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DETERMINAÇXO ESPLCTROFOTOÍ-CTRICA DE BAIXAS COKCCKTRAÇOES DE ORTOFOSFATO EH

XGUAS NATURAIS COM EMPREGO DE RESINA DE TROCA IÓNICA

EM S I S T E M DE INJEÇÃO EM FLUXO

Luiz Carlos flw&j Pescenda

Antonio Octavio Jacintho

Oricntsdor

KESUKO

Foram estudados vários aspectos do método do azul de

denio en sistema tie injeção em fluxo, visando a determinação âc baixas coin

eentrações de ortofosfato era águas naturais. Resina de troca iónica foi

incorporada ao sistema proposto para a prc-concentrnção do referido

ion.

Inicialmente, no estudo de prc-conccntração e cluiçãodo fo¿

fato na coluna de resina, utiliseou-se a técnica do trocador radioativo, majr
m

cando-ce as soluções padrões com >2P e fazendo-sc a detecção através de uti

Cc»6cr-Hullcr. Efeitos da intensidade dos (luxos na pré-concentração c ¿

luiçao da relação entre a concentração do oluentc e sua intcnsidav'a de f Iju

xo e a a^láo de varios agentes citantes foram investigo tf os.

A »Pf,»ir, foram verificados o» efeito» da concentração dos



reagentes, volune injetado do amostra, comprimento de ontia • eluentes no
• • , *

método colorimétrico. Foram investigados tamben os efeitos da presença
s

de outros ions, do pli ou das formas de fosfato e do tempo de pré-concentra

cao.

0 sistema proposto permite a determinação de 0,005 a 0,100

ppü> tic fosfato CM aguas naturais, com uma precisão superior a 99Z, a uma

velocidade analítica em torno de 40 determinações por hora. No teste de

recuperação, a media de recuperação foi de aproximadamente 98Z.
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FLOW INJECTION SPECTRQPHOTQHETRIC ^TERMINATION OF LOU CONCENTRATIONS

OF ORTHOPHOSPHATE IN NATURAL, WATERS EMPLOYING ION EXCHANGE RESIN

IMÍZ Cariou Ruia Peseenda

Antonio Octavio Jacintho

Adviser

SI-MARY

A simple and fast method for lhe determination of low

concentrations of orthophosphate in natural wateis is described. Ion

exchange is incorporated into a flow injection system by using a resin

column in the sample loop of a proportional injector. Effects of sample

aspiration rate, sampling time, eluting agent concentration, pimping rate

of the sample carrier stream and interferences, were investigated both

using >2P0. or >lP0, with columns coupled to a Geiger-Muller detector

and incorporated in a flow system with molybdenum blue colorimctry. The

proposed method is characterized by good precision (r.s.d. < 1.0%), a

sampling rate of about 60 samples per hour and permits the determination

of orthophosphate in the range 0.005 - 0.100 ppro. Standard additions of

orthophosphate to natural lake water samples showed recoveries from 94.59

to 103.12*. Also, an alternative flow diagram for the determination of

orthophospttate in the range 0.10 - 2.00 pptn is presented.



1. itruOç

O fósforo 5 um uucronutriente essencial não só para a vida

das plantas como dos animais e ocorre cm águas naturais na forma de vários

tipos de fosfatos, os quais são conmínente classificados como ortofosfato,

fosfatos condensados (piro-, meta- e polifosfatos) e fosfatos orgânicos

(APIIA/AWWA/WPCF, 197S).

De acordo com o referido trabalho, o "ortofosfato" £ a for-

ma analisada coloriraetricamente sem uma hídrólísc preliminar ou digestão

oxidatíva da amostra e que a utilização de uma membrana de 0,45 pin e uma

liidrólísc ãcida são empregadas para converter fosfatos condensados em orto

fosfato filtrávcl. No entanto, as frações que são convertidas para orto-

fosfato somente «or dtatruiçao oxidativa da matéria orgânica são consider^

das orgânicas ou fosfato "orgánicamente preso".

Tais formas, mesmo estando presentes cm pequenas quantida-

des, tem considerável significado na biologia da Hgua.

TAYLOR (1958) demonstrou que fosfato conjuntamente com síl_í_

ca CBtão intimamente relacionados com a presença e desenvolvimento do fito
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plancton. Segundo APHA/AWWA/WPÜF (1975), o fosfato c essencial para o cve¿

cimento e produção de macro e microorganismos aquáticos.
*

Muito embora varios métodos químicos manuais para a determi-

nação de fosfato tenham sido desenvolvidos, na maioria deles a sensibilida-

de conseguida não tem sido suficiente para determinar as baixas concentra-

ções do fosfato das águas naturais, além de serem lentos c trabalhosos.

Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo o desen-

volvimento de uma metodologia automática que possibilitasse a determinação

das baixas concentrações de fosfato em águas naturais utilizando a pré-con-

centraçãu do referido Ion através do emprego de resina de troca iónica, pa-

ra posterior determinação do fosfato pelo método do azul de molibdcnio atra

ves do sistema de injeção em fluxo, visando, principalmente, simplicidade

operacional, velocidade analítica e adequadas condições de precisão e e_

xatidão.

0 uso de i2P se fez necessário para o estudo de pré-concen-

traçao o, principalmente, eluição do fosfato cm resina de troca iónica, tett

do em vista o estabelecimento das melhores condições analíticas para o mcto_

do colorimétrico.
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2. REVISSO DE LITERATURA

Na presente revisão, procurou-se dar ênfase ao& sistemas ana_

líticos que empregam a injfçao cm i luxo, a técnicas Je pré-concentraçãoe aos

métodos manuais e automáticos de determinação de fosfato em águas naturais.

Dentre os sistemas automáticos de análise, destaca-se, por

suas características de precisão, exatidão, velocidade analítica c consuno

de «iraoKtras e reagentes, o que emprega injeção cm fluxo, FIA*, propos-

to cm 1975 (RUZICKA e HANSEN, 1975). No Brasil, este sistema foi intro-

duzido por RUZICKA e STEWART (i975), utilizando injeção de amostras líquî

das em um fluido carregador não segmentado por ar. Após a injeção, é es-

tabelecida uma zona de amostra muito bem definida (RUZICKA e HANSEN, 1975;

REIS et alii, 1981), a qual sofre um processo continuo de dispersão pelo

fluido carregador, a medida fm que c transportada pela mesma, cm dire-

ção ã unidade àv. detecção. Ho percurso analítico, o zona de amostra

pode* receber rcagcntuA bem como participar de diversos processos, tai» corno

diálise (HANSUN e RUZICKA, 1976), extração por solventes (MF.DKIROS, 1979;

MORTATTI, 1981), pre-conccntrnçSo por resina iónicas (BKUGAMIN at alii,

do inglês "Flow Injection
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1980), etc. 0 sistcna de detecção mede a especie de interesse produzida,

c geralmente um registrador coleta um sinal transiente, em foriqa de pico,

cuja altura ou área (WOLF e STEWART, 1979) e proporcional St concentração

ôr» elemento a analisar. Espcctrofotometria, potencióme tria e espectrome-

tria de absorção c emissão atômica têm sido empregadas rotineiramente cm

FIA, conforme indicam recentes revisões (KU2ICKA c CANSEN, 1981; RANGER,

1981).

Determinações espectrofotosnetricas de fosfato em sistemas

FIA tem sido desenvolvidas para a análise de plantas (RUZICKA c STEWART,

1975), fertilizantes (HANSEN et alii> 1977), soro de san^c (HANSEN e RU-

ZICKA, 1976), etc.

Uma vez que a concentração de fósforo cm águas naturai:. si-

tua-se geralmente entre 1 e 50 ppb de P dig/1) (JONES e SPENCER,1963; HCH-

RIKSEN, 1965; TAYLOR, 1958; STEVENS, 1963), e os métodos já desenvolvidos

sm FIA não apresentavam sensibilidade suficiente paia a determinnçr.o de

tais teores, uma técnica de pro-concentração da amostra poderia ser utili-

zada. Um dos processos de pré-concentraçao do material, o ser utilizado,

empregado cm procedimentos manuais, c a extração por solventes orgânicos.

HESLOI' e PEARSON (1967) utilizaram vários solventea orgâni-

cos (n-butanol, isobutanol, ciclohoxanol, etc.) para concentração e separa

çao do fósforo em presença de arnenio. Fosforo pode ser concentrado e se-

parado do silício, arsenio c gennãnío por processo de extração com acetato

de isobutila, mantendo o pll entre 0,8 e 1,0 (PAUL, 1906).

\

Álcool ínoamílico c utilizado na dclermínação do fSsforo cm
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jtgas metálicas, onde o composto acido molibdofosfórico amarelo e extraído

t reduzido, cm seguida» para azul (PAKALNS, 1970).

Outros solventes tem sido empregados na determinação do íósf£

ro cm varias matrixes. Em ligas de aço o isobutanol (THEABSTON e BAN!)I,

J966), em materiais biológicos o ñlcool n-butílico (G1HG, 1956), e era neta?r.,

tais como o aluminio, cobre e níquel, o acetato de isonaii la e acetato de is£

butila, respectivamente. Eo todos esses métodos a determinação c lenta e

trabalhosa.

Em FIA, outros métodos foram desenvolvidos empregando a técni

ca de extração por solvente. Determinação d¿ cafeína cm acido acetilsalicí-

lico (KARLBERG f> THELANDER, 1978), nolibdcnio, cu extratos vegetais (tfliDEI-

ROS, 1979), traaos de cadmio e chumbo em cerâmica vitrificada (KLINCHOFFER

ct áliit 1979) e chu;:¡!)'o cm águas naturais e extratos vegetais (1-XXiTATTI,

1981). Esta técnica apresenta alguns inconvenientes. 0 solvente orgânico,

que 5 boi-ibeado através do sistema de fluxo, necessita de tubulações especi-

ais, que têm uma vida útil bastante pequena. É de necessidade praticr, pa-

ra o estudo àa razão tase-aquosa-orgânica, uma câmara especial de separa-

ção <: extração, a qual c de difícil obtenção ou construção. De uma forma

geral, a montagem de ura sistema do extração pov solventes orgânicos cm FIA,

para analises de rotina, c bastante trabalhosa.

Assim Gcndo, uma outra técnica de pré-concentração da amos-

tra, economicamente viãvel, de operação simples c que nao necessita de aces-

ftõrio!) específico» p.ira sua utilização, c aquola baseada no emprego de resi-

nas de troca iónico, Esses materiais vem sondo amplómente empregados no.s

processos de separação e pró-concentração t!e umn p.randc vnriedodt* de íons
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ENCE» 197S; KINGSTON, 1978; YAMAGAMl» 1980). O uso de resina de troca

iónica PAVA a análise dt fosfato não 5 extenso. Nos trabalhos revisados,

pota-se que o objetivo principal dos autores c a separação das diversas fo_r

was existentes.

Segundo GRANDE c BEUKENKAMP (1956), o conhecimento da dis-

tribuição dos polímeros fosfatados £ de considerável interesse na indus-

tria de detergentes sintéticos» sob o ponto de vista de estabilidade do

fosfato, pureza do material bruto e análise do produto final. Os autores

concentraram c separaram cinco formas de fosfato presentes neste material

cota resina anionica DowOx 1-X& (100-200 mesb). Na eluiçao, utilizaram uma

solução de KC1 - 1M, cm pH 5,0. A determinação das diferentes foriaas (co-

mo ortofosfato) era feita de maneira semelhante a BARTON (1948). A mesma

técnica tem sido empregada por diversos autores para a pré-concentraçao e

separação de formas de fosfato em detergentes sintéticos (POLLARD et al-

lii, 1962; SPANC1.F.R et alii, 1950; K0LLOFF, 1959).

LINUENBAUM et alii (1954) fizeram a separação Ac uma mistu-

ra de 5 formas do fosfato, utilizando a resina Dowcx l-XB e várias concen-

tr&çocr» do agente cluidor (KC1) cm pll 5,0 e 7,0, ende descreveram que o pro

cesso 6 mais satisfatório em pH 5,0. PKTERS c RIKMAN 111 (1956) utiliza-

ram a mesma técnica cm pH 5,0 e 9,0, sem entretanto notar a diferença na

separação. Em ambos os casos, as frações coletadas eram hidrolizadas COM

acido nítrico p.ir.i que todas as formas presentes passassem pnr.-i ortofosf.i-

to, cora posterior determinação colorimétrica atrnvcs do metodo do vanada-

fo de amonio (amarelo).

Especificamente, a análise de fosfato em aguas foi feita por
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BLAKCHAK e RlKGO (1975). ncostras contendo desde l Mg até 100 yg por li-

tro de solução fornat passadas através de urna coluna de resina Dovcx 1 - XS

(100-200 raosh) e cluldas con KaCl - 1M, mm pH 5»0. Após,.o fosfato contido

na solução de KaCl reagiu coeu molibujto de amonio, foi extraído en isob^

taño?, reduzido con cloreto cstañoso e a leitura feita a 660 na. Interfc-

rcotes estivera» ausentes, urna vez quv o coaposto fosfomolibdato foi extra

ido era isobutanol antes e!a redução COB cloreto cstanoso. Con a cécaica

cstprcgada, os autores conseguirás uma recuperação de 97Z.

ÀPHA/AWWA/WPCF (1973) recomenda» para determinação de fosía_

te em águas naturais o método do azul de raolibdcnio, devido S sua waior

sensibilidade. De acordo cora os autores, o mínimo detectávcl no método do

vanadaLo de amonio (amarelo) c de 200 ppb de P. Para o método do azul, en

pregando cloreto est;.noso e uma extração com v.rca mistura benzeno-isobuta-

nol, chega-!>e a 3 ppb. 0 acido ascõrbico também é descrito como redutor,

sendo que, nestas condições, a concentração minina dctectãvel é de 10 ppb,

0 wctodo do ataarelo foi utilizada por ABBOT ct alii (1963) com a mesma fi-

nalidade.

FHEtl c DYROFF (1964) escudaram a dctermin.icño de fósforo

em água? em presença de silica, tendo o ácido 1-amino, 2-naftol, 4-Rulf£ni_

co como redutor. Demonstraram que o emprego de um oteio suficientemente ã-

cído (> 0,7N ll̂ SÔ ) eliminava a interferência de silício.

Com a demanda de um número cada vez maior de analise:;, BUY-

giram os métodos autoniáticos/iuc utilizam o auto-ondlisAdor iln Technicon.

IICNKIKSEN (1965) checou a dutcrininar 1 ppb du P CRI á(',utt», ¿
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piicindo a técnica tie extração por solventes (isobutanol) c usando cloreto

cr canoso (0,02Z ea isobutanol) como redutor. Foi. conscp.uit'a uma velocida-

de de 12 dctcrsiinaçocs por hora.

0 método proposto pela TECH.N'ICON (1973) permitiu uma veloci_

dade analítica de 50 determinações por hora, empregando ácido ascSrbico C£

no redutor c ura limite de sensibilidade de 0,02 ppm P foi atingido. Varios

íons aparecem como interferentes cm tal método (arsênio, vanadio, titanio,

zírcônio e germânio).

De acordo com TYLER e BILES (1970), todas as formas inorgá-

nicas de fósforo podem ser convertidas par? ortofo^fato após dí&estSo aci-

da da amostra a 200 a 340 C e determinadas pelo método do azul. À concen-

tração mínima dctectávcl foi de 0,05 ppm de P,. a uma velocidade analítica

de 10 determinações por hora.



3. MATERIAL

3.1. Instrumentos e Acessórios

Coloríípctro Corning» modelo 254, equipado cora UD.I cubeta de

fluxo ¡teima, raodclo 178-OS passo ótico 10 mm, volunta 80 ul.

Registrador Radiometer» modelo REC 61, con unidnde de alta

sensibilidade REA 112.

Bomba Peristáltica Tcchnicon, ntodelo AA II.

Bomba Peristáltica 1CMATKC, modelo iP 12.

Injétores de Amostra, do tipo proporcional, construídos cm a

crílico, conforme descrito por BERGAMIN F9 et alii (1978).

Junções de acrílico para confluência.

Tubo» de Tyr.on, de diferentes diâmetros internos, para ob-

tenção de vÁri.ts intensidades de fluxos.

Tubos de polictílcnococ» diâmetro interno díi 0,08 cm, para a
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construção do sistena de fluxo.

Vidraria de uso rotineiro ce laboratórios de química analíti^

ca.

Contador (Sealer) Nuclear Chicago, modelo Estudent r.9 1870.

Tubo Ceiger-Hstller, da MIRD ATOMIC, modelo 908-108, com 'Ü£

netro c!e 2,7cia; janela de aica com 1,4 ng/cm2 de densidade superficial.

"Timer" eletrônico diretamente acoplado ao contador.

Tubos de poliotileno de 0,20 cm de diâmetro interno.

Resina Dowex 1-X8 aniõnica forte (Cl ), 100-200 mesh, com ca

pacid«<!e de 3,5 meq/g.

3.2. Reagentes

Todos os reagentes utilizados foram pro-nnãlisc, e todas as

soluções foram preparadas com aguo destilada desmineralizada.

- cloreto de sódio

- molibdato áo amonio

â, - cloreto cstonor.o

- nitrato de sódio

- nitrato de amonio

•- acido sulfúrico

' "UmeA" - zotiXAotadoK autcmxtíco dt Umpo.
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- ãcido clorídrico

- sulfato de aiuônio

- ácido ascórbico

- fosfato diácido de potássio

3.3. Soluções

Solução de cloreto de sódio - 1,00; 0,50 e 0,25N.

Solução de nitrato de amonio - 1,00; 0,50 e G.25N.

Solução de nitrato de sodio - 1,00; 0,50 e 0,25N.

Solução de sulfato de amonio - l,O0M.

Solução de cloreto cstanoso 10Z e 1,OCN era HC1~dissolveram

se 10 {• de cloreto cstanor.o era &,5 mi de KCl concentrado. A seguir, com-

plctou-se o volume a 100 ml cora água destilada. A partir deste estoque foi

preparada diariamente uma solução de trabalho de concentração igual a 0,050

X em 11C1 5 ml*.

Soluções aquosas de moliln'ato de amonio - (0,5%; l,0Z; 1,57.

c 2,0Z ro/v).

Soluções aquosas de acido sulfúrico - (3N, AN, 5N, 6Me7N).

~ 3-

Soluçao estoque 100 ppm de PO, (Kll P0/) - pesou-$e 0,1433 £

deste sal, previamente seco, e dissolveu-se em 1000 ml de agua destilada.

A partir deste estoque, foram preparadas soluções de trabalho contendo iles_
de 0,000 a 2,000 ppm de V0^~.

2-
Solução estoque 1000 ppm S0, - díssolvoraw-se 1,376 g de

(N!l,)2SOi,l previamente seco, em 1000 ml de ójjua destilada.

Solução estoque 1000 ppm N0_ - dis&olveranrse 1,517 g do

NaKO-, previamente seco, em 250 ml de «g«ia destilada.
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Solução 1000 ppn de Cl - dissolvcu-sc 0,8242 £ de NaCl,

previamente seco, en 500 nl de água destilada.

A partir da solução estoque de fosfato, foram preparados

padrões desde 0,0 a 0,1 ppm, contendo separadamente 100 ppm de sulfato,

100 ppm de nitrato e 300, 100 c 50 ppm de cloreto, respectivamente.

Solução ácido iscórbico 10Z m/v.

Procedencia e atividade inicial do material radioativoilns^

tituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Atividncte entre 1,0 mCi e 2,5

mCi, livre de carregador, forma NaJl'2P0,.

Soluções radioativas de fósforo - com atividade de l.OnCi /

nl a 10 nCi/ml, contendo carregador 1 ppm P0, .

3.4. Construção das Colunas de Resina

Pesaram-se 115 mg de resina Dowex 1-X8 e colocaram-se em um

beckcr, com aproximadamente 50 ml de agua destilada. A seguir, transfe-

riu-se esta quantidade (com auxilio de uma seringa) para a coluna de po-

lietileno de 3,5 cm de comprimento c diâmetro iiuerno de 0,20 cm. Para

se evitar uma perda de tesina durante a análise, vedou-se a coluna em am-

bas as extremidades com lã de vidro. Nas colunas de comprimentos 4,5, 5,5

e 6,5 cm, utilizarara-se 147, ICO e 213 mg de resina, respectivamente.

3.5. Amostras

As amostras de aguas naturais, obtidas junto 5 Universida-

de Federal de Sao Carlos, eram proveniente!; de diversas represas do Esta-

do de São Paulo. Imediatamente ipós a coleta (APHA/AWWA/W1'CF, 1975), es-

tas amostras foram filtradas através de uma nv?mt>ran3 de 0,45 pm e preser-

vadas a -10 C cm frascos de vidro.
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4. KÊTDOO

4.1. Aspectos Teóricos (Resinas de Troca IÔnica)

Resinas trocadoras de Ions podem ser definidas como notariais

sintéticos q ie contêm uma malha ou matriz, ã qual sao fixadas por adsorçoo

cargas positivas ou negativas. Desta forma, para preservar a neutralidade

elétrica, estes sólido» ¿evera conter outros íons móveis ou removíveis, de

carga oposta. Se a malha possuir uma carga negativa, os íons removíveir, de

verao ser carregados positivamente, e estes materiais sño trocadores catiõ-

nicos. Por outro lado, para uraa malha de cargo positiva, os Ions removíveis

terão carga negativa c estes materiais serão trocadores aniônicos (KKAUS,

1957; OHLWEILKR, 1974).

No presente trabalho, a atenção foi voltada para as resinas ¿

niônicas. Tais resinas são divididas cm dois grupos: forte c fracamente

básicas.

Segundo SAHUILSON (1963), a» resinas do tipo fortemente

fns são muito mais usadas em química analítica do quo ns fracamente básícai..

0 caráter fortemente bãsico é devido 5 presença do grupo amonio quaternário
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-II (Nil ) (SAMUELSON, 1963; OHLWEILER, 1974; DILTS, 197-':).

Estes mesmos autores citam que estas resinas podem ser usa-

das para trabalhos de troca iónica ou cromatográficor- cm meio ácido, ticutro

ou alcalino. Pertencem a esta categoria os produtos Amberlite IRA-AOO, Am-

berlite CG-400, Araberlite IRA-4O1, Dowex 1 e 2, que são vendidas na forma

Cl . A Tabela 1 mostra as características de resinas trocadoras de ânions

fortemente básicas.

Tabela 1 - Características de resinas trocadoras de ãnions fortemente bãsj[

cas (OHLWEILER, 1974).

Nome
Comercial

Amberlite
IKA-400

Amberlite
CG-400

Amberlite
IRA-401

DÜWCX 1

Grupo
Funcional

-N Mc3+

-N Me3+

-N ik• +

-R Me +

Fonna
Iónica

Cl"

Cl"

Cl"

Cl"

Capacidade Total
de Troca

Meq/ml

1,2

1,2

0,8

1,33

Meq/g

3,3

3,3

3,4

3,5

Faixa

pH

Efetiva

0-12

0-12

0-12

0-14

Dowcx 2 -N Cl" 1,33 3,5 0-14

Uma vez que. as reações de troca iónica sao reversível», a cias so

aplicad leidanção da«> massas (DI1>TS, 1974; OHLWKILKR, 1974; SAMUELSON, 1963).
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Para o caso específico <Je reação de troca entre os íons fos-

fato c cloreto, tem-se, segundo SPANGLER et alii (1950) e KOLLOFF (1959), as

seguintes equações:

R - Cl + H2PO^ ^ R - 112PO4 • Cl" (1)

2R - Cl • HPO*~ ^ R2 - HPOA * 2Cl" (2)

3R - Cl • PO^3" ^ R 3 - P0A • 3Cl" (3)

Para a equação (1), a constante de equilíbrio K ou coeficitm

te de seletividade é dado por

Cl R H-PO.2 k

KCl

e deve-se ressaltar que esta mesma lei se aplica as equações (2) c (3).

Como cita OHLWEILER (1974), o coeficiente de selctividoJe so_

fre grande variação com a composição da resina. Nao obstante, e por-sível

dispor uma serie de íons na ordem de seus coeficientes de seletividade

crescentes para uma dada resina. A ordeti de Reletívidado de ânions univa-

lct.tcs com relação a Dowex l e a seguinte (OHLWKILI'.R,

Olf » F~ < C2H302 < H2PO~ < HCO~ < Cl" : N0^ < HSO^ < C N " < Br" < NOj < HSO^ < i"

Quanto ã estabilidade, do ponto dn vista analítico, as resi-

nas oniónicas são bastante estáveis quando se trabalha a temperatura ambí_

ente (SAWÜKLSON, 1 % 3 ) .
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4.2. Estudos de Pré-Conceniração e Eluição de Fosfato com Resina de Tro-

ca Iónica Acoplada a Detector Geiger-Mulier (Considerações Gerais)

Um sistema de análise por injeção cm fluxo, de uma forma &?-

ral, pode ser representado esquemáticamente como na Figura 1.

Para o estudo de pré-concentraçao e eluiçao do fosfato, subs_

tituir-se-iao "loop" * de amostra A por uma coluna de resina e o carregador

C. da amostra pelo agente cluente. Desde que, para a analise colorimétri-
A

ca de uro composto químico qualquer, necessita-so conhecer a cinética do sua

reação, e esse parâmetro, em sirftia FIA, é controlado principalmente pela

intensidade de fluxo $. e bobina de reação B , a escolha do melhor fluxo de

eluição neste sistema seria bastante trabalhosa. Inicialmente, para cada

fluxo carregador de amostra testado (eluente) ter-sc-ia uma cinética de rca

çao diferente, caso fosse fixada uma bobina da reação BB. Por outro lade,

aumo.ntando-se a bobina de roação B , diferentes dispersões da amostra inje-
K

tada seriam obtidas, ume vez que tal dispersão é função do comprimento de

liaba utilizado (B ). Verifica-se, portanto, que par.i cada vazão seriam

possíveis diferentes configurações analíticas.

Consequentemente, as concentrações de reagentes teriam que

ser estudadas para cada uma delas. Assim sendo, um sistema analítico mais

simples foi elaborado (Figura 2). Marcarnm-sc as soluções aquosns com i7l>

onde este radioisótopo serviria como substituto dos reaventes usados na co-

lorimctria. A detecção foi feita através de um Cei^er-Muller e o post£

ríor estudo de eluiçno foi realizado sem nenhum dos problemas citados acima.

* utoop"t voJLwnt de. amoitta injetada.
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FIGURA 1 - Diagrama de um sistema de injeção era fluxo.

BF " bomba peristáltica

A *» "Joop" de amostra a ser injetado no sistema

C. « seu carregadoj
A

4"i * Sua vazão
R " reogente da espécie de interesse

4*9 " 5ua vazão

B_ B bebi na do mistura c renção

D •» detector

I. " saída para o descarto

(íis flechas indicam o uentido do fluxo)
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FIGURA 2 - Diagrama do sistema utilizado para o estudo de pvé-conceiitr.i<¿rto

e eluição do fosfato marcado com 32P cm resina de troca iónica.

A B amostra de fosfato marcado com P

E « eliícnte - NaCl

CM » detector Gciger-Mullcr

C_ « coluna de resina

B • blindagem

L u saída para o descarte

1 • posição de injeção da amostra

2 • posição de cluição da amostra (na figura)



4.2.1. Tratamento ]nicial c Concentração da Solução Radioativa

Montou-se o sistema segundo a Figura 2;a bomba peristáltica

de velocidade variável impulsiona as soluções radioativas e de eluiçao r.-

traves do sistema ate o injetor.

0 injetor possui duas posições de corautaçao: injeção da a-

amor.tra (1) c eluiçao do fosfato (2).

NÜ posição 2 tem-se a situação de eluiçao utilizada no iní-

cio do experimento, onde a coluna de resina é tratada com o ager.tc cluidor

durante 5 minuto.';. Findo esse período, o tubo de polietileno do carrega

dor da araostra (água destilada) foi transferido para o recipiente que con-

téu a solução radioativa. Para certificar-se de que todo o tubo, desde o

seu início até" o injetor, estava completamente cheio com a solução radio-

ativa, deixou-se entrar uma bolha de ar no sistema, onde o excesso de amo;;

tra foi descartado para o lixo. Desligou-se a bomba peristáltica e comu-

tou-se o injetor pára a posição 1, que é a posição de injeção da amostra,

ou de prê-concentraçao.

F.m seguida, ligou-se a bomba peristáltica e o . conjunto

"scalcr-tiracr", simultaneamente. Durante um tempo previamente escolhido,

a solução radioativa foi bombeada, passando na coluna, e o excesso descar-

tado. A seguir, a bomba peristáltica foi desligada, interrompendo, desta

forma a entrado do solução na coluna de resina. Por um tempo convenient<•,

iniciou-se a detecção do material radioativo acumulado na resina. Para a

detecção c controle do tempo de concentração da solução na coluna de tesi.

na, utilizou-se um Ccicer-Hullcr com voltarem de operação de 900 V, acopla

do a ura cisterna "ccalor" com "timer".
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Ê importante frisar que a coluna de resiua foi colocada, a-

través de um suporte metálico, ã menor distância possível da janela do Ce i

ger-Muller. Procurou-se manter a parte anterior da coluna de resina (en-

trada da amostra) coincidente com a borda da janela do Geiger-Mullcr, vis-

to que testes preliminares indicaram ser esta geometria a que apresentava

maior eficiência <le detecção.

4.2.2. Eluição

Para se iniciar a eluição, com a bcr.sba peristáltica desliga

da, reudou-se o tubo da solução radioativa para íígua destilada, evitando-se

desta fo.ua uma possível adsorçao do fosfato nas paredes do tubo de po-

lietiler.o.

Em scp.uida, ajustou-se a velocidade da bomba peristáltica e

a posição do injetor e iniciou-se a passagem do eluente pela coluna duran-

te um tempo determinado. Paia verificar a quantidade do material radioa-

tivo que ficou adsorvido na resina, procedeu-se ã leitura tias contagens.

Quandu o número de contagens se aproximava da radiação de fundo ("back -

ground"), as leituras erara feitas durante 10 minutos.

Deve-se ressaltar que, durante o processo de concentração o

eluente continuou sendo bombeado, mas retornando ao seu frasco de origem,

permitindo, assim, uma economia de reamente.
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4.3. Parte Experimental

4.3.1. Influencia da Intensidade do Fluxo da Amostra

A influencia da intensidade do fluxo da amostra foi verifica

da utilizando-se uma solução contendo aproximadamente 2,7 nCi/ral, cora 1,0

ppm de for.fato como carregador. 0sistema foi o proposto na Figura 2c o pro

cedimento idêntico ao descrito nos Itens 4.2.1 e 4.2.2.

As vazões utilizadas foram de 1, 2, 5 e 10 ml/min e o* tem

pos de. pré-concen; ração da amostra de 10, 5, 2 e lmin, respectivamente. A

cluiçno foi feita com uma solução IN CB> cloreto de sódio cois pH ca torno do

5,0 durante 180 segundos

4.3.2. Influencia da Intensidade de Fluxo c do Tenpo de Eluiçao Ne-

cessário

Para o estudo do fluxo e do tempo necessário para eluir o na_

tcrial radioativo da coluna, utilizou-se o sistema da Figura 2, coei usur. va-

zão de 10 ml/min, durante 1 '.ñuto c uma amostra com atividade aproximada

de o,7 nCi/ml.

As vazões de cluição variaram desde 1 ate 10ml.min (1, 2,

4, 6, 8, 10) e os tempos foram de 15 ate 180 secundos (15» 30, 60, 90,

120, 150 e 180). 0 procedimento para a pre-concentração da solução radio.iti-
» •

va c sua eluiçao nos, respectivos tempos foi idêntico ao item 4.3.1*
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4.3.3. Relação entre as Intensidades dc Fluxo dc Eiuiçao e as Con-

centrações do Eluente

A influencia àa vazão entre os fluxos e as concentrações n.i

eluiçau do material radioativo da coluna foi verificada utilizando-se uma

solução contendo aproximadamente 5,3 nCi/ml, com 1 pptn de fosfato como car-

regador.

Foram utilizados quatro fluxos de eluição: 1, 2, 5 e 10 ml/

nin. Para cada fluxo, variaram-se as concentrações do eluente dc maneira

que a mes:r.a quantidade passasse através da coluna dc resina na unidade de

tempo. As concentrações foram dc 1,0,0,5, 0,2 e 0,1 N de NaCl, respec-

tivamente.

A intensidade do fluxo da amostra e o sistema analítico fo-

ram idênticos ao descrito no item 4,3.2. 0 tempo dc concentração e elui

cão da amostra foi de 1 minuto.

4.3.4. Influência dos Tons Cloreto, Nitrato e Sulfato na Eluição

de Fosfato

Utilizando-6e do mesmo sistema analítico da Fipura 2, veri-

ficou-se a influencia dos íons cloreto, nitrato e sulfato na eiuiçao do Í0£

fato. Para isso, foram preparadas soluções Acs Ac I a 10 *M nes-

tes íons. A intensidade do fluxo da amostra íoi de 10 ml/min, a qual apr£

sentava uma atividade aproximada de 6,7 nCi/ml. A eluição foi feita «luran

te 1 minuto, com uma vazão dc 1 ml/min, para todas as concentrações testad-i;:.

Ápõs n definição denses parâmetros, iniciou-se o estudo do me to-

do colorimetrico para nnálíse dc fosfato cm águas naturais.
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4.4. Característica do Kõtodo Espectrofotoraetrico

Os eiétodos «spcctrofotooctricos para a detcrmin.-.ção de orte-

fosfato não sao numerosos. Pequenas quantidades de fosfato são convencio-

nalmente determinadas pelo método do azul de nolibdcnio, eraprecando-se ou

não extração con solvente orgânico» 0 nétodo do Ácido noiibdoviiRadofosfõ-

rico c recomendado para a determinação de maiores quantidades de fosforo

(M&RCZEKKO, 1976).

0 método do azul da oolibdcnio tem sido citado por diversos

autores (BOLTZ, 1958; UOLTHOFF c ELV1NG, 1961; KAKCZENKO, 1976). KVZICKA

e IlAiNSEU (1981) descrevem <{uc a cor do composto se desenvolve scj-̂ mJo as se

guintcs reações:

+ 12 H2Mo04 — H3P(Ho12040) + 12 HjO

Mo (VI) r c5l t o r «o (V)

0 fosfato forma coa o moli1;dato us: ̂icceiopoliãcido, no quil

o molíbdcnio, en presença de redutor, passs de um numero de oxida«;..o 6 pnr.i

5» formando uasa intensa cor azul. 0 composto poderá ser medido cspvt—

trofotonictricamonte a 660 n«, ou a 700 nm se o redutor utilizado íor clurc-

to estanoso (KURFHY e RYLEY, 1962; BOMZ, 1958). RÜZICKA c n/UiSL'N (IV8I)

afirman que a piimcita reação é rápida e a segimda c relativamente Icntii,

mis COZÍO cm sistemas FIA o teuipo de medida do composto c constante, liai

sempre assegurada a redução da mesma fração Co heteropoliãeido.
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4.5, Projeto do Sistema para Determinação Espectrofotorostnca do Fosfato

Baseado no item 4.4, deliucou-sc o sistccta de fluxos para a

determinação colorinétrica de fosfato, nostrado na Figura 3.

Obaerva-sc, nesta figura, que a amostra A c injetada cm UMA

solução carregadora da Amostra C., seguindo-se as adições do reamente colo-

rinetrico (R.) en conjunto com utoa solução ácida (R_) e do agente redutor

(R4) no» pontos de confluência x e y, respectivamente. A bobina R foi co

locada no sistema para garantir tuna boa mistura dos reagentes R , R c R.

e para permitir ura tempo adequado para a formação do composto colorido, com

subsequente detecção coiorimécrici a 700 on.

Na definição do volume da amestra a ser injetada, do

nento da bobina de reaçau B e das intensidades dos fluxos de C , R , R_ c
K n. 1. ¿

R^, foram con iderados os seguintes aspectos:

a) a solução carregn.lora da amostra C deveria ter a mesma
A

composição das amostras injetadas: H_0;

b) a concentração de cwlibdato de amonio fox fixada cm 1,5%

m/V, a fim de manter sempre um excesso com relação ã estequiomotria de rea-

ção;

e) • escolha do ácido e a acidez do meio foi baseada no tra-

balho de SHEN e DYROFF (1964), ou seja, acima de 0,7N cm " 2
S ( V

d) os redutores ntais usados tem sido ácido nscórbíco e clor£

to estanoso. Testes preliminares com ácido nscórbico indicaram que este

redutor nao oferecia ao sistema d.i figura 3 boas condições de estabilidade
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FIGURA 3 - Diagrama de fluxos utib'zado para fins experimentais.

BP - bomba peristáltica

C. • carregador

R. - reamente colorimécrico

R» *> solução ácida

R. m solução sedutora

A " amostra

BR » bobina de mistura e reação

L • descarte para o lixo
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c sensibilidade, no contrário do cloreto estanoso. Dcsts Corma, assumiu-

se o compromisso de utilizar «ma solução de cloreto estañoso a 0,051 m/v

nos experimentos iniciais, uma vez que esta concentração garantiria o exces

so do reagente para a redução em meio ácido;

e) as intensidades dos fluros de C , R , R_ e R_ deveriam ser

definidas de forren a permitir uní método com velocidade superior a 100 deter

«inações por hora, bastante estável c com máxima sensibilidade possível.

Assim sendo, a vazão de C. foi fixada em 4,0 ml.min , e as intensidades

dos fluxos ác R , R e R foram estabelecidas de maneira que a zona da n-

raostra nos pontos de confluência x e y não sofresse uma diluição acentuada,

prejudicando a sensibilidade e velocidade do método;

£) o volume da amostra foi estabelecido de forma a atingir-

se boas condições de sensibilidade e velocidade analítica (KUZICKA e HANSEN,

197a).

Deve-se ressaltar que todos esses arpectos estão relaciona-

dos cem o sistema colorinictrico anterior ao acoplatnento da resina.

Apor; a montagem do sistema de fluxo, este foi. colocado cm

termos experimentais c a sensibilidade do método proposto foi o ponto prin-

cipal a ser ínvostigado. Nos itens seguintes estão relacionados os parame^

tros analíticos que foram testados durante esse estudo.

Do item A.5.1 ao 4.5.6, estudo do cistcm.1 de fluxo cem o ac£

plamcnto da coluna de resina. Do item 4.5.7 cm diante, com a coluna de r£

cin.i acoplada no sistema analítico.
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4.5.1. Influência da Acidez

O efeito da acidez na reação fui estudado através de cinco

diferentes soluções de ex ido sulfúrico: 3N, AN, 5N, Mí e 7N. 0 volunte

de amostra injetado foi de 500 \il e a bobina de reação foi fixada cm 80

cm. Os padrões utilizados foram de 0,0 a 2,0 ppm de fosfato e o sistema

de fluxo idêntico ao descrito era 4.5 e Figura 3.

4.5.2. Influência da Concentração de Kolibdato

Mantendo-í,e a concentração da solução ácida era 4N, os mes

mos padrões de fosfato e condições do sistema de fluxo em 4.5.1, foi anali

üadu o efeito da concentração de molibdato de amonio no método. As con-

centrações utilizadas desse reamente foram as seguintes: 0,52; 1,0%; 1,5%

c 2,0% n/v.

4.5.3. Influencia do Volume de Amostra Injetado

0 efeito do volume de amostra injetado sobre a sen:;ibilid£

de do netodo proposto foi verificado com a utilização do sistema de fluxo

da Figura 3 e mantendo-se constante os demais parâmetros do experimento an_

teriovmente descrito. Os volumes de amostra testados variaram de 100 a

1000 pi. A concentração cia solução de tnolíbdato de amonio utilizada foi

de ],5X m/v.

4.5A. Influencia do Comprimento de Onda na Absorção do Composto

0 espectro de absorção do cowposto colorido foi obtido utí-

lizan<Jo-PC de um padrno de 2,0 ppm do fosfato (500 |jl), onde este padrão
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tíoi injetado cm triplicáis para cada comprimento de onda testado. A vairç_

dura foi feita de 500 a 800 na, cm intervalos de 2> e 50 nro. 0 sistema de

fluxo e demais rea&entes foram idênticos ao descrito era 4.5.3.

4.5.5. Influencia do Cloreto Estanoso e Definição da Bobina de

Reação

0 efeito da concentração de cloreto estañóse no método cm es

tudo foi observado mantendo-se as mesmas condições analíticas descritas no

item 4.5.3, sem o emprego da amostra. Este estudo foi efetivado com o ob-

jetivo de se observar as alterações provocadas na estabilidade da linha de

base do sistema analítico. Utilizaram-se as concentrações desse reamente,

variando de 0,0 a l,0Z m/v.

Neste mesmo sistema, procurou-se definir o ccu.prijr.ento da bo

bina de reação, substituindo-se o carregador C da amostra por um padrão

de 2,0 ppm de fosfato. Desta forma, este padrão foi introduzido no siste-

ma continuamente, evitando assim uma possível dispersão da zona da amos-

tra, que ocorre quando esta é injetada (MEDEIROS, 1979). A concentração de

cloreto estanoso foi de 0,05% m/v,

4.5.6. Influencia do Eluenle na Reação CoiorimStrica de Fosfato

Mantendo-se as mesmas condições analíticas do item 4.5.3r e

injetando-sc um volume de amostra dü500yl, vnrificou-sc o efeito do eluen-

tc na reação coloriroétríca do fosfato. Fomn prrparadns soluções de clorj^

to de sódio, nitrato de «ódio e nitrato de nmSnio O,25M, as quais yiibatituí

ram o carregador C. da amostra (ãp/ja). Os padrões utilizados, v.ni.mdo de
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0(0 a 2,0 ppn de fosfato, foram preparados na mesma matrix ,: concent t4çãi>

dos carregadores.

4.5.7. Influencia de Alguns Tons na Retenção de Fosfato na CoWua

de Resina

Para verificar o efeito de alguns unions na retenção de (Os

fato na coluna de resina, fixou-se a solução de nitrato de amonio O,75N co

no carregador C da amostra e substituir se o "loop" da amostra por «w.i i-o

luna de resina de 3,5 era construida conforme o item 3.4. Itiici

centraram-se na coluna padrões contendo desde 0,0 «i 0,1 ppm de

com um fluxo de 10 ml/min durante 1 minuto. A seguir, foram preparado» p.i

droes de fosfato (de 0,0 a 0,1 ppm) era soluções contendo 100 pp:n de sulfa-

to, 300, 100 e 50 ppm de cloreto e 100 ppm de nitrato. Estas concontra-

çoer basearam-se nas quantidades em que os referidos íons ocorrem normal-

mente em águas naturais. Segundo OLTMAN (1967), AVHA/AVWA/WÍT.F (1973) c

KLEIN (1959), de um nodo geral, a concentração máxima de nitrato encontra-

da em águas naturais esta era torno de 50 ppm. Com relação no anión

sulfato, de acordo com ROBBINS ¿t alii (1973), ADAMSKI et alii (I975)i? KRliC.

ct alii (1977), na referida matriz as concentrações main elevadas do refe-

rido ânion estão em torno de 60 a 70 ppm, raramente excedendo a 100 ppm.

Para o cloreto, nos trabalhos de KLEJN (1959), AVHA/AWWA/wrCF (1975) «

MARÓN (1971) n'áo foram encontradas em Sjjuas naturais concentrações supor i (»

res a 250 pptn.

0 mesmo procedimento foi efetuado para coluna» de A,5, 5,5

c 6,5 cm.
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A concentração de acido sulfúrico foi 4N, molibdato de orno

nio 1,5% m/v c cloreto estanoso C.O52 m/v. A Figura A mostra o sistema u-

4.5.8. Efeito do Tempo de Pré-Concentraçao da Amostra

Empregando-sc a colun- de resina de 3,5 cm, c utilizando-so

o mesmo sistema analítico e demais condições como descrito em A.5.7, varioii

se o tempo de concentração da amostra de 30 a 120 segundos (correspondente

a volumes de 5 a 20 ral), para verificar seu efeito na sensibilidade ao mét£

do. Os padrões utilizados foram de 0,010, 0,025, 0,050 e 0,100 ppra

de fosfato.

4.5.9. Efeito do pH ou das Formas de Fosfato

Com a utilização do diagrama Je fluxos da Figura 4, verifi-

cou-se experimentalmente a influencia do pH das soluções de fosfato, princi_

pálmente no processo de retenção e eluiçac da resina. Preparou-se urna se-

rie <lc padrões,contendo desde 0,000 a 0,100 ppm de iosfato, a qual apresentou

pH em torne de 5,5. Era seguida, prepararam-se outras duas rcries dos me£

nuas padrões, unu em pH 4,0 e outra em pll 9,0, ajustado com ácido nítrico d^

luido c hidróxido de amonio destilado, respectivamente.

As condições analíticas foram idênticas ãr> descritas no i-

teio 4.5.7.
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FIGURA 4 - Diagrama de fluxos utilizado para a determinação de fosfato «>n

aguas naturais.

R. = cloreto estanoso 0,05% m/V; fluxo 0,4 r.tl/min

R- ** acido sulfúrica AN; fluxo 0,4 ml/min

Rj " molibdato de aiuônio 1,5Z m/V; fluxo 0,4 ml/niin

E «» nitrato de amonio 0,25N; fluxo 4 ml/min

.CR « coluna de resina

L «• ¡salda para o descarte

A •» amostra
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4.5.10. Características Analíticas

4.5.10.1. Exatidão

O teste de exatidão foi realizado de acordo com o procedimcjr\

to recomendado por FRITZ e SCIIENK (1976), ou seja, através da utilização

da técnica da adição padrno.

Este teste foi realizado adicionando-ce diferentes quantida-

des de fosfate a amostras Je áeua natural. As amostras foram injetadas era

triplicata no sistema, cujos parâmetros foram os mesmos do experim ntc des-

crito no item 4.5.7.

4.5.10.2. Precisão

Duas amostras de áp,uas naturais cura diferentes concentrações

de fosfato, foram analisadas com a utilização do diagrama de fluxos da Fi&i^

va A, através de 10 injeções consecutivas de cada uma delas. Os domáis pa

râmetros seguem o item A.5.7. A precisão foi avaliada em termos do dc&vio

padrão porcentual das medidas obtidas.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Influência da Intensidade do Fluxo da Amostra

De acordo com o procedimento descrito cm 4.3.1, ,t i

cia da intensidade de fluxo na retenção (R) de fosfato na coluna ili- rosin.i

pode ser observado pelo exame da curva da Figura í>. Considcrou-sc o tut.M'.

ro de contagens obtidas com a vazão (V) de 1 ml/min como 100% c para as de-

mais vazões (2, 5 e 10 ml/min) uma porcentagem relativa a este. Notn-si*

por esta figura que S medida que foi aumentada a intensidade de fluxo, o-

correu uraa menor retenção de fosfato na coluna de resina, Kstc falo in>.!>>

rã ser compreendido baseado nas considerações feitas por SAMUKI<:¿ON (1961),

Secundo este autor, a retenção dos íons na resina é dependente do prooi4*.»»»

de cinética de troca iónica. Ou seja, o equilíbrio entre os íons nci.i

tão mais favorecido na zona de troca quanto mais baixa a vazão do cart'-¿.\-

dor da amostra. A vazão de 10 ml/min foi a escolhida pois, «cuiao *'»Js. u••••

perda de aproxinuídaniciite 327. no número de contagens, consegulu-so

cidade analítica dez vezes superior.
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10,0 V(ml/min)

FIGURA 5 - Influencia da intensidade de fluxo àa amostra na prc-conccntr.içõo

de fosfato na coluna de resina. R e a rc.cnçao Je losf.íLü o V

a vazao utilizad;! na pré-concentração.



5.2. Influencia da Intensidade cie Fluxo c do Tempo de Eluição Necessário

Segundo o procedimento descrito no itco 4.3.2, obsetvou-se

a influência da intensidade de fluxo e o trc>po necessário de eluição. Pe-

lo exarce: das curvas «Ia Figura 6, nota-se que, com exceção da vazão de I ral/

c in , para todas as demais estucadas o tcrjpo de 30 segundos foi suficiente ¡>a_

ra cluir praticamente todo o fosfato radioativo retido na coluna. Una

quantidade inferior a 1,0% ficou retida. Ressalta-se que as demais curvas

para os outros tempos de cluiçno nao foram apresentadas, visto que elas c-

rant praticamente idênticas à curva B, coat exceção ao fluxo de 1 nl/tain.

Assim sendo, na definição do método colorimétrico, poder-so-

ia oplar pelas vazões de 2, 4, 6, 8 ou 10 ml/rain, uma vez que todas aprrson_

taram praticamente a mesma eficiencia de cluiçno par<i o tempo de 30

dos. Como neste sis tema estas vazões seriara a do carregador C da amos-

tra, seria necessário levar era consideração a velocidade analítica e a cin£

t í c j da reação. Conto a vazão de 2 ml/min não oferecia boas condições de

velocidade, inicialctcr.tc assuraiu-sc o corcprorcisso de utilizar 4 ml/min, uma

vez qiic a mesma permitiria uma boa velocidade de analise e condições para o

desenvolvimento da tc.içao
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too-

75-

50

25

4

A* 15 s
B=30s

8 10 V(mf/min)

6 - Influencia da intensidade do fluxo c te-npo dí? elitiçãon.i rctcuçíío
de fosfato utilizando NaCl-lN a pü 3,00 cor.io elucide.
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í^ição Entre a Intensidade de Fluxc de Eluiçao c as Concentrações

Cem base no procedimento descrito no *tca 4.3.3, foi obtido

rrSíxco CA Figura 7.

a-se, por est.i figura, que cuutendo constante a

.-. ¿e clore:o do sódio na unidade de tetepo, o efeito de cluíçao foi prati-

Ertr-te o n í̂-̂ o em totías as situações, ou seja, a eficiencia de cluiçao se

^n.ifo coascsntc quando .m unidsdc de tempo a quantidade do eluento que i>-i¿

i. x»ria coluna íor equivalente.

Esta consideração pode ser feita visto que nessa ocasião a

¿.?-¡. da contegens da radiação de fundo foi de 32 cpm c para qualquer unidos

^í:ro trat^ântos, as contagens obtidas no final da eluíç.io se aprostira-

Ü Í rastaníc deste valer.

Em vista des5£ resultado, na definição do carregador de a-

.L--- i r s do taetodo coicriiw/trico com resina poderiam ser utilizados

. u i r intensidades de fluxo, desde que se mantivesse a mesma relação.
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FIGURA 7 - Relação entre as intensidades de fluxo de eluiçKo e as concen-

trações do cluente. T.c a taxa líquida de contagem .e T 03

tratawentüs.

cq mg NaCl/min

1 - 1 Rv?./»in - KaCl - IN

2 - 2 nl/án - NaCl - 0.5N

3 - 5 mi/rain - N.iCl - 0,2N

- H«C1 - OflN

1,0

1.0

1.0

1,0
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5.4. Influência dos Ions Cloreto, Nitrato e Sulfato na EUnção de Fos-

fatu

Foi verificado, segundo procedimento descrito no item 4.3.4,

í efeito de várias concentrações dos Ions cloreto, nitrato e sulfato quando

empregados como eluentes.

Os resultados encontram-se na Tabela 2, onde observa-sc que

todos esses ions exerceram uma grande influencia na retenção de fosfato,

-2
quando concentrações superiores a 10 M foram utilizadas.

Kota-se que todo o fosfato concentrado na coluna continuou

- 4 - 3
retido quando utilizarara-se soluções contendo 10 e 10 M em cloreto. Pa_

ra nitrato e sulfato nas mesmas concentrações, observa-se que uma quantida-

* • ~ — 2 -

de inferior a 4Z foi elulda. Somente a partir das soluções 10 M é que o

efeito foi bastante pronunciado. Para as concentrações 10 M e 1M a por-

centagem de fosfato retido foi praticamente a mesma. Era todas as situa-

ções ficou evidente que para uma solução 1M destes ions, com uma vazão de

1 ml/min durante 1 minuto, a eluição do fosfato foi praticamente total.

De uma forma geral, poder-se-ia utilizar solução de cloreto,

nitrato c sulfato na concentração c vazão já descritas (ou similares, sc-gun̂

do item 5.3) para cluir o fosfato retido na resina.



T a b e l a 2 - I n f l u e n c i a d o s T o n s C l " , SO^" o M L na tvl>T^VÍ Í»« f ;?>•: n

coluna de resina.

Concentração t de Fosfato Retido n, Coh,^

(Molar)
Cl SOj"

10~4 100,00 98,31

IO"*3 100,00 96,^7 96,17

IO"2 83,20 3,76

IO"1 1,92 1,66 1,54

10° 0,94 0,92



5.5. Influência da Acidez (Método Espectrofotamctríroi

De a c o r d o com o p r o c e d i m e n t o d e s c r i t o iu> í i «* . i v - . , 2 , » , . u * -

c o u - s e o e f e i t o da a c i d e z no método p r o p o s t o . üb:; tTV4': . i - , t.f J.V ».. » ¿ ^ ,;*

F i g u r a 8 , ura aunicnto s i g n i f i c a t i v o iuiabsorb.*¡nci. t .»o »«i^;..- >?=; , . ¡- : i t . ; ^ i

n u i u a c o n c e n t r a ç ã o da s o l u ç ã o á c i d a . De sua f o r r - i , yodor - u •; ¡» . ¡ . ^ t j i -

l a c o n c e n t r a ç ã o 3N cm á c i d o s u l f ú r i c o . Oco t r o 411c, con n u ,>.(.;••>, n - ' a -

v a - s c a i n t e r f e r ê n c i a de s i l i c i o (100 ppra) e utna iiUen-wi v w í . t , ^ , » ^ *;.»'. ¿ : A

formada ao l o n g o do s i s t e m a a n a l í t i c o , p r o v o c a n d o a s u b i d a r tunt .«'••' í ¿ '.f *r

da l i n h a d e b a s e . E c s s a f o r m a , c s c o l h c u - s t ; a. concent i . i^ . i .» •'•;: « : . \, > • v r u l

f ú r i c o , onde e s t e s i n c o n v e n i e n t e s nao e ram n o t a d o s . Rcr.rtali'.•--,»«< <;i¡: .t > -.»

c e n t r a ç ã o a c i d a na b o b i n a de r e a ç ã o p a r a a s o l u ç ã o '«N eai .íi*.id<> mil ii'.i t . ¡> *•-

r a a p r o x i m a d a m e n t e 0,AK e que e s t e v a l o r e u t r a v . i «:r.i di ncarA'an- t.i ¡•>-r. *> ÍI(>IÍ!

s e n t a d o p o r SIIEN e DYROFF ( 1 9 6 4 ) . Segundo o s a u t o r e s ; , p a r a i ! v i t . u - ' i r 4 in

t e r f e r e n c i a de s i l i c i o (100 ppm) , a c o n c e n t r a ç ã o a c i d a f i n . i l <ia ri-;».;.i;> .!rv.-

r í a s e r i g u a l ou s u p e r i o r a 0 ,7N em a c i d o s u l f ú r i c o . Van v»'z «i«u» I R Ü I Ü V«»

a ç ã o o s i l i c i o é um i n t e r f é r e n t e , e que a c i n ó i - i c a de H M Ç . I O *• i«n»¡.-i t . n ¡ t ' ' ,

t e m - s e que c o t i s i d e r a r a s e g u i n t e s i t u a ç ã o : oa a u t o r e s f í zo rn in a d r t * T P » P . I . ; . M

c o l o r i n ; c t r i c a m a n u a l m e n t e , onde a s l e i t u r a s d o s p a d r õ e s o. anvost raa vca'-i i m i -

t a s num i n t e r v a l o de 5 a 100 min a p ô s a a d i ç ã o i'o op.cnte n - d u ' . o r , av> p.».•>;-.*»

que no s i s r e n u i de f l u x o c o n t i n u o , e s s a r e a ç ã o s e p r o c e s s a era torn<j *W 1"> :¡v

g u n d o s a p o s a a d i ç ã o do a c o n t e r e d u t o r . P o s s i v e l m e n t e , t i en tan cou : l i çu i ' : i , ¡»

c i n é t i c a de r e a ç ã o do s i l í c i o f o i mctUR f a v o r e c i d a que a do f o u f a t o .



N

FIGURA 8 - Influencia da acidez n;i absorbancia do composto.

A - valores de absorbancia dos padrões

N - normalidade das soluções de ácido sulfúrico

a - 2,0 ppm fosfato
1 b - 1,0 ppro fosfata

c - 0,S ppm fosfato

d - 0,2 ppm fosfato

e - 0,1 ppm fosfato
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5.6. Influencia da Concentração de Molibdato

Conforme o proccdiiitento descrito no item A.5.2, foram obti-

das as curvas relacionando as concentrações de molibdato estudadas e dife-

rentes quantidades de fosfato.

Pode ser observado na Figura 9 que, para as condições do si¿

tena proposto, o aucicnto da concentração de molibdato promove um aumento na

absorção do composto. Entretanto, para a concentração a ZZ de molibdato,

notou-se a formação de uma intensa coJoração azul ao longo do percurso ana-

lítico, provocando uma instabilidade e subida da linha de base do sistema.

Sendo assim, a concentração a 1,5% n/v foi escolJiid:1, viste que, nestas coil

diçoes, a linha de base era estável.

5.7. Influencia do Volume de Amostra Injetado

Conforme procedimento descrito no item A.5.3, verificou-se o

efeito do volume de amostra injetado.

Observa-se pelo exotnc dan curvais da Figura 10, o significat£

vo aumento na absorbencia do composto colorido com o aumento do volume ii*

jetado no sistema (Va). Esse volume foi definido cm função da scnsihtlida

de e velocidade analíticas desejadas. A relação entre sensibilidade c ve-

loci<!.iric analítica c bastante conhecida e estudada. 0 intervalo de tempo

cnrrespondcnLc entre o sinal rcp.íntruclo c o retorno ã lirthn de bar.c (tempo

de limpnz.i)» varia com o volume injetado; quanto maior V.CK& volume, nviior

n sensibilidade (maior u sinal) c maior será o tempo ¿a limpeza, o que com-

promoter!» sobremaneira a velocid^l') analítica (KU7.ICKA c HANSKN, 197R; KRUC
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Q5°/</o 1,0%

FIGURi\ 9 - Influencia da concentração de molibdato. Mo c a concentração

de molibc!a!o de amonio cm Z (m/V) c A a absorbencia,

a - 2,0 ppm fosfato

b - 1,0 ppm fosfato

c - 0,5 pp:a fosfato

d - 0,2 ppm fosfato

c - 0,1 ppm fosfato
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A

0,4 H

03-

0.2-

0.1-

250 500 750 1000 Va(jJl)

FIGURA 10 - Influencia do volume de amostra injetado. Va são os volumes

em microlitros e A a absorbânci;>,

a - 2,0 ppm fosfato

b - 1,0 jjpm fof>£ato

C - 0,5 ppm fosfato

d - 0,2 ppm fosfato

e - 0,1 ppm fosfato
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et alii, 1981). Dessa forma, a escolha do volume de amestr.? tie 500 pi cor

tamente não viria comprometer a velocioiute analítica, embora, nestas condi-

ções» a sensibilidade; possa ser ligeiramente afetada.

5.8. Espectro de Absorção do Composto

Conforme procedimento descrito no item 4.5.4, verificou-se a

influencia do comprimento de onda na absorção co composto. De acordo com

MARCZLiJKO (1976), a absorbencia do azul de molibdÔnio é muito dependente do

meio (aqüoso ou orgânico), do redutor e da acidez da fase aquosa. Desta

forma, utilizando-se de um meio aquoso onde a acidez foi de aproximadamente

0,4N e;.i ácido sulfúrico, e tendo 'cocao agente redutor o cloreto estanoso,

obteve-se o máximo de absorção do composto a 700 nm (Figura 11). Este re-

sultado estai em concordancia com o encontrado por MURPHY e RILEY (1962) e

BOLTZ (1958). Estes a¡ tores citara que quando so utiliza cloreto estanoso

como redutor, o máximo ce absorção do composto se encontra a 700 nm.



0.4-

0.3-

0.2-

0,1-

500 550 600 650 700 750 800 nm

FIGURA 11 - Espectro de absorção do conposto azul de raolibdênio.
•vj
I
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5.9. Influencia do Cloreto Estanoso e Definição da Bobina de Reação

Em função dos dados obtidos sef.undo procedimento descrito

no itera 4.5.5, representados na Figura 12, observa-se a influência da con-

centração de cloreto estanoso no método em estudo.

Nota-se que, aumentando a concentração de cloreto estanoso,

ocorre um deslocamento positivo da linha de base, decorrente- do desenvolvi

nento do uim coloração, provavelmente devida ã redução do ácidomolíbdico.

Esta redução foi mais intensa quanto maior a concentração

do redutor. Dessa forma, assumindo um compromisso com a sensibilidade e

estabilidade do sistema, optou-se pela concentração de 0,05% ra/v de clore-

to estanoso.

Outro aspecto seria quanto ã estabilidade do composto forina

do. Este efeito pode ser notado na Figura 13 através da injeçno de um

padrão de 2,0 pptn de fosfato, era configuração de volume infinito. Observa-

se claramente que, com aproximadamente 2,5 minutos de reação após a pa-

rada do fluxo, o produto formado tende a dccrcsccr em intensidade de cor.

No sistema de injeção em fluxo em questno, este problema deixa de existir,

uma vez que a reação se processa de forma constante, para ca amostra inje-

tada, em aproximadamente 10 segundos, evitando, desta maneira, inconvenion

tos relacionados com a estabilidade do composto.
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0.500-

Q250-

0,25% 0,50% 0.75% 1,00% SN

FIGUKA 12 - Efeito da concentração #Ju cloreto cstsnoso no siutemn analí-

tico,SN é a conccíitrnção <lc clovcco estanoso em % (m/v).
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Na Eiosraa ¡"igura 13, podc-se ;'.efiuir o coraprinvento <la bobina

de reação, onde nota-se a formação tic dois patamares. 0 menor foi obtido

através da injeção da amostra cm configuração de volume infinito, fixando a

bobina de reação era 80 cm. Com a parada dos fluxos (stop-flow), observa-

se que cora aproximadamente mais 1 minuto a reação se desenvolveu quase que

totalmente. Para estas condições, um.? Lobina de reação de mais de 500 cía

deveria ser utilizada, o que nao seria conveniente, pois, a velocidade ana-

lítica ficaria sobremaneira comprometida, além de uma acentuada diüpersHo

da aarostra injetada. Desta forma, a bobina de reação de 80 cm foi mentida.

Em experimentos preliminares, utilizando-se o ácido ascórbi-

co como redator, e idéntico sistema analítico, observou-so quo para se con-

seguir resultado semelhante, foi necessário utilizar solução a 102 ™/v do

citado redutor e de molibflato de atncnio. Respectivamente, estas soluções

apresentavam concentração 200 e 6 vezes superiores ao definido neste traba-

lho, além da necessidade de uma solução de bisnuto como catalisador da rea-

Çao. Foi observado também que, nestas condições, a reação nao con£i>riti

ao sistema tie fluxo a mesma estabilidade.
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FIGURA 13 - Cinética do desenvolvimento de cor do azul de molibdenio.

PF - parada dos fluxos

I - injeção da an¡ostra
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5.10. Influência do Eluente uà Reação Colorimétrica de Fosfato

Segundo procedimento descrito no itea» A.5.6, verificou-se o

efeito do cluente na reação coloriisêtrica do fosfato. A solução

l,00N cm cloreto de sodio, aiiteriorcwntc utilizada cono elucnte, aprescu-

tou al£uns inconvenientes quando testada no sistema colorimetrico, tais cp_

no: grande instabilidad*» da linha de base do sistema analítico e leitura

significativa tio padrão 0,0 ppta de fosfato (branco), devido a problemas d»

refração. 0 RCSRO sucedeu C O R relação a 0,50N. Desta Corma, a concern

tração a O.25N foi escolhida,usn vez que, nestas condições, estes inconve-

nientes eram sobremaneira minimizados. Ressalte-se também que, segundo

resultado apresentado no item 5.4 deste capítulo (Tabela 2), quando uma so

luçao 1C M c-ut cloreto de sódio foi empregada, apenas 2,0Z do fosfato con-

tinuou retida na coluna. Nesta lir.h.. de raciocínio, era de se csper.tr

que a solução 0.25N ¿arantisse unia cluicao do fosfato superior a 93%. Cera

base na referida tabela, as nesmas considerações poder i nr, ser fcit.is ao

Ion nitrato na mesma concentração, visto cjue, para as concentrações 0,5 fe

l,0N, suL̂ irnfi'. os mesmos inconvenientes no sistema coiorítr.ctrico. Com rc-

laçao ao sulfato, foi descartada a possibilidade de :.va utilização como c-

~ -1
lutnte, pois, mesmo as soluções de' concentração inferior a 10 H provoca*-

v«m grondo i«stabili*i.'.dv no sistema coloriui-Liico.

Outro aspecto considerado foi o relativo à vazão de oluiçío

utilizada. Tendo sido definido urca v.iz.ao de h ml/nin e concrn".r.iç"io do ç_

lucule a O,25S, foi possível associar e«t<i condição àquela na qual se cm-

pregou 1 K I / R Í U d» cIutT.tf- n.i conccncr.-i<*Õi> JN (octa ,irr,ocioçãu iZ.\v »cv

feita em função dos resultados obtidos no item 5..1 dvslt; capítulo). Nestas

Condições, para un tempo etc 30 Kc*p,undos rfr rtuiçao, apro^imad.imiMitc 32 òo
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fosfato radioativo cncontrava-sc adsorvido na coluna.

Esta pequena quantidade retida na coluna sÕ foi detectada pe_

Io Coij>cr-Mullcr, visto que no método colorimótrico esse efeito nao foi n£

tado devido provavelmente as baixas concentrações de fosfato utilizadas e ã

menor : ensibilidíide do sistema de detecção deste luétodoespectrofotomctrico.

De qualquer forma, este possível efeito de memória cm nada comprometeu os

resultados analíticos, conforme pode ser observado na Figura 17.

Considerados estes aspectos, pode-se notar, pela Tabela 3, a

influencia tios tons cloreto e nitrato na reação colcrimétrica de fosfato.No

ta-se. pelos dados que, para una concentração a 0,25N em cloreto de sódio co

mo carregador da amostra, os valores de absorbencia dos padrões sofreram un

decréscimo de aproximadamente 10% em comparação àqueles obtidos com carrega

dor água. Esta variação provavelmente foi devidr. ã interferencia do ion

cloreto no roctoJo colorissetríco. Para as soluções de nitrato de sódio c

nitrato de amonio, esse efeito não foi notado. Dest.--. fornia, poder-se-ia

optar pelas soluções de nitrato de sódio c nitrato de amonio, visto que es-

s.is coX«:çocs nao provocaram n«nbu¡ca interferencia no método colorimctrico e

tambora podr.vi.iin ser utilizadas como ajantes cluentes em vista dos resulta-

dos obiridos anteriormente. Preferiu-sc daprp^nr nitrato de aiaonio pelas

seguintes razõer.: o pi! desta solução 0,¿SN (em torno de 5,2) oferece boas

condições de concentração c eluição do fosfato ns coluna; com esta solu-

ção poifc-nc, futuramente, acoplar a técnica de troca iónica a detectores J-.-

entes ño atôcica paro análise de diveraos Sni'me, wm-i vea que o Ion w>«5í«>,

qtM'.tdi» precvitio c#. altad concentrA«;ões (acisu il«> 500 ppRs)( provoca gnnnU>

interfttictKi.i espectral na .inJilise tíos outros olc
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Tabela 3 - Efeito das soluções carregadores de amostra (eluente) na reação

cotorfeétrica do fosfato. Os padrões de fosfato, preparados nos

diferentes carregadores (dados expressos em unidades de absor-

bãncia).

Padrões PÔ " KafíO, KaCl

(ppm) ¿ O.25N 0.25M

2,0

1,0

0,280

0,138

0,284

0,142

0,246

0,119

0,283

0,140

0,5 0,06? 0,067 0,061 0,069

0,2 0,035 0,035 0,027 0,035

0,1 0,016 0,01? 0,013 0,017

0,05 0,003 0,008 0.0C6 0,008
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5.71. Influência <íe Alguns Tuns na Retenção de Fosfato na Coluna de

Resina

Conforme descrito no item 4.5.7, observou-se que as concen-

trações 100 ppra de sulfato, 100 ppm de nitrato c 50 ppm de cloreto não in-

fluenciavam na pr?-concentração de fosfato na coluna de resina. Somente

para as concentrações 100 e 300 ppm de cloreto foi observada tal influen-

cia. Nota-se» pela Figura 14, curva b, que os valor«s de absorbancia re-

lativos aos padrões sofreram ira decréscimo de aproximadamente 5Z quando em

presença de 100 ppm de cloreto, era relação àqueles obtidos para as solu-

ções contendo apenas fosfato (curva a). Jã, em presença de 300 ppm de

cloreto, pste decréscimo chegou ao redor de 45/E (curva c). Estas varia-

ções, provavelmente, foram devidas às quantidades dos diversos ânions que

foram passados na coluna juntawnte cora o fosfato. Ou seja, para concen-

trações 50 ppm de cloreto e 100 ppra de nitrato e sulfato, que correspondem,

reopectivarcente, .->. 1,41 eq yg/ml, 1,61 eq iig/ml c 1,04 eq ug/ml destes í-

ons, a retenção do fosfato não foi afetada, Quando foi aumentada a quantidade

de cio, f;to para 2,82 eq ug/ml (100 ppm), a retenção do fosfato foi prejudica-

da, sendo tao uair> intenso o processo quanto maior a quantidade de cloreto. E

interessante considerar que nas fútuaçõos jã descritas, a resina r.e encont™

va na foima de nitrato, omle, provavelmente, c cloreto competia cora o fos-

fato na zona de troca. Substituindo-sc o carregador nitrato por uma solu-

ção de cloreto di! sódio de igual concentração (0,?.5N), foi possível, resol-

ver o proMema, uwa ves quo a coluna de rcr»ina, jií saturada com cloreto, fa

voreceu o proccr.so de troca doa Tons fosf.ito. Est e resultado pode ser ob

âerv.-ulo na Kip.uru 15, onde o diferença ur.tre as duos curvas foi devida a

influencia, já dist-utída, «lo ion cloreto no método colorimútrico.
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0.4-

0.3-

0.2-

0.1-

QO25 0.050 0.075 0,100 ppm

FIGURA 14 - Influencia J!O Ton cloreto na retenção de fosfato na coluna de

resina (forma N0«).

a - curva padrão de fosfato (sen Cl )

b - curva padrão de fosfato contendo 100 ppm Cl

c - curva padrão de fosfato contendo 300 ppm Cl"
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A

0,4-

0,3-

0,2

0.1

Y - 7S,60910 . X + 0,10308; r - O.999SI
ft a 9

Y. • 64,31058 . X. - 0,02436; r, - 0,99998
D l> D

0.025 0,050 0,075 0,100 ppm

FIGURA IS - Valores de absorbencia de padrões de fosfato cm ausencia o pr¡^

sença do cloreto.

a - curva padrão de fosfato (resina na forma NO.)

b - curva padrão de fosfato contendo 300 ppm de Cl (resina na

forma Cl")



5.12. Efeito do Tempo de Prê^Concentraçao da Amostra

Verificou-se, através do experimento descrito no item 4.5.8,

a influencia do tempo de pre-concentvaçao da amostra na-sensibilidade do roé

todo. Observa-se, pelas curvas da Figura 16, o significativo aumento na

absorbância do composto com o aumento úo tempo de concentração da amostra

injetada no sistema. Este resultado jã era esperado, pois, a medida que

são passados na resina volumes crescentes da mesma solução, maior c a quan-

tidade de fosfato presente. Verificou-se também que, a partir do tempo de

90 segundos, houve uma perda de linearidade do sinal para todos os padrões

de fosfato, sendo essa perda mais acentuada para o padrão de 0,1 ppm. Tal

fato pode ser compreendido baseado em considerações descritas por SAMUELSCN

(1963), acerca do processo de adeorçao. Inicialmente, a resina encontra-

se numa determinada forma (no nosso caso, na forma de nitrato). A medida

que se inicia o processo de pre-coneentração, os Ions que tntratn (fosfato)

movem-ce através da coluna até atingirem a zona de troca. Nesta região c-

xístirá vim equilíbrio entre os dois Ions. Essa zona continua a mover-se

através da coluna até atingir o limite de deslocamento (break-through), o

que significa que Ions fosfato podem ser detectados no efluente. Desta fo£

ma, provavelmente, a partir de 90 segundos de pré concentração, uma certa

quantidade de íonr, fosfato poderia ser encontrad! na solução de salda, oca-

sionando A conseqüente perda de linearidade. Independente? deste resultado, o

tempo de pré-concentração de 60 s foi escolhido, pois a velocidade, analítica do

método deveria ser consiuerada. Em caso de se necessitar uma maior scnsibili_

dade, sem se preocupar com a velocidade analítica, os tempos de 90 ou 120 secun-

do* poderão ser utilizados e, provavelmente poderão ser «lcancadns curvas

de padronização de forma linear, ,iumentnndo-r><> o tamanho da coluno.
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30 120 Tempo(s)

FIGURA 16 - Efeito do tempe de prc-conc.entração da amostra na coluna do. resina

a - 0,100 ppm fosfato

b - 0,050 ppm fosfato

c - OrO25 ppm fosfato

d - 0,010 ppm losfnto
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5.13. Efeito do pH ou das Formas de Fosfato

O efeito do pH ou das Cormas de fosfato na retenção e elui_

çao deste Ion na coluna de resina, foi verificado conforme procedimento de£

crito no item 4.5.9.

Como cita APHA/AWWA/WPCF (1975), o pH de amostras de 5euas

naturais pode variar no intervalo de 4,0 a 9,0. Nestas condições, segundo DAY e

UKDERW00D (1974), as formas de fosfato encontradas são, predominantemente,

2-
HjPO, e HPO, , respectivamente. .

Os resultados encontrados mostraram que o pH e, consequente-

mente, as formas de fosfato existentes nao influíram na retenção e cluiçao.

Tal comportamento está coerente con* as características da resina (Tabela 1),

ou seja, na referida faixa de pH c para as quantidades de fosfato estudadas,

a predominância de qualquer daquelas formas nao permitiu que fossem obscrva_

das modificações no comportamento da resina.
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5.14. Características Analíticas

5.14.1. Exatidão

Uma vez que não foi possível a obtenção de materiais de refe-

rencia, ou seja, amostras de água com valore:, certificados da concentração

de loefato, nem o emprego de outro raetodo para comparação dos resultados, a

exatidão do método proposto foi avaliada através da técnica de padronização

interna. A referida tecnica consiste na adíçno de quantidade conhecida do

elemento a amestra, num estádio anterior ao procedimento analítico. (FRITZ

e SCHENK, 1976; INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY - lUPAC,

1979). Os resultados do teste de recuperação, usando desta técnica, sao a_

presentados na Tabela 4 e revelaram uma porcentagem de recuperação média em

torno de 9SZ- A velocidade analítica do método proposto pode ser observa-

da na Figura 17 e se apresenta em torno de 40 determinações por hora, na

faixa de 0,005 a 0,100 ppra de fot-fato.

5.14.2. Precisão

A precisão do método foi avaliada segundo o procedimento des-

cr i to era A.5.10.2, utilizando amostras contendo, respectivamente, 0,022 e

0,06-'« ppra de fosfato. Desvios padrões relativos inferiores a 17. foram sem-

pre calculados.



Tabela 4 - Teste de recuperação com padronização interna.

Amostra

3-
ug P04 em

40 nil
Antes da Adição

vg PO^" em
10 ml

Adicionado

ug P04 em
50 ml

Apôs Adição

Recuperação

00

0,8

0,8

0,9
0,9

1.2
1,2

1.8
1,8

2,1
2,1

2,7

2,7

3,3

3,3

1,0
2,0

1,0
2,0

1,0
2,0

1,0
2,0

1,0
2,0

1,0
2,0

1,0
2,0

1,8
2,7

1,8

2,9

2,1
3,0

2,8

3,0

4,0

3,5

4,6

100,00
96,42

94,73
100,00

95,42
103,12

100,00
97,36

96,77
97,56

94,59

97,87

102,32
96,22

KJ
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0.4-

Q3-

aa-

0.1-

O.0-

• •

0,l(

¡I
1
1

í

\ \

LLLUtu'jLut
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0,050
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1

0,010
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FIGURA 17 - Resultado gráfico da determinação de fosfato era águas naturais através da pre-concen-

cração era resina de troca iónica en sistema de injeção em fluxo. Da direita para a

esquerda, padrões de PO, na faixa de 0,005 a 0,100 ppm, nrortras de ãgua, novanente t

a série de padrões, todos analisados era triplicata. Y
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6. CONCLUSÕES

a) O método do 22ul ¿c. taolíbdênio, em sistema de injeção cm

fluxo, empregando resina de troca iónica, pode ser utilizado para a deter-

min;ição de baixas concentrações de foafcto em aguas naturais, apre-

sentando vantagens ora relação aos métodos convencionais manuais e automa

ticos.

b) Estas vant.-iRcns estao, principalmente, relacionadas a ve_

locictade analítica, menor consumo de reagentes, a não utilização de solven_

tes orgânicos e acessórios específicos, simplicidade operacional.

c) Determinação de baixas concentrações de fosfato (abaixo

de 0,1 ppm), em ãguag naturais, podem ser feitas através do sistema de flu

-.. xos da Figura 4, com uma precisão superior a 99% e recuperação media cm

torno d« 98Z.

d) Determinação de fosfato cm amostras de ãçca, coco teores

entre 0,1 e 2,0 ppm pode ocv falta (tlr.tvcs do siütcuut de fluxos da Ki^tna

4, substituindo~se a coluna d: resina por um "loop" de amostra

de 500 nl.
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e) A velocidade Analítica de 3prox»nvidin*.ní.c

per hora potlo ser stssentada quando maiores teores de fosfato estive reta pre-

*er.tcs nas anos tras.

£) 0 limite de detecção en torno de 0,005 ppa de fosfate, po

ce ser aumentado prt-concentrnmla naiores volumes de anestra ou utilizando

vazões de pré-concentração da anostra inferiores a 10 nl/ctin.

g) Uta tempo de 30 segundos leí suficiente para eluir pratica

taente todo o fosfato retido na coluna, quando utilizou-se de uma vazão de e

luição de 4 sl/nin e concentração úo elucnte a O,25K cm nitrato de acwoic.

Soluções de cloretos c sulfates ta:r¿cn podc.i ser erap rega Jas como eluentcs.

b) Kão foram observad.-s influencias t?e até lOti ppn de nitra-

to ou sulfato na retenção de fosfato pela coluda de resina.

i) QuAntio ciucentraçõci acistr de 100 pp-, tie clorcLn estive-

; era presentes ;tas antJSCras, a troca ia solttcso carrc¿.idora de anoKtrz (ni-

trato de amonio 0,2SN) por una ¿c cloreto «le sodio na mesma concentração

se íaz necessário.

j) Variações no j>H, no intervalo de 4,0 a 9,0, não influencia-

ram na retenção ou cluição do fosfato pela coluna de resina.
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