

VVaammooss  nnooss  ppeerrddeerr  nnoo  tteemmppoo........UUmm  ddiiaa  nnoossssooss  ffiillhhooss  vveerrããoo  aaqquueellaass  ffoottooggrraaffiiaass  ee  
ppeerrgguunnttaarrããoo  ::  QQuueemm  ssããoo  aaqquueellaass  ppeessssooaass??  

DDiirreemmooss  qquuee  eerraamm  nnoossssooss  aammiiggooss..  EE............  iissssoo  vvaaii  ddooeerr  ttaannttoo!!  FFoorraamm  mmeeuuss  aammiiggooss,,  
ffooii  ccoomm  eelleess  qquuee  vviivvii  ooss  mmeellhhoorreess  aannooss  ddee  mmiinnhhaa  vviiddaa!!  

AA  ssaauuddaaddee  vvaaii  aappeerrttaarr  bbeemm  ddeennttrroo  ddoo  ppeeiittoo..  VVaaii  ddaarr  uummaa  vvoonnttaaddee  ddee  lliiggaarr,,  oouuvviirr  
aaqquueellaass  vvoozzeess  nnoovvaammeennttee............  

QQuuaannddoo  oo  nnoossssoo  ggrruuppoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo......  nnooss  rreeuunniirreemmooss  ppaarraa  uumm  uullttiimmoo  
aaddeeuuss  ddee  uumm  aammiiggoo..  EE  eennttrree  lláággrriimmaass  nnooss  aabbrraaççaarreemmooss..  FFaarreemmooss  pprroommeessssaass  ddee  
nnooss  eennccoonnttrraarr  mmaaiiss  vveezzeess  ddaaqquueellee  ddiiaa  eemm  ddiiaannttee..  PPoorr  ffiimm,,  ccaaddaa  uumm  vvaaii  ppaarraa  oo  
sseeuu  llaaddoo  ppaarraa  ccoonnttiinnuuaarr  aa  vviivveerr  aa  ssuuaa  vviiddiinnhhaa  iissoollaaddaa  ddoo  ppaassssaaddoo..  EE  nnooss  

ppeerrddeerreemmooss  nnoo  tteemmppoo..........  
PPoorr  iissssoo,,  ffiiccaa  aaqquuii  uumm  ppeeddiiddoo  ddeessttee  hhuummiillddee  aammiiggoo  ::  nnããoo  ddeeiixxeess  qquuee  aa  vviiddaa  ppaassssee  

eemm  bbrraannccoo,,  ee  qquuee  ppeeqquueennaass  aaddvveerrssiiddaaddeess  sseejjaa  aa  ccaauussaa  ddee  ggrraannddeess  
tteemmppeessttaaddeess........  

EEuu  ppooddeerriiaa  ssuuppoorrttaarr,,  eemmbboorraa  nnããoo  sseemm  ddoorr,,  qquuee  ttiivveesssseemm  mmoorrrriiddoo  ttooddooss  ooss  mmeeuuss  
aammoorreess,,  mmaass  eennlloouuqquueecceerriiaa  ssee  mmoorrrreesssseemm  ttooddooss  ooss  mmeeuuss  aammiiggooss!!""  

 
(Fernando Pessoa) 

 
Vocês moram no meu coração!!!! 
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Ao Professor Fábio 
 

SSoouu  ggrraattaa    ppeellaa  ddeeddiiccaaççããoo,,  ppaacciiêênncciiaa  ee  aammiizzaaddee..  SSeeii  qquuee  ggrraaççaass  aa  
vvooccêê  éé  qquuee  ppuuddee  aapprriimmoorraarr,,  ee  tteerr  ssuubbssííddiiooss  ppaarraa  eessccoollhheerr  mmeeuu  
ccaammiinnhhoo  ccoomm  sseegguurraannççaa..  ÉÉ  vveerrddaaddee  qquuee  ààss  vveezzeess  nnoossssaass  ooppiinniiõõeess  

ddiivveerrggiiaamm,,  mmaass  aattéé  nneessttee  mmoommeennttoo,,    ddeessffrruuttaavvaa  ddoo  sseeuu  
ccoonnhheecciimmeennttoo    tteennddoo  aa  cchhaannccee  ddee  oollhhaarr  aa  vviiddaa  ssoobbrree  uumm  nnoovvoo  

hhoorriizzoonnttee..    
PPrrooffeessssoorr  sseeuu  ooffiicciioo  éé  ddooss  mmaaiiss  ddiiggnnooss  ee  ppoorr  iissssoo  eeuu  llhhee  aaddmmiirroo..  EE  
ddeesseejjoo  qquuee  nnããoo  llhhee  ffaallttee  ffoorrççaass  ppaarraa  pprroosssseegguuiirr  nneessssaa  ssuuaa  jjoorrnnaaddaa..  
QQuuee  ttooddoo  sseeuu  eessffoorrççoo  sseejjaa  rreeccoommppeennssaaddoo  ccoomm  mmuuiittaa  aalleeggrriiaa..  

  
MMuuiittoo  oobbrriiggaaddoo!!!!!!  
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AAS – espectrometria de absorção atômica (do inglês atomic absorption 

spectrometry) 

Abs - absorbância 

ATP – adenosina trifosfato 

B – reator helicoidal 

C – carregador (transportador) 

Col – reator contendo enzima imobilizada 

D – detector 

DNA – ácido desoxirribonucléico (do inglês deoxyribonucleic acid) 

FIA – análise por injeção em fluxo (do inglês flow injection analysis)  

GC – cromatografia gasosa (do inglês gas chromatography) 

HPLC – Cromatografia líquida de alta eficiência (do inglês high performance liquid 

chromatography) 

ICP OES – espectrometria de emissão ótica em plasma indutivamente acoplado 

(do inglês Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) 

IUPAC – União Internacional de Química Pura e Aplicada (do inglês International 

Union of Pure and Applied Chemistry) 

Ks – constante de solubilidade 

LED – diodo emissor de luz (do inglês light emitting diode) 

MS – espectrometria de massas (do inglês mass spectrometry) 

MSFA – análise em fluxo monossegmentado (do inglês monosegmented flow 

analysis) 

P – bomba peristáltica  

PFA – perfluoroalcoxialcano (do inglês perfluoroalkoxy) 

Pi – fósforo inorgânico 

Po – fósforo orgânico 

Pts – fósforo total solúvel 

PVC – cloreto de polivinila (do inglês polyvinyl chloride) 

R – reagente 

r – coeficiente de correlação 
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tL: tempo de limpeza 
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X e Y – Pontos de confluência  

V – válvula solenóide 
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Resumo 
 

Neste trabalho, foram avaliados diferentes procedimentos para 

tratamento de amostra de material vegetal, visando o fracionamento de fósforo 

(determinação das frações orgânica e inorgânica, solúvel e insolúvel). Os 

procedimentos avaliados visavam a conversão das diferentes frações em 

ortofosfato, minimizando tempo, consumo de reagentes e geração de resíduos. 

Foi desenvolvido um sistema de análises em fluxo monossegmentado 

empregando comutadores discretos (válvulas solenóides) para controlar a 

inserção das bolhas de ar e das alíquotas de amostras e reagentes. Para a 

determinação de fosfato, foi empregada a reação de formação do azul de 

molibdênio, empregando molibdato de amônio e ácido ascórbico como reagentes.  

Resposta linear foi obtida entre 0,50 e 25,0 mg L-1 P, descrita pela equação A = 

0,0402 + 0,0377C (mg L-1 P), r = 0,999 para soluções preparadas em água. A 

sensibilidade diminuiu 8 % e 22 % quando se trabalhou com solução de referência 

em 0,35 mol L-1 e 0,70 mol L-1 HNO3, respectivamente. Limite de detecção de 

0,024 mg L-1 P (99,7% de confiança), coeficiente de variação de 3,5% (n = 10) e 

freqüência de amostragem de 38 medidas/hora foram estimados. O consumo de 

reagentes foi de 5,0 mg de ácido ascórbico e 0,60 mg de molibdato de amônio por 

determinação. O sistema de análises em fluxo monossegmentado mostrou-se 

pouco susceptível a efeitos de matriz e perturbações por efeito Schlieren 

causadas por variações de acidez das amostras de planta. O sistema foi aplicado 

ao fracionamento de fósforo em uma planta que é utilizada como adubo verde 

(Crotalaria Juncea). Foram avaliados procedimentos para extração de fósforo, 

como o emprego de agitação mecânica empregando água ou ácido nítrico diluído 

como extrator (extração de fósforo solúvel), fotodegradação do fósforo orgânico 

solúvel em meio ácido com persulfato de amônio e digestão ácida assistida por 

microondas (determinação de fósforo total e de fósforo orgânico solúvel). Para 

determinação de fósforo total, foram avaliados procedimentos empregando 

diferentes massas de material vegetal, diferentes concentrações de HNO3 e 

adição de H2O2 como oxidante auxiliar. Bons resultados foram obtidos 

empregando 100 mg de material vegetal e 500 µL HNO3 concentrado, sendo 
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desnecessária a adição de H2O2. O programa de aquecimento, com duração total 

de 29 min foi constituído pelas seguintes etapas: 1-rampa (5 min)/patamar (1 

min): 140 ºC; 2-rampa (4 min)/patamar (5 min): 180 ºC; 3-rampa (4 min)/patamar 

(10 min): 220 ºC. Na determinação de fósforo inorgânico solúvel, a mesma 

eficiência de extração foi obtida empregando 0,20 mol L-1 HClO4, 0,05 mol L-1 

HNO3 ou água como extrator em 10 minutos de agitação. Para a determinação do 

fósforo orgânico solúvel, foram avaliados diferentes massas de persulfato de 

amônio e diferentes tempos de irradiação.  Obteve-se boa eficiência empregando 

0,1 g de persulfato de amônio, em meio ácido com um tempo de irradiação de 30 

min. Digestão ácida assistida por microondas também foi empregada para a 

determinação de fósforo orgânico solúvel; o programa de aquecimento 

empregado foi o mesmo para a determinação de fósforo total. Bons resultados 

foram obtidos empregando 5,5 mL do extrato solúvel e 500 µL HNO3 concentrado. 

Os resultados para as diferentes frações foram concordantes com os obtidos por 

ICP-OES a nível de confiança de 95%. 
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Abstract 
 

In this work, different sample treatment procedures were evaluated 

for fractionation of phosphorous in plant material (determination of organic and 

inorganic, soluble and insoluble fractions). The evaluated procedures aimed the 

conversion of different fractions in ortophosphate, minimizing time, reagent 

amounts and waste generation. It was developed a monosegmented flow system 

using discrete commutators (solenoid valves) to control the insertion of air 

bubbles, samples and reagents. For the determination of phosphate, it was used 

the reaction of molibdenium blue formation, using ammonium molibdate and 

ascorbic acid as reagents. Linear response was observed within 0.50 and 25.0 mg 

L-1 P, described by the equation A = 0.0402 + 0.0377C (mg L-1 P),  

r = 0.999 for solutions prepared in water. The sensitivity decreased about 8 and  

22 % for reference solutions in 0.35 mol L-1 and 0.70 mol L-1 HNO3, respectively. 

Detection limit of 0.024 mg L-1 P (99.7% confidence level), coefficient of variation 

of 3.5% (n = 10) and sampling rate of 38 measurements per hour were estimated. 

The reagent consumption was 5.0 mg ascorbic acid and 0.60 mg ammonium 

molibdate per determination. The flow system was less prone to matrix effects and 

perturbations by Schlieren effect, both caused by variations of acidity in the 

samples. The system was applied to fractionation of phosphorous in a plant used 

as green manure (Crotalaria juncea). Several procedures for phosphorous 

extraction were evaluated, such as mechanic agitation using water or diluted nitric 

acid as extractor (extraction of soluble phosphorous), photodegradation of organic 

soluble phosphorous in acid medium and acid digestion assisted by microwaves 

(determination of total phosphorous and organic phosphorous). For determination 

of total phosphorous, procedures using different mass of plant material, different 

concentrations of HNO3 concentrated and addiction of H2O2 as auxiliary oxidant 

were evaluated. Good results were obtained using 100 mg of plant material and 

500 µL HNO3, not being necessary the addiction of H2O2.  The heating program, 

with 29 min duration was constituted by the steps: 1-ramp (5 min)/hold (1 min): 

140 ºC; 2-ramp (4 min)/hold (5 min): 180 ºC; 3-ramp (4 min)/hold (10 min): 220 ºC. 

In inorganic soluble phosphorous determination, the same extraction efficiency 
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was obtained using 0.20 mol L-1 HClO4, 0.05 mol L-1 HNO3 or water as extractor in 

10 minutes of agitation. For the determination of organic soluble phosphorous, 

different amounts of ammonium persulphate and different irradiation times were 

evaluated. It was obtained a good efficiency using 0.1 g of ammonium persulphate 

in acid medium with an irradiation time of 20 min. Acid digestion assisted by 

microwaves was also used for determination of organic soluble phosphorous; the 

heating program was the same applied for total phosphorous determination. Good 

results were attained using 5.5 mL of soluble extract and 500 µL HNO3 

concentrated. The results for the different fractions agreed with the obtained by 

ICP-OES at the 95% confidence level. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Especiação química empregando sistemas de análises em fluxo 

 

De acordo com a IUPAC, espécies químicas são definidas como as 

formas específicas de um elemento, como sua composição isotópica, estado 

eletrônico, estado de oxidação e estrutura molecular.  Especiação química pode 

ser definida como a atividade analítica de identificar e/ou quantificar uma ou mais 

espécies químicas individuais em uma amostra1. A importância do conhecimento 

dessas espécies se deve ao comportamento diferente de cada forma particular 

em relação à toxicidade, reatividade química e biodisponibilidade2. 

Entretanto, nem sempre é possível a determinação da concentração 

das diferentes espécies, por limitações de sensibilidade e estabilidade, por 

exemplo. Em muitos casos, a determinação de um grupo de espécies pode 

fornecer informação suficiente. Fracionamento é definido como o processo de 

classificação de um analito ou grupo de analitos de uma certa amostra de acordo 

com as propriedades físicas (e.g. tamanho e solubilidade) ou químicas (e.g. 

ligações, reatividade)1. 

 Estudos de especiação, em geral, exigem técnicas sensíveis, pois 

várias espécies são encontradas em baixas concentrações, e seletivas, para 

identificação e quantificação das diferentes espécies. A maioria dos métodos para 

especiação química emprega técnicas de separação antes da detecção das 

diferentes espécies. Um levantamento bibliográfico empregando o banco de 

dados do Analytical Abstracts mostrou que cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC) foi a técnica de separação predominante3. Para maior sensibilidade e/ou 

seletividade, pode ser explorada a hifenação de técnicas, como por exemplo, o 

acoplamento de HPLC-AAS, GC-MS e GC-ICP-MS.  

A análise por injeção em fluxo (FIA) consiste na inserção da amostra 

em um fluido que a transporta em direção ao detector. Durante o transporte, pode 

haver adição de reagentes, separação, pré-concentração etc. Além da inserção 

da amostra, outras características importantes são a temporização reprodutível e 

o processo de dispersão controlada. Nos estudos de especiação química, a 

análise por injeção em fluxo é empregada nas etapas de derivação química e 
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separação, preparando a amostra previamente à detecção. O processo permite, 

de maneira geral, menor consumo de reagentes e menor tempo de análise, 

aumentando a freqüência de amostragem.  

Uma pesquisa feita no Analytical Abstracts em outubro de 2004 

referente ao período 1975-2004 revelou o emprego de sistemas de injeção em 

fluxo para a especiação de diversos elementos (Figura 1.1), sendo que quase 

60% das amostras analisadas são de águas naturais e residuárias (Figura 1.2). 

Predominam também os trabalhos envolvendo especiação redox e a 

determinação de 2 espécies químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 - Elementos mais investigados em estudos de especiação empregando análises por 

injeção em fluxo, de acordo com pesquisa no banco de dados do Analytical Abstracts. 

Figura 1.2 – Amostras mais analisadas em estudos de especiação química empregando análises 

por injeção em fluxo, de acordo com pesquisa no banco de dados Analytical Abstracts. 
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Artigos de revisão sobre especiação química em análises por 

injeção em fluxo têm sido publicados. Das et al.4 enfocaram a especiação química 

em linha de diversos elementos, apresentando as dificuldades, estratégias gerais 

e métodos propostos na literatura para cada elemento ou série de elementos. 

Campanella et al.2 descreveram as vantagens de utilizar a análise por injeção em 

fluxo para  a especiação, como curto tempo de análise, redução da participação 

humana em operações que levam um tempo considerável, como o preparo da 

amostra, manipulação de reagentes e calibração do sistema de medidas. 

Discutiram também que entre os métodos publicados para a especiação química, 

a determinação de elementos com diferentes estados de oxidação é 

predominante, enquanto um pequeno número se divide entre a determinação do 

grau de complexação e a determinação de compostos organometálicos. Luque de 

Castro et al. 5 apresentaram estratégias para especiação química em sistemas de 

injeção em fluxo, descrevendo diferentes configurações dos sistemas, explorando 

alterações nos componentes que constituem os módulos de análise (Figura 1.3). 

O emprego da FIA para especiação química depende de uma ou mais alterações 

dos elementos básicos do sistema como: unidade de propulsão, sistema de 

injeção, transporte/reação e detector. Em cada caso, o sistema é construído para 

facilitar a remoção de interferentes, derivação química e a transferência do analito 

para o detector. Contudo, em diversas aplicações, a especiação química é 

possível devido ao tratamento da amostra previamente à inserção no sistema de 

análises em fluxo. 
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Figura 1.3 – Possíveis alterações no sistema de análises em fluxo para especiação química. 

Adaptada da referência 5. 

 

1.1.1 Especiação química explorando tratamento prévio da amostra 

 O tratamento da amostra permite a conversão seletiva das espécies 

em uma forma mensurável pelo detector. Dessa forma, com a introdução da 

amostra tratada e não tratada no sistema FIA é possível a determinação 

seqüencial das espécies de um dado elemento. Esta situação pode ser 

exemplificada pela especiação redox de selênio por ação catalítica do Se(IV) na 

reação entre clorato e cloreto em meio ácido (Equação 1.1)6. A presença de 

hidrazina no meio diminui a velocidade da reação 1.1 que é rápida na ausência 

deste reagente. Em meio ácido, Se(VI) é convertido em Se(IV), como descrito 

pela equação 1.2. O Se(IV) age como um catalisador da reação 1.1, sendo o seu 

desenvolvimento monitorado pela formação de um produto colorido por reação do 

cloro com o-toludina (λmáx = 440 nm). Duas alíquotas da amostra eram 

necessárias, sendo uma diretamente inserida no sistema de análises em fluxo, 

gerando um sinal correspondente ao Se(IV) e outra previamente tratada em meio 

ácido para a determinação de Se(IV) e Se(VI). 

 

 

 

 

                  

1.1.2 Unidade de propulsão 

  No caso de alterações na unidade de propulsão, uma alternativa é a 

parada de fluxo. Por exemplo, para a determinação simultânea de espécies de S 

(IV) livres e combinados em vinhos, um procedimento envolvia a introdução da 

amostra no módulo de análises através de duas válvulas acopladas em paralelo e 

duas paradas de fluxo seqüenciais7. Duas alíquotas da amostra eram inseridas no 

sistema simultaneamente pelas válvulas, alcançando o detector em tempos 

diferentes. Quando a primeira alíquota alcançava o detector o fluxo era 

interrompido para a medida de S (IV) livre. Simultaneamente, a alíquota inserida 

pela outra válvula, após ter recebido NaOH, alcançava um reator onde ocorria 

hidrólise alcalina convertendo S (IV) combinado em S (IV) livre. Após a medida da 

ClO3
¯   + 5Cl¯    + 6H+  �  3Cl2  +  3H2O                               (1.1) 

 
SeO4

2- +  4HCl  �  SeO3
2-  +  Cl2  +  H2O                           (1.2) 
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primeira alíquota (S (IV) livre) no detector, o fluxo prosseguia até o momento em 

que a segunda zona de amostra alcançasse o detector; o fluxo era novamente 

interrompido para medida de S (IV) total. 

 

1.1.3 Unidade de injeção 

  Muitas alterações no sistema de injeção podem ser efetuadas 

visando especiação química. Duas ou mais válvulas de injeção podem ser 

arranjadas em série ou em paralelo. O sistema também pode comportar reatores 

sólidos de diferentes naturezas em suas alças de amostragem para facilitar a 

conversão dos analitos na forma adequada para medida no detector. Um exemplo 

é um procedimento proposto para determinação de uréia e amônio8. O sistema 

em fluxo consistiu em duas alças de amostragem conectadas em paralelo (zonas 

coalescentes), sendo que uma das alças de amostragem apresentava um reator 

contendo a enzima urease imobilizada para a conversão da uréia em amônia 

(Figura 1.4). Para a determinação de amônio (existente na amostra e formado na 

reação enzimática) foi empregada espectrofotometria com reagente de Nessler. 

Figura 1.4 – Sistema de análises por injeção em fluxo empregado na especiação de nitrogênio. C1 

e C2: transportadores; A: amostra; R: reagente de Nessler; L: alça de amostragem do reagente; 

Col: reator enzimático; D: detector. Adaptada da referência 8. 

 

As alças de amostragem eram preenchidas em sentindo oposto ao 

dos fluxos transportadores, de modo que uma das frações contidas na alça de 

amostra não passava pela coluna enzimática. Portanto, uma porção da amostra, a 

primeira a chegar ao detector, gerava o sinal referente ao amônio livre, a segunda 

porção, que passou pelo reator, fornecia o sinal de amônio mais uréia. 
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A multicomutação em sistemas de análises em fluxo consiste no uso 

de dispositivos discretos de comutação (válvulas ou bombas solenóides) 

controlados independentemente por um software. Esta é uma alternativa para 

aumentar a versatilidade de sistemas de análises em fluxo que pode ser 

explorada para especiação química. Um sistema empregando multicomutação foi 

utilizado por Rocha et al.9 para a especiação inorgânica de nitrogênio 

(determinação de nitrato, nitrito e amônio). O sistema empregou 8 válvulas 

solenóides de 3 vias controladas por um microcomputador através de um software 

especialmente desenvolvido, uma coluna de cádmio cobreado para conversão de 

nitrato a nitrito e um fotômetro com LED bicolor (vermelho / verde) associado com 

um fotodiodo para a realização das medidas. As válvulas responsáveis pela 

inserção das alíquotas de amostra e reagentes cromogênicos para amônio eram 

acionadas, o transportador encaminhava a zona de amostra para um reator, onde 

esta permanecia retida para desenvolvimento da reação. Enquanto esta etapa 

ocorria, eram realizadas a determinação de nitrato e nitrito com duas alíquotas de 

amostra que atravessavam ou não a coluna redutora. Para terminar, a zona de 

amostra para determinação de amônio contida no reator era encaminhada para o 

detector (determinação de amônio).     

 

 

1.1.4 Sistema de transporte e reação 

  Modificações na unidade de transporte e reação envolvem o uso de 

confluências, válvulas para introdução da amostra e reagentes, divisão da zona 

de amostra e zonas coalescentes.  

  Um sistema com zonas coalescentes assíncronas, com a introdução 

da amostra e de um reagente modificador, foi proposto para a determinação 

seqüencial de Fe(II) e Fe(III) em produtos farmacêuticos10. A amostra e o 

reagente alcançam o ponto de confluência em tempos diferentes devido às 

diferenças de vazões e ao uso de um reator no canal do reagente, de forma que 

somente a porção final da amostra recebia o reagente modificador (ácido 

ascórbico). Desta maneira, foi possível determinar Fe(II) e Fe(III) 

simultaneamente, empregando 1,10 fenantrolina como reagente cromogênico. 
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  Para a especiação de colesterol (determinação de colesterol 

livre/colesterol esterificado) foi empregado um sistema com divisão da zona de 

amostra em duas partes (Figura 1.5)5. A amostra, ao passar pelo ponto (x), era 

divida em duas porções; uma delas passava por um reator contendo a enzima 

colesterol esterase imobilizada, no qual ocorria a hidrólise enzimática de 

colesterol esterificado. A porção que não passava pelo reator sólido (que não 

sofria hidrólise) gerava o sinal correspondente ao colesterol livre, e a porção que 

passava pelo reator gerava o sinal correspondente ao colesterol livre + colesterol 

esterificado. Após o ponto de confluência, um reator contendo colesterol oxidase 

era responsável pela oxidação das duas porções de amostra para posterior 

medida. 

Figura 1.5 – Sistema de análises em fluxo empregado na especiação de colesterol livre/colesterol 

esterificado. C: transportador; A: amostra; Col 1: reator contendo colesterol esterase imobilizada; 

Col 2: reator contendo colesterol oxidase; D: detector. Adaptada da referência 5. 

 

 

1.1.5 Unidade de detecção 

  A discriminação entre diferentes formas químicas pode ser realizada 

usando um ou mais detectores que podem ser interfaceados a um micro-

computador para aquisição e processamento dos dados. Em detecção 

espectrofotométrica, há também a possibilidade de se empregar duas celas de 

fluxo, podendo ser arranjadas em série ou em paralelo em um equipamento de 

feixe duplo, ou posicionadas entre o feixe de radiação e a cela de fluxo de um 

espectrofotômetro de feixe simples, permitindo a obtenção de dois picos por 

injeção da amostra. O primeiro sinal transiente corresponde às espécies que 

reagem diretamente com o reagente cromogênico; a zona de amostra recebe, 

então, um reagente modificador, que gera espécies que podem ser detectadas 

pela reação anterior. O segundo sinal, portanto, corresponde às duas formas 
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inicialmente presentes na amostra. Com celas de fluxo conectadas em série 

(Figura 1.6), o ponto de confluência do reagente modificador fica entre as celas 

permitindo obter dois sinais transientes por amostra injetada. Dessa maneira, a 

amostra ao passar pela primeira cela de fluxo gera um sinal correspondente a 

uma das espécies, e ao passar pela segunda cela de fluxo após receber o 

reagente modificador gera um sinal correspondendo à concentração total das 

espécies. A chegada da segunda zona de amostra na cela de fluxo deve ser 

retardada para evitar sobreposição de picos. 

 

 

 

Figura 1.6 - Celas de fluxo conectadas em série em um espectrofotômetro de feixe simples.  

C: transportador; A: amostra; R1: reagente cromogênico; R2: reagente modificador. 

 

  Um sistema FIA incluindo vários detectores pode ser uma alternativa 

poderosa para especiação química; no entanto, o custo é alto. Como exemplo, 

espectrofotômetros de absorção molecular e de absorção atômica arranjados em 

série foram usados para especiação de Fe(II) e Fe(III) e de Cr(III) e Cr(VI)11. 

  Uma montagem mais complexa consiste no arranjo de três 

detectores em série, que foi empregada para especiação de nitrogênio 

(NH3/NO2
¯) e determinação de pH, condutividade e cloro residual em águas. A 

configuração é um excelente exemplo de versatilidade dos sistemas de análises 

em fluxo, em que um simples canal permite cinco determinações12. 

 

 

••

�C

A

R1

R2

feixe de radiação detector••

�C

A

R1

R2

feixe de radiação detector••

�C

A

R1

R2

feixe de radiação detector••

�C

A

R1

R2

feixe de radiação detector



Introdução 

 

 

9 

 

 

 

1.2  Especiação de fósforo em plantas 

Fósforo é um dos nutrientes essenciais para a vida na Terra, é 

indispensável para plantas, animais e seres vivos em geral, pois faz parte de 

processos vitais como a fotossíntese e as transformações energéticas. O fósforo 

inorgânico, prioritariamente o íon H2PO4
¯, é absorvido da solução do solo pelas 

raízes das plantas. No ambiente celular, adquire papel primordial no metabolismo 

e fisiologia das plantas, sendo essencial na cadeia fotossintética, compondo 

moléculas de ATP, fosfolipídios, ácidos nucléicos e também coenzimas13. Nas 

plantas, o fósforo está na forma inorgânica ou orgânica, fazendo parte de 

biomoléculas (fosfolipídios, ácidos nucléicos (DNA e RNA), fosfato de inositol e 

outros ésteres fosfatados)14. Também se distinguem o fósforo solúvel, mais 

facilmente liberado e o fósforo insolúvel, fortemente ligado às moléculas 

orgânicas15. Geralmente, mais de 50% do fósforo presente nos tecidos de plantas 

está na forma inorgânica14.   

Alguns trabalhos destacaram-se no estudo das frações de fósforo 

(fracionamento) em tecidos de plantas. Hogue et al.16 propuseram uma seqüência 

de extrações capazes de solubilizar as frações de fósforo inorgânico e orgânico, 

dentre elas as moléculas de fosfolipídios, RNA, DNA e fosfoproteínas (Figura 1.7). 

A seqüência de extrações é trabalhosa e, muitas vezes, excessivamente 

detalhada para estudos agronômicos. Neste estudo, comprovou-se que quando 

aumenta a adubação fosfatada, o teor de fósforo inorgânico também aumenta nos 

tecidos das plantas de tomate. Porém, as frações de fósforo orgânico (DNA, RNA 

e fosfolipídios) permanecem constantes.  
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Figura 1.7 – Esquema do procedimento para fracionamento de fósforo em tecidos de planta. 

Adaptado da referência 16.  

 

Furtini Neto et al.15 estudaram o comportamento de mudas de 

eucaliptos de espécies diferentes cultivadas em soluções nutritivas na presença e 

na ausência de fósforo. O procedimento empregado para o fracionamento está 

esquematizado na Figura 1.8. Todas as espécies de eucalipto estudadas 

apresentaram redução do percentual de participação do fósforo inorgânico (Pi) em 

relação ao fósforo total solúvel (Pts) com o aumento de omissão de P, seguida de 

maior participação relativa do fósforo orgânico (Po) em relação ao Pts nos 

diversos compartimentos da planta. A magnitude do decréscimo da participação 

do Pi e Pts foi distinta entre as espécies de eucalipto estudadas. 
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Figura 1.8 – Esquema para fracionamento de fósforo em tecidos de planta. Adaptado da 

referência 16. 

 

A absorção de Pi do solo é contínua e realizada por vários sistemas 

de transporte através das membranas celulares. Contudo, as formas de P, suas 

quantidades e localização na célula podem mudar de acordo com a espécie da 

planta e a disponibilidade de P no solo17. 

  Estes e outros estudos de interesse agronômico requerem o 

fracionamento de fósforo nas amostras de plantas que, em geral, é efetuado por 

procedimentos demorados e que consomem quantidades elevadas de ácidos e 

solventes. Em vista disto, fica evidente a necessidade de procedimentos 

alternativos simples, rápidos e com baixo consumo de reagentes para a 

determinação das diferentes frações de P (orgânico e inorgânico, solúvel e 

insolúvel) em plantas. 
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  Diversas configurações de sistemas de análises em fluxo e 
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FIA para a determinação de fósforo em diferentes tipos de amostras, empregam o 

método azul de molibdênio utilizando espectrofotometria UV-Vis, por ser fácil de 

implementar e de baixo custo.  

  Análises de fósforo são complexas devido ao fato do elemento ser 

encontrado em diferentes formas orgânicas e inorgânicas. Algumas reações 

fotoquímicas foram aplicadas com sucesso na redução ou oxidação em linha de 

substâncias contendo fósforo, gerando procedimentos simples e rápidos de pré-

tratamento da amostra18. Diversos procedimentos empregam persulfato de 

potássio como agente oxidante na presença de radiação ultra-violeta. 

Alternativamente, pode-se empregar decomposição ácida assistida por 

microondas. Um artigo de revisão descrevendo procedimentos para 

armazenamento e decomposição de amostras de águas para a determinação de 

espécies de fósforo foi apresentado por Maher e Wao19 .  

  Pérez-Ruiz et al.20 desenvolveram um método em fluxo contínuo 

para a determinação de fósforo orgânico e inorgânico em águas. O sistema incluiu 

um fotoreator ultra-violeta para a degradação em linha do fósforo a ortofosfato na 

presença de persulfato e uma unidade de decomposição externa para a hidrólise 

do fósforo condensado na presença de ácido clorídrico. A configuração do 

sistema FIA permite duas injeções seqüenciais da amostra, a primeira alíquota 

não recebendo irradiação e a segunda sendo irradiada. O ortofosfato gerado é 

determinado por fluorimetria após reação com molibdato de amônio e tiamina em 

meio amoniacal. 

  Um sistema de análises em fluxo acoplado a um sistema de filtração 

em gel (coluna Sephadex G25) foi empregado para a determinação de espécies 

de fósforo orgânico e inorgânico em águas e sedimentos21. Ortofosfato e ácido 

fítico foram empregados como substâncias representativas de baixa e alta massa 

molecular, respectivamente.  Foto-oxidação foi empregada para converter as 

espécies orgânicas de fósforo em ortofosfato previamente à detecção 

espectrofotométrica.  

  Um sistema de análises por injeção em fluxo para a determinação de 

espécies de fósforo em águas foi proposto por McKelvie et al.22. A alíquota de 

amostra injetada era divida em duas porções. Uma delas era encaminhada 

diretamente ao detector enquanto a outra atravessava uma coluna contendo a 
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enzima fitase imobilizada, para a hidrólise do ácido fítico. Portanto, dois sinais 

transientes eram obtidos para cada injeção de amostra, sendo a determinação 

feita por espectrofotometria com base no método do azul de molibdênio.  

  Vieira et al.23 desenvolveram um sistema de análise por injeção em 

fluxo para a determinação de fósforo total, fitato e ortofosfato em cereais. O 

ortofosfato foi diretamente determinado no extrato pelo método 

espectrofotométrico do azul de molibdênio. O fitato foi hidrolisado pela enzima 

fitase presente em um reator enzimático, sendo o ortofosfato formado 

determinado pela mesma reação. O procedimento apresentou menor tempo de 

análise (72 determinações/hora) e menor consumo de reagentes quando 

comparado aos procedimentos convencionais para determinação de fitato. 

 

    

1.3 Crotalaria juncea 

  A Crotalaria juncea, planta estudada neste trabalho, é originária da 

Índia e Ásia tropical, onde é explorada como planta têxtil, assim como na Rússia 

Meridional. É uma planta arbustiva cujo porte varia de 2 a 3 m de altura (Figura 

1.9 A), com folhas alongadas, flores grandes e vagens longas, com 10 a 20 grãos 

cada (Figura 1.9 B). É uma leguminosa anual de rápido crescimento inicial, o que 

lhe confere maior competitividade com as invasoras, apresentando também um 

expressivo efeito supressor e/ou alelopático sobre estas. Seu rápido crescimento 

inicial possibilita cortes precoces em torno de 70 a 90 dias após o plantio. É de 

clima tropical e subtropical, e não resiste a geadas severas. Comporta-se bem em 

solos argilosos e arenosos com razoáveis níveis de fertilidade24.  A composição 

química de uma planta de Crotalaria juncea pode ser verificada na Tabela 1.1. 

 

Tabela 1.1 – Composição química de uma planta da leguminosa Crotalária Juncea. Adaptada da 

referência  25. 

Macronutrientes  

(% da matéria seca) 
Relação 

Micronutrientes 

(mg / kg) 

N P K Ca Mg C C/N Cu Zn Mn 

2,50 0,19 1,20 2,31 0,47 45,25 18,10 14 44 179 
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                       A                                                                               B      

Figura 1.9 – Plantação de Crotalaria Juncea (A) folhas, flores e vagens da planta (B).                                              

 

  A Crotalária pode ser empregada como produtora de fibras e na 

produção de papéis finos (principalmente para cigarros), mas seu principal 

emprego é como adubo verde. Várias técnicas agrícolas estão sendo 

desenvolvidas com o intuito de aumentar a produção de alimentos e diminuir o 

impacto ambiental. Uma das tecnologias desenvolvidas foi o sistema de plantio 

direto que minimiza o impacto causado pela aração e gradagem do solo. Neste 

sistema, mantém-se o solo coberto pela palhada do cultivo anterior que pode ser 

uma cultura comercial ou adubo verde. Essa alteração dos moldes agrícolas 

tradicionais de exploração agrícola foi impulsionada, principalmente, pela adoção 

de novas tecnologias de manejo e conservação de solo e pela maior 

conscientização dos agricultores da importância da preservação dos recursos 

naturais.  

  Com a prática da adubação verde, é possível a recuperação da 

fertilidade do solo, proporcionando aumento do teor de matéria orgânica, da 

capacidade de troca de cátions e da disponibilidade de macro e micronutrientes; a 

melhoria da infiltração de água e da aeração; a diminuição da amplitude de 
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variação térmica; o controle dos nematóides; e, no caso das leguminosas, a 

incorporação ao solo de nitrogênio por fixação biológica25. 

  Diversas leguminosas podem ser usadas na adubação verde, sendo 

a definição da espécie condicionada à adaptação local, à produção de massa 

verde, ao preço e à facilidade de obtenção de sementes. Na região centro-sul do 

país, as leguminosas mais empregadas são: Crotalaria Juncea, mucuna-preta, 

soja e amendoim. No nordeste, a mucuna-preta tem merecido especial atenção. 

Pode-se identificar basicamente duas regiões no Estado de São Paulo: a região 

norte-oeste com deficiências hídricas pronunciadas, onde são recomendadas no 

outono-inverno leguminosas como o feijão, ervilha e grão-de-bico, e com 

irrigação, mucuna-preta, Crotalaria Juncea, guandu e outras; na região sul, com 

melhor distribuição de chuvas, porém podendo apresentar problemas de geadas, 

são recomendas ervilha, grão-de-bico, chícharo e tremoço26. 

 

  

1.4 Efeitos de matriz e efeito Schlieren em sistemas de análises em fluxo 

  Medidas em sistemas de análises em fluxo são usualmente 

efetuadas sem que os equilíbrios químicos e físicos sejam atingidos. Entretanto, 

medidas fora das condições de equilíbrio químico podem ser afetadas pela matriz 

da amostra (principalmente por diferenças de acidez e de intensidade iônica), 

desde que a matriz possa afetar a velocidade das reações envolvidas.  

  Zagatto et al.27 enfatizaram este aspecto na determinação de fosfato 

em digeridos de plantas baseada na formação de azul de molibdênio. A 

velocidade da redução do heteropoliácido pelo ácido ascórbico diminui à medida 

que aumenta a acidez da amostra (Figura 1.10). Em se tratando de tempos de 

residência curtos, como é o caso, onde a medida é feita em menos de 10 

segundos após a inserção da amostra, erros consideráveis podem ser causados 

pelas variações de acidez. Como mostra a figura, trabalhando com tempos de 

residência longos (neste caso maiores que 30 s), esse tipo de erro pode ser 

minimizado, já que a reação (mesmo em diferentes concentrações de ácido) 

tende a um equilíbrio. 
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Figura 1.10 – Influência da acidez da amostra na velocidade de formação do azul de molibdênio.  

Solução 5,00 mg L-1 P em diferentes concentrações de HClO4: (A) 0,10 mol L-1, (B) 0,25 mol L-1 e 

(C) 0,40 mol L-1. A reta tracejada indica o instante de parada de fluxo. Adaptada da referência 27. 

 

Em sistemas em fluxo, com detecção espectrofotométrica, a 

formação de intensos gradientes de concentração resulta em um fenômeno 

denominado efeito Schlieren. Este fenômeno surge devido à formação de 

intensos gradientes de concentração que resultam na formação de interfaces com 

diferentes índices de refração, que podem provocar refração e reflexão do feixe 

de radiação incidente, focalizando-o em direção ao detector ou provocando 

espalhamento da radiação, podendo levar à formação de picos distorcidos ou 

invertidos28. 

Propriedades físico-químicas que afetam a mistura entre amostra, 

transportador e reagentes, tais como densidade e viscosidade, influenciam a 

magnitude do efeito Schlieren. Assim, soluções de diferentes espécies químicas 

que apresentem mesmo índice de refração, podem afetar de forma distinta os 

sinais transientes, em função de sua habilidade de mistura com o transportador28. 

Diversos procedimentos têm sido explorados no sentido de evitar, 

eliminar ou corrigir perturbações causadas por efeito Schlieren. O artifício mais 
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simples consiste na compatibilização entre as características físico-químicas do 

transportador e das soluções a serem processadas. Este procedimento, apesar 

de ser simples, é limitado, por exemplo, quando são analisadas amostras com 

acidez e salinidade elevadas e variáveis. As perturbações devidas ao efeito 

Schlieren na quantificação do analito podem ser evitadas, melhorando as 

condições de mistura, através de procedimentos instrumentais ou efetuando-se as 

medidas em uma região da zona de amostra não afetada por intensos gradientes 

de concentração28. Para tanto, a interação entre a solução injetada e o 

transportador deve ser minimizada, de forma a proteger uma fração da zona de 

amostra do processo de dispersão. Isto pode ser alcançado, por exemplo, 

utilizando sistemas com fluxo monossegmentado.  

 

 

1.5 Multicomutação e sistemas de análise em fluxo monossegmentado 

  Com os sistemas de análise por injeção em fluxo, propostos em 

1975 por Ruzicka e Hansen29, é possível obter altas freqüências de amostragem, 

com boa reprodutibilidade e versatilidade, empregando instrumentação simples e 

de baixo custo.  No entanto, o tempo de residência é menor que em sistemas em 

fluxo segmentados, sendo uma desvantagem quando se trata da aplicação de 

reações lentas. 

  Inicialmente, era aceito que a segmentação, dividindo a amostra em 

compartimentos pequenos, regulares e separados por bolhas de ar, era 

imprescindível para se evitar o alargamento da zona de amostra no percurso 

desde o ponto de sua introdução até o detector30. A função da segmentação era, 

portanto, reduzir a dispersão longitudinal permitindo trabalhar com percursos 

analíticos longos (longos tempos de residência), visando o uso de reações 

relativamente lentas31.  

  A análise em fluxo monossegmentado (MSFA), proposta por 

Pasquini e Oliveira31 em 1985 foi uma alternativa para minimizar este tipo de 

dificuldade encontrada em análises por injeção em fluxo. A análise em fluxo 

monossegmentado é caracterizada pela compartimentalização da amostra e 

reagentes entre duas bolhas de ar, que têm a função de minimizar a dispersão 

longitudinal (Figura 1.11). Como conseqüência, maiores tempos de residência 
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podem ser implementados com reduzida dispersão e diferentes monossegmentos 

podem ocupar simultaneamente o percurso analítico, sem que haja 

intercontaminação entre as amostras, permitindo um aumento de freqüência de 

amostragem. Portanto, os sistemas MSFA permitem conciliar características 

favoráveis dos sistemas FIA (simplicidade da instrumentação e altas freqüências 

de amostragem) às características dos sistemas de análise em fluxo segmentado 

(altos tempos de residência com reduzida dispersão longitudinal). Devido a estas 

características, sistemas MSFA são bastante atraentes quando são envolvidas 

reações lentas. 

  A menor interação da amostra com o transportador e as melhores 

condições de mistura propiciadas pela monossegmentação e pelos maiores 

tempos de residência fazem com que os sistemas MSFA sejam também atraentes 

para o processamento de amostras com composição variável de matriz. Como 

discutido anteriormente, perturbações por efeito Schlieren podem ser minimizadas 

pela menor interação da amostra com o transportador27,32. Adicionalmente, com a 

possibilidade de implementar maiores tempos de residência pode se minimizar 

efeitos da matriz da amostra sobre a cinética das reações envolvidas.            

    

 

 

 

Figura 1.11 – Representação de um monossegmento. A + R: mistura de amostra e reagente; ar: 

bolha de ar; C: transportador. 

 

Uma alternativa que permite a redução do consumo de reagentes e 

da geração de resíduos consiste no emprego de comutadores discretos 

(multicomutação) para controlar a inserção de alíquotas de amostras e 

reagentes32. Em um sistema com amostragem binária para determinação de 

manganês em grãos de soja, foi implementado fluxo monossegmentado com 

multicomutação, desenvolvido para aumento de sensibilidade (maior tempo de 

residência) sem prejudicar a freqüência de amostragem. As medidas foram feitas 

por espectrofotometria em 548 nm. O método foi baseado na oxidação do Mn2+ 

pelo periodato em meio de ácido fosfórico para formar o anion permanganato. A 

ar ar C C A + R 
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reação é relativamente lenta, sendo necessário um tempo de residência de 5 

minutos para atingir o equilíbrio33. 

Um procedimento empregando multicomutação em fluxo 

monossegmentado também foi desenvolvido para titulação potenciométrica ácido-

base, empregando o processo de procura binária34. Como detector foi empregado 

um eletrodo tubular de membrana polimérica sensível ao íon hidrogênio. Uma 

solução tampão em pH 7 com baixa capacidade tamponante foi empregada como 

transportador. A fração volumétrica da solução titulante era continuamente 

variada e uma solução diluente era empregada para manter o volume total e a 

intensidade iônica constantes. A diferença de potencial correspondente ao centro 

da zona de amostra era empregada para decidir se a fração volumétrica do 

titulante deveria ser aumentada ou diminuída. O critério para a determinação do 

ponto final era que a diferença de potencial correspondente ao centro da zona de 

amostra estivesse dentro do intervalo definido pela média ± 3 vezes o desvio 

padrão das medidas efetuadas para a solução transportadora. Fluxo 

monossegmentado foi empregado para melhorar as condições de mistura sem 

excessiva dispersão. O procedimento permitiu que resultados precisos (em torno 

de 1 % de variação) fossem obtidos. Apesar de uma solução tampão em pH 7 ser 

empregada como referência, resultados satisfatórios foram obtidos mesmo 

quando soluções de ácidos fracos foram tituladas. 

 

 

1.6 Metodologia 

   Neste trabalho, foi empregado o método espectrofotométrico para a 

determinação de fósforo conhecido como azul de molibdênio. O método é um dos 

mais empregados para a determinação de fósforo18 e consiste na condensação 

dos íons ortofosfato e molibdato em solução ácida para a formação do ácido 

molibdofosfórico (Equação 4) que, por redução (estado de oxidação +6 para +5) 

produz um complexo de coloração azul, cuja composição é incerta (Equação 5). A 

intensidade da cor azul é proporcional à quantidade de fosfato inicialmente 

incorporada ao heteropoliácido35. Os agentes redutores mais empregados são 

ácido ascórbico e cloreto estanoso. 
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PO4
3-  +  12MoO4

2-  +  27H+  →  H3PO4(MoO3)12  +  12H2O                                (4) 

 H3PO4(MoO3)12  +  agente redutor  →  azul de molibdênio                                  (5)  

 

  A reação de redução com ácido ascórbico é relativamente lenta, mas 

a velocidade pode ser aumentada adicionando antimônio como catalisador. 

Empregando cloreto estanoso, a sensibilidade é maior, sendo a reação de 

redução rápida. No entanto, o desenvolvimento da cor é instável e difícil de ser 

reproduzido18. 

    Os íons que formam heteropoliácidos, como silicato, arsenato, 

germanato e tungstato são interferentes, assim como agentes oxidantes e 

redutores. 

              A instabilidade dos agentes redutores empregados no método azul 

de molibdênio tem sido estudada na tentativa de substituí-los por redução 

eletroquímica. Recentemente, um método de análise em fluxo seqüencial (SIA) foi 

desenvolvido 36 para a determinação de ortofosfato em bebidas, águas residuárias 

e amostras biológicas por geração eletroquímica do azul de molibdênio 

empregando eletrodos tubulares (tubo de aço-inoxidável como eletrodo catódico 

de trabalho, tubo de grafite como eletrodo auxiliar) com detecção 

espectrofotométrica em 760 nm. A metodologia apresentada permite a 

determinação de ortofosfato em amostras com altas concentrações empregando 

uma câmara de diluição. 

 

 

1.7 Objetivos 

  Os objetivos deste trabalho foram (i) desenvolver um sistema de 

análises em fluxo menos susceptível às variações da composição da matriz da 

amostra e às perturbações causadas por efeito Schlieren e aplicá-lo ao 

fracionamento de fósforo em plantas e (ii) desenvolver procedimentos para a 

extração de espécies de fósforo ou para a decomposição de materiais vegetais, 

visando minimizar o tempo de tratamento da amostra, o consumo de reagentes e 

a geração de resíduos. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Sistema de análises em fluxo monossegmentado com multicomutação 

 

2.1.1 Equipamentos e acessórios 

  O sistema de análises em fluxo foi composto por seis válvulas 

solenóides de 3 vias (NResearch) empregadas para gerenciar as diferentes 

soluções e para a introdução reprodutível das bolhas de ar. O controle desses 

dispositivos pelo microcomputador foi feito através de uma interface 

comercialmente disponível (Advantech, PCL-711S). Para a compatibilização da 

intensidade de corrente necessária para o acionamento das válvulas solenóides 

com as geradas pela interface eletrônica, foram empregados circuitos integrados 

do tipo ULN200337. Uma fonte de diferença de potencial constante (12 V) foi 

construída para alimentação dos solenóides37. Para a medida dos sinais, foi 

empregado um espectrofotômetro de absorção molecular na região visível 

(Micronal, B 342 II), equipado com uma cela de fluxo de 10 mm de caminho óptico 

e volume de 80 µL (Hellma). Um reator helicoidal foi construído com tubo de 

Teflon com diâmetro interno de 3,0 mm e 2 m de comprimento. Uma confluência 

construída em acrílico com 5 entradas e 1 saída foi empregada para introdução 

das diferentes soluções. A aquisição de dados foi efetuada empregando uma das 

entradas analógicas da interface PCL–711S. Para a propulsão dos fluidos foi 

empregada uma bomba peristáltica (Ismatec, IPC-8) equipada com um tubo de 

propulsão de Tygon de 2,5 mm de diâmetro interno. 

 

2.1.2 Diagrama de fluxos e software de controle 

  O diagrama de fluxos para implementação de análises em fluxo 

monossegmentado com multicomutação é mostrado na Figura 2.1. Válvulas 

solenóides de 3 vias foram empregadas para gerenciar as diferentes  

soluções (V1 – V4), para a introdução das bolhas de ar (V5) e para redução da 

pressão interna (V6). Os volumes de cada alíquota e das bolhas de ar foram 

definidos pela vazão de aspiração e pelo tempo de acionamento de cada válvula. 

Para determinação de fosfato, as válvulas solenóides foram operadas de acordo 

com a seqüência de acionamento apresentada na Tabela 2.1. 
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Figura 2.1 – Diagrama de fluxos para implementação de análises em fluxo monossegmentado 

com multicomutação. V1-V6: válvulas solenóides de 3 vias; X: ponto de confluência; B: reator 

helicoidal (2 m, 3 mm di); D: cela de fluxo do espectrofotômetro; P: bomba peristáltica; A: amostra;  

R1: molibdato de amônio; R2: ácido ascórbico; C: transportador; W: recipiente de descarte. 

 

Tabela 2.1 – Seqüência de acionamento das válvulas solenóides para implementação de análise 

em fluxo monossegmentado com multicomutação. Os números 0 e 1 indicam que as válvulas 

estão desligadas ou acionadas, respectivamente. 

Etapa Descrição V1 V2 V3 V4 V5 V6 Tempo (s) 

1 Introdução da 1a bolha de ar 1 0 0 0 1 0 1,5 

2 Introdução do reagente R1 1 0 1 0 0 0 6,0 

3 Introdução da amostra 1 1 0 0 0 0 6,0 

4 Introdução do reagente R2 1 0 0 1 0 0 6,0 

5 Redução da pressão em B 0 0 0 0 0 1 0,1 

6 Introdução da 2a bolha de ar 1 0 0 0 1 0 1,5 

7 Transporte do monossegmento 0 0 0 0 0 0 20 

8 Transporte do monossegmento 0 0 0 0 0 0 t1 

9 Leitura 0 0 0 0 0 0 t2 

V 3

V 4

V 

V 1
C

V 2A 

R1

R2

V 3

V 1
C

V 2A 

R1

X 

D

W

5 V 6

Ar 

P

D

W

V 6

Ar 
Ar 

B

V 3

V 

V 1
C

V 2A 

R1

R2

V 3

V 1
C

V 2A 

R1

X 

D

W

5 V 6

Ar 

P

D

W

V 6

Ar 
Ar 

B
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A amostra e os reagentes foram introduzidos entre duas bolhas de 

ar no percurso analítico pelas válvulas solenóides (V2-V4). Cada válvula foi 

seqüencialmente acionada por 6 segundos, totalizando o volume do 

monossegmento em 600 µL (etapas 2, 3 e 4). As bolhas de ar foram inseridas 

pelo acionamento da válvula V5 por 1,5 s (etapas 1 e 6). Na etapa 5, a válvula 6 

foi acionada por 0,1 s (entrada de ar através da válvula), minimizando a pressão 

interna no reator B antes da entrada da segunda bolha de ar. Todas as válvulas 

foram então desligadas por 20 s para inserir um volume de transportador (ca. 1,4 

mL) entre o primeiro e o segundo monossegmento (etapa 7). As etapas 1-7 foram 

repetidas mais 2 vezes para a inserção de mais 2 monossegmentos idênticos no 

percurso analítico. Os monossegmentos foram transportados através de um 

reator helicoidal de 2,0 m em direção à cela de fluxo, na qual a medida 

espectrofotométrica foi feita em 660 nm (etapa 8 e 9).  

O programa para controle dos dispositivos de comutação e aquisição 

de dados foi desenvolvido em linguagem VISUAL BASIC (Microsoft), sendo o 

formulário principal mostrado na Figura 2.2. Este formulário permite ao usuário a 

entrada das variáveis (tempo de aspiração de amostra, R1, R2, bolhas de ar, 

número de ciclos de amostragem e número de leituras) e a apresentação dos 

sinais na forma de valores de absorbância e na forma gráfica (A x t). Os dados 

foram salvos em arquivos no formato ASC II, cujo nome e extensão eram 

previamente definidos pelo usuário. 
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Figura 2.2 – Formulário para entrada de variáveis e saída de dados do programa desenvolvido 

para controle dos dispositivos de comutação e aquisição de dados do sistema MSFA. 

  
  
2.1.3 Reagentes e soluções 
   Todas as soluções foram preparadas com água deionizada e 

reagentes de grau analítico. Soluções de referência contendo de 0,50 a 25 mg L-1 

P foram preparadas por diluição de uma solução estoque 1000 mg L-1 P 

preparada a partir de KH2PO4 seco em estufa a 80 ºC por 2 horas. As soluções de 

referência foram preparadas em água e em meio 0,35 ou 0,70 mol L-1 HNO3.
 Os 

reagentes utilizados na determinação de fosfato foram 2,5 mmol L-1 molibdato de 

amônio em meio 0,2 mol L-1 HNO3, 0,15 mol L-1 ácido ascórbico e 4,4 mmol L-1 de 

SnCl2 em meio 0,30 mol L-1 HCl.  

 

2.1.4 Otimização do sistema de análises em fluxo 

Para a otimização do volume do monossegmento (300, 400, 500, 

600, 700, 800 e 900 µL), das vazões de aspiração (1, 2, 3 e 4 mL min-1) e do 
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volume da bolha de ar (50, 100 e 200 µL) foi utilizada solução de permanganato 

de potássio 2,0 x 10-4 mol L-1.  

Os volumes dos dois reagentes no monossegmento foram variados 

simultaneamente, alterando o tempo de acionamento das válvulas V3 e V4 (Figura 

2.1), utilizando soluções 2,0 e 10,0 mg L-1 P, 2,5 mmol L-1 molibdato de amônio e 

0,15 mol L-1 ácido ascórbico. O volume total do monossegmento foi mantido 

constante (600 µL) e o tempo de acionamento da válvula referente à amostra foi 

de 6 segundos, equivalente a 200 µL. 

  As alíquotas da amostra foram inseridas no percurso analítico entre 

as alíquotas dos reagentes R1 e R2, constituindo um ciclo de amostragem (Figura 

2.3 A). Foram avaliados diferentes ciclos de amostragem (1-5 ciclos), 

empregando solução 10 mg L-1 P. A Figura 2.3 B exemplifica o processamento da 

amostra com dois ciclos de amostragem. 

  

 

                                                                                                                 A 

 

 

                                                                                                                 B 

 

Figura 2.3 – Representação da inserção da amostra e dos reagentes empregando (A) 1 ciclo e (B) 

2 ciclos de amostragem. 

 

     O efeito da concentração de ácido na amostra sobre o sinal 

analítico foi avaliado empregando diferentes concentrações de ácido nítrico (0; 

0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 mol L-1) e ácido ascórbico ou SnCl2 como redutores.  Nos 

experimentos empregando ácido ascórbico foi utilizada solução 10,0 mg L-1 P e 

empregando SnCl2 foi utilizada solução 2,0 mg L-1 P devido à maior sensibilidade, 

quando se emprega este redutor.  

 

 

 

R1 R2 A 

R1 R1 R2 R2 A A 
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 2.2  Fracionamento de fósforo em plantas 

  

As amostras das plantas de crotalária (caule e folhas de diversas 

plantas) foram secas em estufa com circulação de ar a 60 oC por 48 horas e 

moídas em moinho de facas até tamanho de partícula < 1,0 mm. 

 

2.2.1 Determinação de fósforo total 

2.2.1.1 Equipamentos 

Para a determinação de fósforo total, foi realizada decomposição 

ácida assistida por microondas (Anton Paar – multiwave 3000), sendo avaliados 

dois programas (Tabela 2.2 e 2.3) previamente empregados para digestão de 

alimentos, para decomposição de amostras em sistema fechado. 

 

Tabela 2.2 – Programa empregado na decomposição de material vegetal assistida por 

microondas, com controle de potência. Temperatura máxima atingida: 110 ºC; pressão máxima 

atingida: 16 bar; tempo de decomposição: 49 minutos. 
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Tabela 2.3 – Programa empregado na decomposição de material vegetal assistida por 

microondas, com controle de temperatura. Potência máxima atingida: 1400 W; pressão máxima 

atingida: 32 bar; tempo de decomposição: 49 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2 Procedimento experimental 

Para decomposição ácida assistida por microondas, nos tubos de 

Teflon PFA do forno microondas foram adicionados volumes variáveis (0,5; 1,0 e 

2,0 mL) de HNO3 concentrado diretamente na amostra (100 ou 200 mg de planta), 

completando o volume para 6,0 mL com água deionizada. Experimentos foram 

também conduzidos na presença de 1,0 mL de H2O2 na mistura de ácido diluído. 

 

2.2.2 Extração de fósforo solúvel 

2.2.2.1 Reagentes e soluções 

Foram avaliadas para as extrações água deionizada, soluções de 

HNO3 (0,05; 0,10; 0,20 e 0,50 mol L-1) e 0,20 mol L-1 HClO4, preparadas com 

reagentes de grau analítico e água deionizada.  

 

2.2.2.2 Procedimento experimental 

A extração foi feita adicionando em tubos graduados de 50,0 mL, 

20,0 mL do extrator a 200 mg da planta (crotalária) seca e moída seguida por 

agitação em agitador mecânico (Tecnal, TE-140). Após a agitação, a mistura foi 

filtrada a vácuo, separando o filtrado (extrato solúvel) para estudos posteriores. 
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Foram feitos estudos variando o tempo de extração em até 120 minutos em 

intervalos de 20 minutos. Posteriormente avaliou-se o efeito do tempo de extração 

durante 20 minutos com intervalos de 5 minutos. 

 

2.2.3 Determinação de fósforo inorgânico solúvel 

 A concentração de fósforo inorgânico solúvel foi determinada diretamente 

no extrato solúvel obtido de acordo com o procedimento descrito no item 2.2.2.2. 

Foi empregado o sistema de análises em fluxo monossegmentado descrito no 

item 2.1.2. 

 

2.2.4 Determinação de fósforo orgânico solúvel 

2.2.4.1 Equipamentos 

Para a decomposição de fósforo orgânico solúvel, foi realizada uma 

digestão ácida assistida por microondas, empregando o forno (Anton Paar – 

multiwave 3000).  

Também foi investigada a fotodegradação para a decomposição do 

fósforo orgânico solúvel. Duas avaliações foram feitas, uma empregando uma 

lâmpada de vapor de mercúrio (Philips HPL-N 400, 400 W) utilizada em 

iluminação pública, sendo o bulbo de vidro externo removido e a lâmpada 

colocada diretamente sobre o recipiente contendo a amostra. Em outro 

experimento foi empregado um fotoreator38 (Figura 2.4), que contém uma 

lâmpada de vapor de mercúrio, semelhante à citada anteriormente, envolvida por 

um tubo de Teflon (1 mm d.i., volume de 4 mL). O conjunto foi colocado em um 

tubo de PVC (4” de diâmetro, 60 cm de comprimento), sendo a lâmpada presa 

pelo soquete em uma das extremidades do tubo. Na extremidade oposta, foi 

inserida uma ventoinha para refrigeração do fotoreator. As lâmpadas foram 

alimentadas através de um reator apropriado (Serwal RIM426B, 220 V). A fonte 

de radiação empregada apresenta um espectro de emissão contínuo 

predominantemente na região visível e linhas de emissão típicas de vapor de 

mercúrio em 254, 313 e 366 nm. 
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Figura 2.4 – Foto-reator empregado na degradação do fósforo orgânico. 1: lâmpada de vapor de 

mercúrio, 2: tubo de Teflon (1 mm d.i., volume de 4,0 mL) e 3: tubo de PVC (4’’ de diâmetro, 60 cm 

de comprimento). Adaptada da referência 38. 

 

2.2.4.2 Procedimento experimental 

Para a digestão ácida do fósforo orgânico solúvel assistida por 

microondas foi empregado 0,5 mL de HNO3 concentrado em 5,5 mL do extrato 

solúvel e programa de aquecimento descrito na Tabela 2.3 (item 2.2.1.1). 

Para a fotodegradação do fósforo orgânico solúvel em meio ácido 

foram empregados 30 µL de H2SO4 concentrado e (0,05, 0,1 ou 0,2 g) de 

persulfato de amônio em 8,0 mL do extrato solúvel (item 2.2.2.2). Para a 

determinação do fósforo em MSFA o volume do digerido foi completado para  

20,0 mL. 

  Foram avaliados os efeitos da radiação UV e da presença de ácido 

e persulfato sobre a determinação de fósforo. A avaliação foi realizada 

empregando 6 frascos graduados de 50 mL: em 3 foram adicionados 8,0 mL de 

solução 10 mg L-1 P e nos outros 3 frascos, 8,0 mL de extrato solúvel. Os 

reagentes foram adicionados de acordo com a Tabela 2.4. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Tabela 2.4 – Avaliação preliminar da fotodegradação empregando radiação UV. Os frascos foram 

completados com água deionizada para 10 mL. 

Amostra H2SO4 concentrado 

(µL) 

Persulfato de amônio 

(g) 

10 mg L-1 P - - 

10 mg L-1 P 30 - 

10 mg L-1 P 30 0,20 

Extrato solúvel - - 

Extrato solúvel 30 0,20 

Extrato solúvel 30 0,20* 

          * solução irradiada por UV 
 

Foram avaliados o tempo de exposição da amostra à radiação UV e 

a massa de persulfato necessária para a fotodegradação. Para isso, em um 

béquer de 50,0 mL foram adicionados 8,0 mL do extrato solúvel, (50, 100 e 200 

mg) de persulfato de amônio e 30 µL de H2SO4. A lâmpada de vapor de mercúrio 

de baixa pressão primeiramente foi posicionada acima do béquer (10,0 cm), presa 

por uma garra em um suporte no sentido horizontal (Figura 2.5). Posteriormente, 

a lâmpada foi colocada na posição vertical, de modo que metade permanecesse 

dentro do béquer, aumentando a incidência de radiação na amostra (Figura 2.6). 

Durante o tempo de irradiação, a amostra ficou sob agitação magnética. Para as 

medidas, os volumes foram completados para 20 mL. 
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Figura 2.5 – Posição (horizontal) da lâmpada de mercúrio para a fotodegradação do fósforo 

orgânico no extrato solúvel. 

 

 

Figura 2.6 – Posição (vertical) da lâmpada de mercúrio para a realização da fotodegradação do 

fósforo orgânico no extrato solúvel. 

 

 

 2.3 Medidas em espectrômetro de emissão ótica com plasma induzido em 

argônio 

 2.3.1 Reagentes e soluções 

Todas as soluções foram preparadas com água deionizada e 

reagentes de grau analítico. Soluções de referência contendo de 5,0 – 25 mg L-1 

P foram preparadas por diluição de uma solução estoque 1000 mg L-1 P 

preparada a partir de KH2PO4 seco em estufa a 80 ºC por 2 horas. Soluções de 

referência contendo de 1,0 – 20 mg L-1 Ca e Mg foram preparadas por diluição de 

soluções estoque 1000 mg L-1 preparadas a partir de CaCO3 ou MgSO4.  

 

 2.3.2  Equipamentos 

As determinações de Ca, Mg e P foram executadas por ICP OES 

com detecção simultânea e configuração axial (Spectro Cirusccd – Spectro 

Analytical Instruments). O gás para formação do plasma foi o argônio  

99,998 % v/v (oxilúmen), responsável por gerar um plasma estável e 
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quimicamente inerte. Os parâmetros instrumentais aplicados estão apresentados 

na Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 – Parâmetros instrumentais para determinação de Ca, Mg e P por ICP OES. 

Potência (W) 1400 

Nebulizador Fluxo cruzado (espectro) 

Câmara de nebulização Duplo passo tipo Scott 

Fluxo de gás externo (L min-1) 12 

Fluxo de gás intermediário (L min-1) 1,0 

Fluxo de gás de nebulização (L min-1) 1,0 

Introdução de amostra (mL min-1) 1,5 

Comprimento de onda (nm) Ca (I) = 422,673 

 Mg (II) = 280,270 

 P (I) = 177,495 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 3.1 Sistema de análises em fluxo monossegmentado com multicomutação 

  

 3.1.1 Otimização do sistema de análises em fluxo 

  Em sistemas de análises em fluxo freqüentemente as reações 

químicas não alcançam o equilíbrio e as medidas podem ser afetadas pela matriz 

da amostra, quando as espécies presentes afetam a cinética das reações. Em 

procedimentos para o fracionamento de fósforo em plantas é esperado que os 

extratos apresentem diferentes concentrações de ácido. Como discutido 

anteriormente, a concentração de ácido afeta a velocidade da redução do ácido 

molibdofosfórico por ácido ascórbico. Um efeito de matriz seria portanto esperado 

caso as medidas fossem feitas fora da condição de equilíbrio químico (Figura 

1.10). De acordo com esta figura, para minimizar o efeito de matriz, foi empregado 

um tempo de residência longo, para que a medida fosse feita quando a reação 

estivesse próxima ao equilíbrio químico. Para minimizar a dispersão de amostra, 

optou-se por empregar um sistema de análises em fluxo monossegmentado.   

  Outro fenômeno a ser considerado em análises em fluxo com 

detecção espectrofotométrica é a formação de intensos gradientes de 

concentração, que resultam da dispersão da amostra no fluxo transportador - um 

fenômeno denominado efeito Schlieren. Os gradientes resultam na formação de 

interfaces com diferentes índices de refração, geradas devido às diferenças físico-

químicas entre amostra e transportador, causando perturbação do sinal. O artifício 

mais empregado para evitar o efeito Schlieren consiste na compatibilização da 

amostra com o fluxo transportador, que não é viável quando se trabalha com 

amostras que possuem composição variável de matriz. A análise em fluxo 

monossegmentado também permite minimizar o efeito Schlieren, devido às 

melhores condições de mistura e à menor interação da amostra com o 

transportador. 

O módulo de análises foi construído com comutadores discretos 

(válvulas solenóides) para controlar a inserção das bolhas de ar e das alíquotas 

de amostras e reagentes, permitindo maior versatilidade no gerenciamento das 

soluções e redução do consumo de reagentes e da geração de resíduos. O 
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sistema foi similar ao proposto por Smiderle et al.33, que implementou fluxo 

monossegmentado com multicomutação para obtenção de um maior tempo de 

residência sem prejudicar a freqüência de amostragem. 

Para a otimização do sistema MSFA, os parâmetros gerais (volume 

do monossegmento, vazão de aspiração e volume das bolhas de ar) foram 

investigados empregando solução 2,0 x 10-4 mol L-1 KMnO4. 

A primeira avaliação foi feita a fim de verificar o melhor volume do 

monossegmento, que deveria no momento da aquisição dos dados apresentar um 

patamar, já que a medida foi feita sem a remoção das bolhas de ar. As bolhas de 

ar causam perturbação no sinal ao passar pela cela de fluxo, devido à alteração 

de índice de refração nas interfaces. Um volume mínimo é necessário para a 

medida dos sinais no centro do monossegmento com confiabilidade (formação de 

um patamar), como pode ser verificado na Figura 3.1. Foi verificado que o volume 

igual a 600 µL foi suficiente para tal objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Esquema do sinal transiente gerado pelo sistema de análises em fluxo 

monossegmentado. B1, B2: perturbações causadas pelas bolhas de ar; S: medida referente à 

amostra; tR: tempo de residência; tL: tempo de limpeza.  

  Foram avaliadas quatro vazões de aspiração diferentes (1, 2, 3 e  

4 mL min-1), mantendo constante o volume do monossegmento, sendo os 

resultados mostrados na Figura 3.2. Para vazões maiores que 3 mL min-1 havia 

segmentação das extremidades do monossegmento formando pequenas bolhas 
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de ar, o que aumentava o desvio das medidas e a probabilidade de retenção das 

bolhas na cela de fluxo. Como os valores de absorbância para as vazões 1 e  

2 mL min-1 foram próximos, a vazão selecionada foi 2 mL min-1 visando não 

comprometer a freqüência de amostragem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Efeito da variação da vazão de aspiração sobre o sinal obtido para solução de KMnO4 

2,0 x 10-4 mol L-1. Vmonossegmento= 600 µL. As barras de erro indicam estimativa de desvio padrão  

(n = 3). 

  O volume das bolhas de ar é um parâmetro crítico, pois como a 

medida dos sinais foi feita sem a remoção das bolhas, estas poderiam ficar 

retidas na cela de fluxo. Em estudos anteriores33 foi observado que a retenção 

das bolhas não ocorria caso o volume fosse maior que o volume da cela de fluxo. 

Volumes das bolhas de ar de 50, 100 e 200 µL foram avaliados, não sendo 

observadas diferenças significativas em termos de magnitude de sinal (Figura 

3.3). No entanto, foi escolhido o volume de 50 µL por reduzir o tempo de 

amostragem e apresentar desvio padrão relativo ligeiramente menor. O uso de 

menores volumes das bolhas de ar foi evitado para impedir a retenção das 

mesmas na cela de fluxo. 
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Figura 3.3 -  Efeito da variação do volume das bolhas de ar sobre o sinal obtido para solução  

2,0 x 10-4 mol L-1 KMnO4. Vmonossegmento= 600 µL, Vazão = 2,0 mL min-1.  

 

 

3.1.2 Otimização do sistema de análises em fluxo monossegmentado para 

determinação de fosfato 

O método empregado para a determinação de fosfato foi baseado 

na reação de formação do azul de molibdênio, empregando molibdato de amônio 

como reagente 1 (R1) e ácido ascórbico como reagente 2 (R2), sendo as 

concentrações dos reagentes baseadas em informações da literatura. Otimizado o 

volume total do monossegmento em 600 µL, fixou-se o volume de amostra em 

200 µL e variou-se o volume dos reagentes simultaneamente, de forma que o 

volume total fosse mantido em 600 µL. O volume de reagente injetado depende 

do tempo de acionamento da válvula e da vazão de aspiração (2,0 mL min-1), 

sendo que 6 segundos de acionamento equivalem a 200 µL de solução 

introduzida no monossegmento. Por exemplo, quando a válvula responsável pela 

introdução de R1 (V3) era acionada por 2 segundos, a válvula responsável pela 

introdução de R2 (V4) era acionada por 10 segundos. Dessa forma, enquanto o 

5 10 15 20
0,0

0,4

0,8

1,2

50 µL200 µL

100 µL

A
bs

or
bâ

nc
ia

tempo (min)

 



Resultados e Discussões 

 

 

37 

tempo de acionamento da válvula V3 aumentava a cada 2 segundos, o tempo de 

acionamento da válvula V4 diminuía em intervalos de 2 segundos, como mostra a 

Tabela 3.1. A avaliação foi feita utilizando soluções de fósforo (2,0 e 10,0 mg L-1) 

em substituição à amostra. 

 

Tabela 3.1 - Variação da proporção dos reagentes no monossegmento de acordo com o tempo de 

acionamento das válvulas. 

Proporção 

R1 : R2 (v/v) 

Volume R1 

(µµµµL) 

Tempo de 

acionamento de 

V3 (s) 

Volume de R2 

(µµµµL) 

Tempo de 

acionamento de 

V4 (s) 

1 : 5 67 2 333 10 

1 : 2 133 4 267 8 

1 : 1 200 6 200 6 

2 : 1 267 8 133 4 

5 : 1 333 10 67 2 

 

A avaliação dos diferentes volumes dos reagentes R1 e R2, mostrou 

que quando adicionados volumes iguais, foram obtidos maior sinal analítico e 

baixo desvio padrão relativo (Figura 3.4). As determinações de fósforo, portanto, 

foram feitas empregando volumes iguais de amostra e reagentes. Nestas 

condições, as concentrações de reagentes no monossegmento foram      0,8 

mmol L-1 molibdato de amônio e 50 mmol L-1 ácido ascórbico.  
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Figura 3.4 – Sinais de absorbância obtidos para diferentes volumes de R1 e R2 a partir de 

soluções (�) 2,0 e (•) 10,0 mg L-1 P. As barras de erro indicam estimativa de desvio padrão. 

 

  As alíquotas de amostra foram inseridas no percurso analítico entre 

as alíquotas dos reagentes R1 e R2, constituindo um ciclo de amostragem, como 

exemplificado na Figura 2.3 A. Como explicado no item 2.1.4, quando a inserção 

da amostra e dos reagentes R1 e R2 é feita n vezes, constitui-se n ciclos de 

amostragem. O aumento no número de ciclos de amostragem, mantendo o 

volume total constante, permite melhores condições de mistura. No entanto, os 

resultados apresentados na Figura 3.5 mostraram que não houve diferença 

significativa nos valores de absorbância para os diferentes números de ciclos. Isto 

se deve ao longo percurso analítico (2,0 m) empregado e às alíquotas 

relativamente pequenas de amostra e reagentes. Portanto, optou-se por trabalhar 

com apenas um ciclo de amostragem. 
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Figura 3.5 – Efeito do número de ciclos de amostragem na sensibilidade para determinação de 

fosfato. As barras de erro indicam estimativas de desvio padrão (n = 3). 

 

Para o fracionamento de fósforo, o material vegetal foi submetido a 

diferentes tratamentos e os extratos apresentaram variações de acidez. O efeito 

da concentração de ácido sobre o sinal analítico foi, portanto, avaliado. Essa 

avaliação foi feita empregando ácido ascórbico ou SnCl2 como redutores (R2) 

(Figura 3.6). Os resultados mostram que concentrações ácidas acima de  

0,2 mol L-1 afetam significativamente as medidas. No entanto, a variação da 

absorbância foi menor quando utilizado SnCl2 como reagente R2. Esta observação 

está de acordo com o esperado, visto que o ácido ascórbico apresenta maior 

eficiência como redutor quando na forma dissociada (ânion ascorbato). Desta 

forma, a eficiência é altamente dependente da acidez. Soluções contendo 2,0 mg 

L-1 P e 10,0 mg L-1 P foram empregadas para os estudos com SnCl2 e ácido 

ascórbico, respectivamente. Isto foi necessário pois o heteropoliácido formado na 

reação entre fosfato e molibdato é mais rapidamente reduzido a azul de 

molibdênio empregando SnCl2 como redutor, fazendo com que no momento em 

que é feita a medida a sensibilidade seja maior. 

  O ácido ascórbico, mesmo sendo mais sensível ao efeito da acidez, 

em concentrações menores que 0,40 mol L-1 apresentou desvio padrão 

relativamente menor quando comparado ao SnCl2. Os altos valores de desvio 

padrão quando se emprega SnCl2 como redutor podem estar relacionados à 

formação de um precipitado azul, visível no interior do reator. Como neste 
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trabalho, a acidez não ultrapassou 0,35 mol L-1, deu-se a preferência ao emprego 

de ácido ascórbico. Considerando a variação de acidez esperada nos extratos, a 

variação de sensibilidade deve ser de no máximo 8 %. 
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Figura 3.6 – Efeito da acidez na determinação de fosfato empregando ácido ascórbico (�) e SnCl2 

(•) como redutores. As barras de erro indicam estimativas de desvio padrão (n=3). 

 

Nas condições otimizadas, empregando Vmonossegmento = 600 µL, 

Vamostra, reagentes = 200 µL, Vbolhas de ar = 50 µL, vazão = 2,0 mL min-1, um ciclo de 

amostragem e ácido ascórbico como redutor, foram feitos testes para avaliar a 

resposta linear em duas diferentes concentrações de ácido (0,35 e 0,70 mol L-1 

HNO3) e em água (Figura 3.7). Foi observada resposta linear entre 0,50 e  

25,0 mg L-1 P descrita pelas equações (A = 0,0402 + 0,0377C (mg L-1 P), r = 

0,999 em água; A = 0,0185 + 0,0347 C(mg L-1 P), r = 0,999 em 0,35 mol L-1 HNO3;  

A = 0,0413 + 0,0291C(mg L-1 P), r = 0,999 em 0,70 mol L-1 HNO3). Esta perda de 

sensibilidade está de acordo com a discussão apresentada anteriormente. 

Limite de detecção de 0,024 mg L-1 P (99,7% de confiança), 

coeficiente de variação de 3,5% (n = 10) e freqüência de amostragem de 38 

medidas/hora foram estimados. O consumo de reagentes por determinação foi de 

5,0 mg de ácido ascórbico e 0,60 mg de molibdato de amônio. O tempo de 
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residência foi estimado em 150 s, o que permite diminuir efeitos de matriz, como 

descrito na Figura 1.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Curvas analíticas para quantificação de fósforo em extratos com acidez diferente: 

(�) H2O, (�) 0,35 mol L-1 HNO3, (�) 0,70 mol L-1 HNO3. As barras de erro indicam estimativas de 

desvio padrão (n = 3). 

 

 

 3.2  Determinação de fósforo total 

Para a determinação de fósforo total, foi realizada uma digestão 

ácida assistida por microondas, em sistema fechado, no qual se trabalha com 

pressões e temperaturas elevadas diminuindo o tempo de decomposição, o 

consumo de reagentes e o risco de contaminação. Vários parâmetros importantes 

como: massa da amostra, volume de ácido, temperatura e tempo de aquecimento 

foram avaliados para melhorar a eficiência da decomposição do material vegetal. 

O aquecimento por microondas ocorre mais rapidamente em 

comparação ao aquecimento por condução, já que não é necessário aquecer o 

frasco da amostra, pois este é transparente às microondas. Desta forma, a 

solução no interior do frasco se aquece mais rapidamente, sendo a temperatura 
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da solução maior que a do próprio frasco. Em um aquecimento por condução, há 

primeiro o aquecimento do frasco seguido do aquecimento da solução no interior. 

Fornos de microondas comerciais trabalham com uma freqüência de 

2450 MHz que equivale a um quantum de energia de 0,0016 eV. Esta energia não 

é suficiente para a decomposição de substâncias orgânicas, já que uma simples 

ligação de hidrogênio entre moléculas de água (H2O) possui um quantum de 

energia de 0,21 eV. Para solucionar este problema, empregam-se diferentes tipos 

de ácidos. O mais utilizado é o HNO3, devido à simplicidade de manipulação, 

facilidade de purificação e capacidade oxidativa para compostos orgânicos em 

amostras biológicas. Os reagentes utilizados precisam além de absorver as 

microondas, convertê-las em calor. A água é uma molécula adequada pois possui 

uma elevada capacidade de conversão (elevado fator de dissipação). Desta 

forma, é interessante a utilização de ácidos diluídos, nos quais a água aumenta a 

eficiência do ácido na decomposição39. Soluções diluídas de HNO3 têm sido 

usadas com sucesso para digestão de plantas, gerando baixos valores de branco 

e baixo desvio padrão relativo40. No entanto, em geral, a decomposição requer 

H2O2 como oxidante auxiliar41. Procedimentos convencionais para digestão 

assistida por microondas recomendam o uso de 0,4 – 2,0 mL de HNO3 

concentrado para 200 mg de amostra de material vegetal, sendo requerido o uso 

de H2O2 na decomposição39. 

Digeridos com alta concentração ácida dificultam a determinação de 

fosfato pelo método do azul de molibdênio, como discutido no item 3.1.2. Além 

disso, como a reação ocorre em meio redutor, a presença de H2O2 é indesejável. 

Para a decomposição das amostras, foram avaliados dois programas de 

aquecimento, sendo um controlado pela potência (Programa 1, Tabela 2.2) e 

outro pela temperatura (Programa 2, Tabela 2.3). 

Visando diminuir o consumo de ácido e evitar o emprego de H2O2, 

diferentes condições para decomposição do material vegetal foram avaliadas. Os 

volumes de ácido, as massas de amostras e uma avaliação qualitativa dos 

digeridos estão descritos na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Avaliação de diferentes condições para decomposição do material vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        * Adição de 1,0 mL de H2O2 30 % (m / m). 

 ** Todos os volumes foram completados com água deionizada para 6 mL antes do                

aquecimento em forno de microondas. 

 

Empregando o programa com controle de potência apresentado na 

Tabela 2.2, foi feita a digestão com 200 mg de amostra. A primeira digestão 

consistiu na adição de 2,0 mL de HNO3 e 1,0 mL de H2O2. O digerido final não 

apresentou coloração nem resíduo sólido, indicando a decomposição completa. 

Outras duas digestões consistiram na adição de 0,5 e 1,0 mL de HNO3, sem 

adição de H2O2. Ambos os extratos apresentaram coloração amarelada e resíduo 

sólido, indicando a decomposição incompleta da amostra. Uma última digestão 

empregando o mesmo programa foi feita para 100 mg de amostra com a adição 

de 0,5 mL de HNO3, também não sendo observada digestão completa da 

amostra. Isto ocorreu porque foram empregadas temperaturas e potências 

relativamente baixas, que não foram suficientes para a digestão completa da 

amostra. O segundo programa, que permitia atingir temperaturas mais elevadas 

(até 220 ºC), foi então avaliado. Adicionalmente, procurou-se diminuir a massa de 

amostra. 
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não incolor 1,0 100 
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Duas digestões com 100 mg de amostra foram feitas, com adição de 

1,0 e 0,5 mL de HNO3. O extrato que continha 1,0 mL de HNO3 não apresentou 

coloração, diferente do extrato que continha 0,5 mL de HNO3 que apresentou 

coloração levemente amarelada. Ambos não apresentaram resíduos sólidos, 

mostrando que a decomposição foi mais eficiente devido às altas temperaturas 

alcançadas (até 220 oC). 

Foi obtido um espectro de absorção do digerido obtido com 0,50 mL 

HNO3 (Figura 3.8), sendo comprovado que não há absorção significativa no 

comprimento de onda de medida do azul de molibdênio (660 nm). Visando 

verificar se seria possível a decomposição do material vegetal com 0,5 mL HNO3, 

4 replicatas com volume de ácido de 0,5 ou 1,0 mL foram efetuadas. Os valores 

estão mostrados na Tabela 3.3. A comparação desses dois procedimentos 

empregando-se o teste t mostrou que no nível de 95% de confiança, os resultados 

não são significativamente diferentes. Desta forma optou-se pelo o menor volume 

de HNO3 (0,5 mL), para a decomposição do material vegetal. 
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Figura 3.8 – Espectro de absorção do digerido no forno microondas, empregando o programa com 

controle de temperatura com adição de 0,5 mL de HNO3. 
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Tabela 3.3 – Concentrações de fósforo total encontradas em crotalária após digestão assistida por 

microondas com adição de 0,50 e 1,0 mL de HNO3. 

Amostra 

0,50 mL HNO3 

mg P / g de 

planta 

1,0 mL HNO3 

mg P / g de 

planta 

1 2,30 ± 0,05 2,05 ± 0,01 

2 2,15 ± 0,04 2,13 ± 0,01 

3 2,08 ± 0,03 2,17 ± 0,03 

4 2,24 ± 0,03 2,17 ± 0,01 

 

A quantidade de ácido residual em cada solução após a digestão foi 

determinada por titulação ácido – base. Nas decomposições com 1,0 mL de HNO3 

concentrado a porcentagem de ácido residual foi de 87,1 % em relação a 

quantidade inicial, enquanto nas soluções contendo 0,50 mL de HNO3 

concentrado, este valor foi de 65,7 %. Desta forma, mesmo empregando 0,5 mL 

HNO3, a quantidade remanescente de ácido é considerável, demonstrando 

excesso mesmo com a decomposição com soluções diluídas. 

Medidas em espectrômetro de emissão ótica com plasma induzido 

em argônio foram feitas nas amostras contendo 0,50 mL de HNO3 após a 

digestão (Tabela 3.4). A comparação dos resultados obtidos pelos dois 

procedimentos para a determinação de fósforo total (MSFA e ICP–OES), 

empregando o teste-t, mostrou que os resultados não são significativamente 

diferentes no nível de 95% de confiança. 

O procedimento proposto permite reduzir drasticamente o tempo de 

decomposição e o consumo de ácidos. Por exemplo, alguns procedimentos 

clássicos de decomposição nitro-perclórica para a decomposição de materiais 

vegetais empregam 5 mL HNO3 e 1 mL HClO4 para a decomposição de 0,5 g de 

material vegetal. Em alguns casos, o tempo de decomposição é superior a  

24 h42.  
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Tabela 3.4 - Concentrações de fósforo total determinadas em Crotalaria Juncea empregando 

MSFA e ICP–OES. 

Amostra 

MSFA 

mg P / g de 

planta 

ICP- OES 

mg P / g de 

planta 

1 2,30 ± 0,05 2,36 ± 0,01 

2 2,15 ± 0,04 2,23 ± 0,01 

3 2,08 ± 0,03 2,32 ± 0,01 

4 2,24 ± 0,03 2,31 ± 0,01 

 

  Em algumas digestões ácidas em forno microondas foi observado 

que diferentes porções da mesma amostra após a decomposição possuíam 

colorações diferentes (Figura 3.9), dependendo da posição de cada recipiente no 

forno. As amostras mais amarelas apresentaram menor quantidade de fósforo 

pelo procedimento em MSFA, que requer a conversão prévia das espécies de 

fósforo em ortofosfato. Assim, a coloração das amostras é um indicativo de que a 

digestão não havia se completado. A partir desta observação, espectros de 

absorção (Figura 3.10) foram obtidos para as amostras que ocupavam posições 

diferentes no forno e o resultado foi comparado à diferença dos resultados obtidos 

nos métodos MSFA e ICP – OES, demonstrada na Tabela 3.5. Quanto menor à 

diferença entre os métodos, maior a eficiência de conversão das espécies de 

fósforo orgânico em ortofosfato. 

 

Figura 3.9 – Digeridos de material vegetal empregando microondas com adição de 0,5 mL de 

HNO3. (Frascos 7, 9, 11 e 15). Frasco 13 = branco. 
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Figura 3.10 – Espectros de absorção dos digeridos em microondas empregando 0,50 mL de 

HNO3. Frascos: A: 7; B: 9; C: 15; D: 11. 

 

Tabela 3.5 – Diferença dos resultados obtidos na determinação de fósforo empregando os 

procedimentos por ICP–OES e MSFA. 

Frascos Diferença 

7 0,06 

9 0,08 

11 0,24 

15 0,07 

 

Observando a Tabela 3.5 juntamente com a Figura 3.10, nota-se 

que a amostra presente no frasco 11 apresentou maior diferença entre as 

concentrações de fósforo determinadas pelos 2 procedimentos e a maior 

absorção de radiação em comprimentos de onda abaixo de 480 nm. Em geral, 

notou-se que as amostras de coloração menos intensa apresentaram menor 

diferença entre as concentrações de fósforo determinadas pelos 2 procedimentos 

e menor absorção de radiação. Isso mostra que para as amostras posicionadas 

em alguns frascos, a digestão pode não ter sido completa. Entretanto, este 

resultado pode ser devido à redução da pressão interna nos frascos, impedindo 

que a temperatura máxima fosse atingida. Esta conclusão deve-se à observação 
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de que nas primeiras decomposições efetuadas e em decomposições em forno de 

microondas de outro fabricante não foram observadas diferenças significativas na 

coloração dos digeridos. Adicionalmente, verificou-se a perda de material em 

alguns dos frascos de decomposição.  

 

 

 3.3 Extração de fósforo solúvel 

O extrato solúvel da amostra de planta apresenta em sua 

composição fósforo nas formas inorgânica e orgânica, lembrando que o fósforo 

inorgânico apresenta-se prioritariamente da forma H2PO4
- e o fósforo orgânico 

fazendo parte de biomoléculas13. Geralmente, mais de 50% do fósforo presente 

nos tecidos de plantas está na forma inorgânica14. 

 

 

3.3.1  Extração de fósforo inorgânico solúvel 

Procedimentos convencionais empregam 0,2 mol L-1 HClO4 nas 

extrações de fósforo solúvel15,16. Procedimentos alternativos foram avaliados 

visando reduzir tempo, o consumo de reagentes e geração de resíduos  

Na avaliação do tempo necessário para extração completa do 

fósforo solúvel, foi empregado 0,2 mol L-1 HNO3 em substituição a 0,2 mol L-1 

HClO4. Inicialmente, foi avaliado o efeito do tempo de extração em até 120 

minutos de agitação, com medidas realizadas em intervalos de 20 minutos, não 

sendo verificada nenhuma diferença significativa. Estudos de extração durante 20 

minutos de agitação, com medidas realizadas em intervalos de 5 minutos, foram 

então efetuados, podendo ser verificado que a partir de 10 minutos a extração se 

completa (Figura 3.11). A mesma eficiência de extração foi estimada com 10 e 

120 min. 
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Figura 3.11 – Avaliação do tempo de extração empregando 0,2 mol L-1 HNO3 como extrator. As 

barras de erro indicam estimativas de desvio padrão (n = 3). 

 

Com tempo de agitação de 10 min, a mesma eficiência de extração 

foi obtida empregando 0,20 mol L-1 HClO4, concentrações menores que  

0,20 mol L-1 de HNO3 ou água como extrator (Figura 3.12), comprovando que o 

HNO3 e água podem substituir o HClO4 como extratores. Cabe ressaltar que a 

diminuição de absorbância para o extrato com concentração 0,5 mol L-1 HNO3 

deve-se ao efeito da acidez sobre a redução do ácido fosfomolíbdico pelo ácido 

ascórbico, como discutido anteriormente. Para comprovar a eficiência da 

extração, o procedimento empregando água como extrator foi realizado duas 

vezes na mesma amostra. Obteve-se (1,35 ± 0,06) mg P / g de planta na primeira 

extração, e (0,017 ± 0,009) mg / g de planta na segunda extração, comprovando a 

eficiência do processo. 
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Figura 3.12 – Avaliação da eficiência de extração empregando água, HClO4 e HNO3 como 

extratores. Tempo de agitação = 10 minutos. As barras de erro indicam estimativas de desvio 

padrão (n = 3). 

 

Levando em consideração que fosfatos de Ca (Ks= 2,7 x 10-7) e Mg 

(Ks = 1,0 x 10-13) são pouco solúveis em água, o emprego de água como extrator 

poderia não ser eficiente, pois o fósforo inorgânico poderia estar associado a tais 

elementos. Os elementos Ca e Mg foram então determinados por ICP-OES nos 

extratos em dois meios diferentes (água deionizada e 0,20 mol L-1 HNO3), sendo 

os resultados mostrados na Tabela 3.6. Como esperado, maior eficiência de 

extração dos íons metálicos foi observada em meio ácido. No entanto, os 

resultados (determinados por ICP-OES) de extração de fósforo nos dois meios 

foram concordantes (1,82 ± 0,01) mg P / g de planta em H2O e (1,82 ± 0,01)  

mg P / g de planta em 0,20 mol L-1 HNO3, permitindo concluir que os elementos 

Ca e Mg não estão associados ao fosfato. A diferença entre as concentrações de 

fósforo determinadas por ICP-OES (fósforo total solúvel) e pelo sistema MSFA 

(fósforo inorgânico solúvel) refere-se à concentração de fósforo orgânico solúvel. 
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Tabela 3.6 – Determinação de Ca e Mg na planta Crotalaria juncea por ICP – OES em dois meios 

diferentes. 

Elemento 
Água deionizada 

mg / g de planta 

0,20 mol L-1 HNO3 

mg / g de planta 

Ca 5,21 ± 0,03 9,63 ± 0,14 

Mg 2,06 ± 0,01 2,88 ± 0,01 

 

 

3.3.2  Determinação de fósforo orgânico solúvel 

A degradação dos compostos de fósforo orgânico com formação de 

ortofosfato tem sido efetuada mediante fotodegradação ácida ou aquecimento em 

autoclave43 na presença de persulfato como agente de decomposição ou 

aquecimento em microondas na presença de ácido. O persulfato é um agente 

altamente oxidante, que na presença de radiação UV gera radicais altamente 

reativos44 (Reações 3.1 e 3.2). 

 

S2O8
2-    →   2 SO4

•−                                         (3.1) 

S2O8
2-  + M  →  2 SO4

•− + M•                            (3.2) 

              (M = compostos orgânicos) 

 

O sistema MSFA desenvolvido responde apenas ao fósforo 

inorgânico, sendo necessária a conversão prévia do fósforo orgânico. Baseado 

nestas informações procurou-se desenvolver um método simples e de baixo custo 

para a decomposição de fósforo orgânico presente no extrato solúvel da planta 

analisada (Crotalaria Juncea). Foram investigados procedimentos envolvendo 

aquecimento assistido por microondas e fotodegradação na presença de 

persulfato em meio ácido. 

Na decomposição do fósforo orgânico solúvel empregando 

aquecimento assistido por microondas, utilizou-se o mesmo programa com 

controle temperatura empregado na decomposição do fósforo total (Tabela 2.3). 
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Como o frasco do forno microondas deveria conter no mínimo 6,0 mL, foram 

adicionados ao tubo 5,5 mL do extrato solúvel e 0,50 mL de HNO3. Ao final da 

digestão, os digeridos foram transferidos para tubos graduados (50,0 mL) e 

completados para 20,0 mL com água deionizada, previamente à determinação de 

fosfato. Os resultados referentes a quatro decomposições apresentaram uma 

média de (1,82 ± 0,01) mg P / g de planta, sendo concordantes com os obtidos 

por ICP – OES (1,82 ± 0,01) mg P / g de planta a nível de confiança de 95%, 

comprovando a eficiência da decomposição. 

No procedimento envolvendo fotodegradação, os reagentes e 

concentrações foram baseados em estudos que empregam persulfato de potássio 

como agente oxidante em meio ácido45. Como discutido anteriormente, 

considerando a determinação pelo método do azul de molibdênio, deve-se 

minimizar a concentração de ácido e de espécies oxidantes. Desta forma, foi 

inicialmente avaliado o efeito dos reagentes (H2SO4 e (NH4)2S2O8) na 

determinação de fosfato. 

  A avaliação feita para o H2SO4 mostrou que o volume de ácido 

empregado (30 µL) na fotodegradação não interferiu nas medidas (Figura 3.13). 

Empregando 0,2 g (NH4)2S2O8, tanto para a solução 10 mg L-1 P quanto para o 

extrato de material vegetal, houve uma pequena diminuição de sinal analítico, de 

acordo com o esperado, já que se trata da adição de um agente altamente 

oxidante. 

  Na primeira avaliação da fotodegradação do extrato solúvel 

empregou-se o fotoreator mostrado na Figura 2.4, no qual a amostra era 

impulsionada a 2,0 mL min-1, passando por um reator de Teflon que envolvia a 

lâmpada de vapor de mercúrio de baixa pressão com um volume igual a 4,0 mL. 

Na Figura 3.13, pode-se verificar que a degradação do fósforo orgânico não foi 

eficiente. Isso provavelmente se deve ao curto tempo de exposição da amostra à 

radiação ultravioleta (apenas 2 minutos) e à atenuação do feixe de radiação 

(principalmente em baixos comprimentos de onda) pelo Teflon.  
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Figura 3.13 – Efeito da presença de H2SO4 e persulfato de amônio sobre o sinal analítico em 

sistema MSFA e sobre a degradação de fósforo orgânico empregando o fotoreator. As barras de 

erro indicam estimativa de desvio padrão (n = 3). 

 

Para obtenção de maior eficiência na degradação do fósforo 

orgânico, outros estudos visando aumentar a área de contato da amostra com a 

radiação UV, a potência da radiação que atingia a amostra e o tempo de 

irradiação foram realizados. Nestes estudos, avaliaram-se duas massas de 

persulfato de amônio (0,1 e 0,2 g) e dois tempos de exposição à radiação 

ultravioleta (20 e 30 min), empregando uma lâmpada de vapor de mercúrio de 

baixa pressão localizada acima do béquer contendo a amostra e os reagentes. A 

lâmpada foi posicionada em duas posições e distâncias diferentes (horizontal e 

vertical) como descrito no item 2.2.4.2. 

Empregando 0,2 g (NH4)2S2O8 em 20 mL de extrato foi avaliado o 

efeito do tempo de irradiação (10, 20 e 30 min). Visualmente foi observado que a 

coloração amarela do extrato diminuía gradualmente com o tempo de exposição à 

radiação, sendo observada solução transparente com tempo de irradiação de  

30 min. Os resultados obtidos para irradiação por 30 min, com a lâmpada em 

posição horizontal e a 10 cm distante do béquer são apresentados na Tabela 3.7. 

Neste caso, as soluções de referência continham as mesmas quantidades de 

(NH4)2S2O8 que os extratos. Os resultados não foram concordantes com os 
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obtidos ICP–OES (1,82 ± 0,01) mg P / g de planta. Provavelmente, a baixa 

eficiência do procedimento foi devida à longa distância entre a lâmpada de 

mercúrio e a solução (10,0 cm), o que reduz a potência da radiação incidente. 

 

 

Tabela 3.7 – Dados referentes à determinação de fósforo total solúvel empregando 

fotodegradação utilizando uma lâmpada de vapor de mercúrio de baixa pressão localizada 10 cm 

acima do béquer.  

Massa de persulfato  

(g) 

MSFA 

mg P / g de planta 

0,20 1,21 ± 0,01 

0,10 1,32 ± 0,01 

 

  Com a lâmpada em posição vertical próxima à solução, os efeitos da 

massa de persulfato adicionada (0,10 e 0,20 g) e do tempo de exposição à 

radiação ultravioleta (20 e 30 minutos) foram avaliados (Tabela 3.8). Os estudos 

relacionados ao tempo de irradiação mostraram que 20 minutos são suficientes 

para uma degradação completa. Empregando a menor quantidade de persulfato 

de amônio (0,10 g) os resultados foram mais satisfatórios, provavelmente devido 

à ação oxidante do persulfato no sistema de medida, como discutido no item 1.6. 

Com a menor concentração de persulfato de amônio, a interferência nas medidas 

foi pouco significativa, devido ao excesso do agente redutor (ácido ascórbico). Os 

resultados foram concordantes com os obtidos por ICP–OES a nível de confiança 

de 95%, demonstrando a eficiência do processo de fotodegradação.  

 

Tabela 3.8 – Dados referentes à determinação de fósforo total solúvel após fotodegradação do 

fósforo orgânico solúvel utilizando uma lâmpada de vapor de mercúrio de baixa pressão 

posicionada verticalmente.  

mg P / g planta Tempo de degradação 

(min) 0,20 g de persulfato 0,10 g de persulfato 

20 1,51 ± 0,05 1,75 ± 0,07 

30 1,51 ± 0,03 1,75 ± 0,03 
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3.4. Frações de fósforo determinadas no material vegetal 

As frações de fósforo determinadas no material vegetal (crotalária) 

estão descritas na Tabela 3.9. 

 

Tabela 3.9 – Frações de fósforo determinadas pelos procedimentos estudados neste trabalho. 

Espécies de P mg de P / g de planta 

P inorgânico solúvel 1,35 ± 0,06 

P total 2,19 ± 0,09 

 microondas fotodegradação 

P total solúvel 1,82 ± 0,01 1,75 ± 0,07 

P orgânico solúvel 0,47 ± 0,06 0,40 ± 0,09 

P insolúvel (orgânico) 0,37 ± 0,09 0,44 ± 0,11 

 

Os resultados obtidos pelos procedimentos empregando 

aquecimento assistido por microondas e fotodegradação na presença de 

persulfato não são significativamente diferentes a nível de confiança de 95%, 

indicando que ambos os procedimentos podem ser empregados. Na planta de 

Crotalaria juncea, a maior parte do fósforo (80%) encontra-se na forma solúvel, 

com predominância de fósforo inorgânico (75%). Assumindo a predominância de 

espécies orgânicas na fração de fósforo insolúvel, 38% do fósforo presente na 

planta encontra-se associado a espécies orgânicas. 

 

3.5 Procedimentos recomendados para o fracionamento de fósforo em 

tecido vegetal (Crotalaria juncea) 

 

3.5.1 Procedimento recomendado para determinação de fósforo total 

Para a determinação de fósforo total, emprega-se digestão ácida 

assistida por microondas, com 100 mg de material vegetal e 500 µL HNO3 

concentrado, completando o volume com água deionizada para 6,0 mL. Emprega-

se o programa de aquecimento descrito na Tabela 2.3 com duração total de 49 

min. 
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3.5.2 Procedimento recomendado para extração de fósforo solúvel 

  Em tubos graduados contendo 200 mg da planta em estudo, seca e 

moída, emprega-se água deionizada como extrator (20,0 mL) sob agitação por  

10 minutos. A mistura é filtrada previamente às determinações de fósforo 

inorgânico no extrato solúvel.  

 

 

3.5.3 Procedimento recomendado para determinação de fósforo total solúvel 

  Após o processo de extração de fósforo solúvel (item 3.5.2), 

emprega-se o procedimento envolvendo digestão ácida assistida por microondas 

ou fotodegradação com radiação ultravioleta. 

Empregando digestão ácida assistida por microondas, em cada 

frasco de decomposição adiciona-se 5,5 mL do extrato solúvel e 500 µL HNO3 

concentrado. Emprega-se o programa de aquecimento descrito na Tabela 2.3.  

Empregando fotodegradação em meio ácido, em um béquer 

adiciona-se 8,0 mL do extrato solúvel, 0,10 g de persulfato de amônio e 30 µL de 

H2SO4 concentrado. A solução é irradiada com ultravioleta durante 20 minutos, 

com a lâmpada em posição vertical e o mais próximo possível da amostra. 

A concentração de fósforo orgânico solúvel é obtida por diferença 

das concentrações determinadas pelos procedimentos descritos nos itens 3.5.3 e 

3.5.2. 
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4. Conclusões 

O sistema de análises em fluxo monossegmentado desenvolvido 

para a determinação de fosfato permitiu longos tempos de residência com baixa 

dispersão minimizando o efeito de matriz. A sensibilidade para determinação de 

fosfato diminui em no máximo 8% nas diferentes concentrações ácidas 

encontradas nos extratos. A inserção da amostra entre duas bolhas de ar 

evitando o contato com a solução transportadora e permitindo melhores 

condições de mistura evitou perturbações por efeito Schlieren. A automação 

através do processo de multicomutação possibilitou maior versatilidade na 

inserção das bolhas de ar, reagentes e amostra e minimizou o consumo de 

reagentes e a geração de resíduos. 

O desenvolvimento de procedimentos para o fracionamento de 

fósforo visou menor tempo de análise, baixo consumo de reagentes e diminuição 

da geração de resíduos. O procedimento para a extração de fósforo solúvel 

possibilitou o emprego de água como solução extratora substituindo os ácidos 

(HNO3 e HClO4) empregados em métodos convencionais. Na determinação de 

fósforo total e total solúvel, o emprego de digestão ácida assistida por microondas 

possibilitou um menor tempo de análise (30 min) e redução do volume de ácido 

(500 µL HNO3 concentrado por determinação) sem requerer a adição H2O2. Além 

disto, o procedimento minimiza o risco de contaminação por se tratar de um 

sistema fechado. Empregando fotodegradação ácida na presença de radiação 

ultravioleta o procedimento mostrou-se eficiente na decomposição do fósforo 

orgânico solúvel utilizando pequenas quantidades de persulfato de amônio e 

H2SO4, além de ser simples e de baixo custo. Para simplificação dos 

procedimentos, a extração de fósforo solúvel poderia ser efetuada com 0,35 mol 

L-1 HNO3, de forma a uniformizar a acidez em todas as soluções, evitando a 

necessidade de se preparar soluções de referência em diferentes concentrações 

ácidas. 

Para estudos agronômicos, nos quais em geral não há necessidade 

de uma especiação química detalhada, os procedimentos desenvolvidos 

oferecem vantagens quando comparados aos procedimentos convencionais, 
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como menor tempo de análise, baixo consumo de reagentes e menor geração de 

resíduos.   
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