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INTRODUÇÃO

A análise por injeção em fluxo (FIA) tem como
conceito básico, a inserção da solução da amostra em 
um fluido carregador, que transporta a solução em 
direção à célula de detecção [1]. A geração
eletroquímica de reagentes empregando corrente 
constante permite preparação do reagente em linha 
eliminando a etapa de preparo de soluções, bem como 
possibilita o emprego de reagentes instáveis [2].

O sulfito ou agentes sulfitantes são classificados 
como aditivos alimentares e atuam na inibição da 
deterioração provocada por bactérias, fungos e 
leveduras em alimentos ácidos, e na inibição de reações 
de escurecimento enzimático e não enzimático durante 
o processamento e estocagem [3]. Devido às suas 
múltiplas funções, os sulfitos são amplamente 
utilizados em alimentos, bebidas e produtos 
farmacêuticos. No entanto, apesar da eficácia dos 
sulfitos, inúmeros efeitos adversos à saúde humana têm 
sido relacionados à sua ingestão, principalmente, crises 
asmáticas em indivíduos asmáticos sensíveis a sulfitos 
[4]. 

Neste trabalho, foi desenvolvido um sistema FIA 
com detecção biamperométrica, explorando uma célula 
eletroquímica de geração in line de reagentes (CGR) 
para a determinação de sulfito.

Material e métodos

O sistema FIA (Fig. 1) foi construído empregando 
uma bomba peristáltica (Gilson, Minipuls 3) para 
propulsão dos fluídos, um injetor proporcional para a 
inserção das soluções de referência, uma CGR 
alimentada por um potenciostato (Microquímica, 
MQPG 01) com corrente constante de 0,34 mA e uma 
célula de difusão gasosa (CDG). Para o sistema de 
detecção biamperométrico empregou-se 2 eletrodos de 
Pt polarizados por um galvanostato (Radelkis, OH412) 
com uma diferença de potencial de 100 mV. Para a 
aquisição dos dados, foi utilizado uma placa A/D PCL 
711 responsável pela conversão do sinal 
analógico/digital interfaceada por um programa escrito 
em linguagem LabVIEW.

O sistema químico baseia-se na reação redox entre 
os íons SO3

2- e I3
-. O procedimento analítico consiste na 

inserção da solução de referência/amostra contendo os 
íons SO3

2- no percurso analítico empregando um injetor 
proporcional. A solução de referência/amostra é
transportada pelo percurso analítico confluindo com a 
solução de H2SO4 (equação 1) até a parte inferior da 
Célula de Difusão Gasosa resultando na formação de 
SO2, que se difunde através da película de tygon® na 
solução KI que passa continuamente pela parte superior 
da CDG. Ao se difundir na solução aquosa de KI o SO2



reage com a água resultando na formação de SO3
2-

(equação 2) o qual conflui (confluência x) com a 
solução contento o par I-/I3

-, gerado em linha pela 
CGR, formando os íons SO4

2- (equação 3). 

SO3
2-  +  2H3O+                          SO2  + 3H2O                 (equação 1)

2H2O    +     SO2                         HSO3
-   +   H3O+                  (equação 2)

           HSO3
-               H+      +      SO3

2-       

SO3
2- + I3

-  +  H2O                      SO4
2-   +  3I-   +   2H+   ( equação 3)

Nesta reação redox, sulfito consome os íons I3
-

provocando uma diminuição do sinal de corrente, 
gerando o sinal analítico chamado de fiagrama. A 
resposta analítica é enviada pela placa A/D PCL 711 
para o computador que processo os dados e gera o sinal 
analítico.

Resultados e Discussão 

Estudo preliminar empregando a CGR demonstrou
que a melhor concentração do KI foi de 0,25 mol L-1, 
pois apresentou melhor relação entre a concentração e a 
eficiência de geração de iodo [2]. Para o sistema 
proposto realizou-se o estudo da corrente para a 
eletrogeração do iodo variando-se entre 0,1 e 1,2 mA. 
Com o emprego de correntes acima de 0,5 mA notou-se 
a saturação do detector em relação a resposta analítica. 
A melhor relação entre corrente e resposta analítica foi  
observada em 0,34 mA, que apresentou um linha de 
base constante e com menor ruído.

Os resultados apresentados na Figura 3 referem-se 
ao estudo do volume de solução da amostra variando-se 
a alça de amostragem entre 14 e 100 cm, 
correspondendo ao volume de solução de 
referência/amostra entre 70 e 500 μL, respectivamente. 
Aumentando-se a alça de amostragem de 14 para 50 
cm, observou-se um aumento na magnitude do sinal, o 
qual permaneceu constante para a alça de amostragem 
de 75 cm e diminuiu quando utilizada a alça de 
amostragem de 100 cm. Notou-se também a formação 
de bandas no lugar dos picos, quando aumentava-se o 
comprimento alça de amostragem para 75 e 100 cm, 
respectivamente. Este fato ocorre devido a saturação da 
reação, provocada pelo aumento do volume da amostra 
inserida no sistema de 375 e 500 μL respectivamente. 
Deste modo, a melhor resposta referente ao volume da 
amostra foi obtida utilizando uma alça de amostragem 
de 50 cm que corresponde a 250 μL.

O sistema proposto apresentou uma resposta linear 
(Fig. 2) entre 1,0 e 5,0 mg L-1 (Y = (0,40 ± 0,02) + 
(0,22 ± 0,01) * X, R = 0,9966, n = 6), estimado ao 
nível de confiança de 99,7% e RSD menor que 2 % 
para uma solução de 2 mg L-1 (n = 11).

CONCLUSÃO

O sistema proposto é simples e de fácil operação, 
sendo bastante interessante do ponto de vista analítico, 
pois minimiza os erros de preparo de soluções de 
reagentes e de possíveis interferentes, pois os reagentes 
são gerados em linha.

A reação química de oxiredução selecionada 
apresenta estabilidade e não é reversível minimizando 
interferências químicas. 

O uso da CDG possibilita a minimização dos 
potenciais interferentes presentes nas amostras, pois é 
gerado o gás SO2 que difunde e é convertido para o 
SO3

2-.
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Figura 1. Diagrama de fluxo. A = amostra; KI 0,25 mol L-1; Na2SO4 0,1 mol L-1; H2SO4 = 1 mol L-1; CGR = Célula de geração de 
reagente; D = Ietector; L = Descarte; IP = Injetor proporcional; CDG = Célula de difusão gasosa: BP = Bomba peristáltica.
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Figura2. Curva analítica variando-se a concentração de sulfito entre 1,0 e 5,0 mg L-1 nas condições estabelecidas. 

Figura 3. Estudo do comprimento da alça de amostragem.
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