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Análise automática e robotizada 

Estação de trabalho 
acelera exame químico 
de várias substâncias 

Esqueça a figura tradicional do 
técnico de laboratório especia

lizado em análises de alimentos e ou
tras substâncias, sempre às voltas com 
pipetas, tubos de ensaio, béqueres e bi
cos de bunsen. Já está disponível para 
os profissionais do setor a Estação de 
Trabalho Espectrofotométrica, um 
analisador químico totalmente auto
mático e robotizado, capaz de quan
tificar, por exemplo, a presença de elo-

reto, ferro, nitrito, sulfato e sílica na 
água, ou detectar cianeto, sulfeto, fos
fato e amônia em efluentes domésti
cos ou industriais. Permite ainda me
dir a concentração de cálcio e fósforo 
em rações ou cálcio, magnésio e fósfo
ro em plantas, além de muitas outras 
aplicações. Tudo realizado em menor 
tempo que os métodos tradicionais. 

A estação foi desenvolvida pela 
Femto, uma empresa sediada na capi
tal paulista, sob a coordenação do físi
co Lídio Kazuo Takayama. O projeto 
Estação de Trabalho Espectrofotométri
ca teve o apoio da FAPESP dentro do 
Programa de Inovação Tecnológica 
em Pequenas Empresas (PIPE), por 
meio de um financiamento total de 

R$ 114 mil, distribuídos em duas fa
ses. Até o mês de abril, a Femto havia 
vendido duas estações. Uma para a 
Fundação do Meio Ambiente de 
Goiás (Femago) e outra para o Labo
ratório de Referência Animal do Mi
nistério da Agricultura (LARA). São 
dois exemplos que demonstram ser 
amplo o campo de ação da estação. 
Ela serve às indústrias, órgãos de pro
teção ambiental, institutos de pesquisa 
e empresas diversas que fazem análise 
de alimentos, de solos e de plantas ou 
atuem na área de tratamento de água. 

A utilização da estação de traba
lho informatizada e robotizada exer
ce uma série de vantagens em relação 
aos métodos manuais. A primeira é 

Por dentro da Estação de Trabalho Espectrofotométrica 

A substância a ser analisada é inserida nos tubos 
de ensaio do carrossel de amostras após a digestâo 
(preparo do material). Tanto a amostra como 
os reagentes são aspirados pela bomba peristáltica. 

As válvulas V2 e VJ, que ficam em cima dos braços 
do carrossel dos reagentes, e as VS e V6, sobre 
as amostras, gerenciam o trabalho de aspiração 
e, posteriormente, da injeção. Os volumes 
pré-programados dos reagentes e da amostra 
são armazenados dentro das bobinas 8 I e 82. 

Depois, os dois conteúdos são injetados, 
pela bomba peristáltica, para a bobina 83, 
onde ocorre a reação entre amostra e reagente. 

Em seguida, o material é levado à cu beta de fluxo 
do espectrofotômetro representada pela letra À, 

que seleciona o comprimento de onda do parâmetro 
(por exemplo, cálcio, ferro, cloretos) a ser analisado 
e indica a sua concentração. O carregador 
que pode ser, por exemplo, água destilada, 
serve para transportar a amostra e os reagentes. 

As válvulas VI e V4 evitam a sobrepressão 
ou vácuo na tubulação quando 
a bomba peristáltica estiver ligada. 
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uma redução de custos operacionais 
e gerenciais. A automatização traz 
uma série de benefícios, como au
mento na velocidade do processa
mento, controle de qualidade quase 
em tempo real, redução de erros, au
mento da segurança, redução de des
carte de produtos químicos e melho
ra na comunicação e serviços. 

A análise laboratorial utilizan
do espectrofotômetro não-automa
tizado ainda é largamente utilizada. 
Mas as estações robotizadas com 
bom suporte de software terão um 
papel importante, sobretudo nos 
laboratórios que trabalham com 
grandes quantidades de análises. 

Ações rápidas - A Femto iniciou 
suas atividades com o desenvolvi
mento e fabricação de espectro
fotômetros de luz visível e de ul
travioleta. Posteriormente, foi a 
primeira a fabricar no Brasil o es
pectrofotômetro de infravermelho, 
que não necessita de reagentes. A 
empresa, desde a sua fundação em 
1989, direciona suas ações para al
cançar o mesmo patamar de de
senvolvimento tecnológico de suas 
correspondentes estrangeiras. As 
ações da empresa se concentram no 
desenvolvimento do produto, na 
montagem e no controle de qualida
de, deixando a fabricação dos com
ponentes dos equipamentos para ou
tras indústrias, de forma terceirizada. 

A estrutura organizacional da 
Femto é familiar, formada pela asso
ciação do coordenador do projeto, Lí
dio Takayama, com mais dois irmãos, 
Francisco e Mary. Uma das funções 
dos três é sempre acompanhar as prin
cipais novidades acadêmicas e em
presariais no Brasil e no exterior. 

A idéia da estação espectrofoto
métrica automatizada persegue Lídio 
desde o início da década de 80. Com a 
invenção do sistema Flow Injection 
Analysis (FIA), análise por injeção em 
fluxo, a análise laboratorial de com
ponentes de alimentos ou de efluen
tes (resíduos domésticos ou liberados 
pela produção industrial) ganhou em 
eficiência em comparação com os mé
todos tradicionais de manipulação. 

Economia de tempo - Na técnica FIA, 
a amostra objeto da análise é colocada 
em um tubo contendo reagente e de
pois redirecionada para um detector. 
Entretanto, restava um problema que 
deixava Lídio Takayama incomoda
do. Os aparatos montados para pro
ceder à análise não eram facilmente 

Takayama: 
mesmo nível 

das indústrias 
similares 

mais avançadas 
do exterior 

/ 
intercambiados em operações envol
vendo diversos tipos de reagentes e 
de amostras. Assim, se, após uina 
operação para detectar a presença de 
sulfato, fosse necessário analisar a 
presença de cloreto, seria obrigatório 
a remontagem do aparelho com no
va configuração. O processo todo se 
tornava trabalhoso. Daí que, desde a 
concepção da estação de trabalho, a 
função do operador se limita a fazer 
uma nova programação no compu
tador do aparelho, quando houver 
necessidade de outra reação química. 
Isso representa uma grande econo
mia de tempo e de produtos em rela
ção a espectrofotômetros anteriores. 

Lídio Takayama conta que uma 
análise de demanda química de oxi
gênio (DQO), fundamental para 
análises ambientais, que normal
mente leva mais de 3 horas utilizan
do técnicas convencionais, ficou 

pronta em apenas 12 minutos na 
nova máquina. 

Até setembro deste ano, quando 
termina a fase 2 do projeto, deverão 
estar concluídos novos testes, como o 
de detecção de carbono orgânico to
tal (TCO) em efluentes, para deter
minar a presença de gorduras em fa-

relos de soja ou de trigo e medir o 
nível de proteínas em alimentos 
em geral, por meio da presença de 
nitrogênio. O tempo estimado 
para toda essa análise é menor que 
15 minutos. 

Embora ainda não totalmente 
finalizada, a estação de trabalho 
da Femto começa a ganhar os pri
meiros concorrentes em países 
como França e Canadá. No entan
to, as perspectivas comerciais da 
empresa brasileira são bem 
atraentes. As especificações e ca
racterísticas da máquina a man
tém num patamar altamente 
competitivo, com preços mais bai
xos em relação aos estrangeiros. 

Novos negócios - Como o aparelho 
é útil a vários ramos da atividade 
industrial, Lídio estima vender até 
6 unidades neste ano, aumentando, 
depois, as vendas para 10 ou 12 
unidades anuais. O preço médio de 

cada unidade será de R$ 35 mil, um 
valor superior ao previsto inicialmen
te, mas muito abaixo do preço dos 
concorrentes. 

Para atender às novas demandas, 
a Femto contratou recentemente um 
novo funcionário e estuda contratar 
outros dois. Lídio ressaltou ainda que 
"sem o envolvimento da FAPESP te
ria sido muito mais difícil financiar o 
projeto, dado o atual custo dos juros 
no Brasil". • 

PERFIL: 

• L!DIO KAzuo TAKAYAMA, 51 anos, 
formou-se em Física na Universi
dade de São Paulo (USP). Fez pós
graduação no Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica (ITA). 
Projeto: Estação de Trabalho Espec
trofotométrica 
Investimento: R$ 114.741,00 
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