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RESUMO 

Por intermédio de sistema de injeção em fluxo* 

foram estudados vários aspectos do Método catai it ico para a 

determinação espectrofotomé-trica de molibdênio em digeridos 

vegetaist empregando a reação de oxidação do iodeto pelo peróxi-

do de hidrogênio en eeio ácido- Una coluna de resina catiônica 

foi incorporada ao sistema para remoção de interferentes. 

Inicialmente definiram-se as concentrações dos 

reagentest o volume da alça de amostragem e comprimento dos 

reatores helicoidais de reação e mistura* Investigou-se também 

o efeito da temperatura* 

Ppós acoplamento da resina foram verificados o 

tempo necessário de amostragem? os efeitos da acidez na reten

ção do molibddniOf da concentração iônica da amostra» das inter

ferências de ferro, fosfato* crorno* tit&nio* tungstênio e vaná-
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dio e das vazBes e concentração de agentes eluentes. 

O sistema proposto permite a determinação de mo-

libdênio em digeridos vegetais na faixa de 1»0 a 40,0jug/l, corn 

uma precisão superior a 98% e velocidade analítica em torno de 

40 determinações por hora* No teste de exatidão, os resultados 

foram concordantes àqueles obtidos pela técnica de espectrome-

tria de absorção atômica com forno de grafite» 

i 
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SUMMARY 

A spectrophotometry -flow injection analytical 

method based on the catalytic action of molybdenum on the 

oxidation of iodide by hydrogen peroxide in acidic medium is 

proposed for the molybdenum determination in plant digests* A 

cation exchange resin column is incorporated into a flow 

injection system for removal of interferents* The following 

system variables were investigated and optimized: reagent 

concentrations! sample injection volume, mixing and reaction 

coil lengths, temperature- sampling time» pumping rate and 

concentration of eluting agents* The effects of interfering 

species and of the acidity of samples on the molybdenum 

retention by the ion exchange resin column were investigated» 

The proposed method is characterized by aood precision (r.s.d. 

< 2«0%)« a sampling rate of about 40 samples per hour, and 

permits the determination of molybdenum in plant digests in the 
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range 1>0 to 40*0 ug/1. The results compare Hell with those 

obtained by graphite furnace atomic absorption spectrometry» 



1. INTRODUCRD 

0 molibdênio é um micronutriente essencial j>ara 

os processos vitais das plantas» 0 sua essencial idade é um fato 

comprovado visto o seu papel na -fixação do nitrogênio pelas 

leguminosas e sua participação na redução de nitrato a nitri-

to <EVANSi 1956)i sendo que sua faixa de concentração nas plan

tas situa-se entre 0,1 e 5 mg/kg (HORGLRND, 1945 e HEWWITT e 

McCREADY, 1954). Do ponto de vista da agricultura, concentra

ções superiores ou inferiores a esta faixa são danosas (MRHR e 

PUNGOR, 1980)> Concentrações acima de 5 mg/kg são consideradas 

porque podem prejudicar não somente as plantas, mas também os 

animais que as consomem* Por outro lado, os animais requerem 

baixos níveis de molibdênio em suas dietas para um desenvolvi

mento normal (UNDERWOOD, 1977). 

fl crescente demanda nas análises para a avaliação 

e controle de molibdênio nas plantas ó um fator determinante 

para o desenvolvimento de urna metodologia automatizada. 

Os métodos manuais usualmente recomendados utili

zam-se da técnica de extração por solventes orgânicos. Além de 

serem extremamente morosos, exigem cuidados especiais no seu 

procedimento, podendo ocorrer problemas analíticos de precisão 

e exatidão quando baixas concentrações de molibdênio estão pre

sentes nas amostras (QUIN e MOODS, 1979). 

Os métodos automatizados segmentados por ar, na 

sua maioria, baseiam-se na reação catalítica, a qual apresenta 
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como característica principal uma alta. sensibilidadet onde o 

ion ferro (III) em concentrações normalmente encontradas nas 

plantas é o principal inter-ferente. 0 problema é minimizado 

utilizando-se de fluoreto de amônio como complexante do ferro 

(BRRDFIELD e STICKLRND, 1975; QUIN e MOODS, 1979; EIVRZI et 

alii, 1982)• Contudo, observou-se <rue tal procedimento implica 

em certa ação sobre a determinação de molibdênio com conseqüen

te prejuízo a sensibilidade» 

Em 1975, RUZICKR e HRNSEN propuseram um processo 

de automatização de fluxo não segmentado denominado análise por 

injeção em fluxo, FIR (do inglês Flow Injection Analysis). Sim

plicidade na sua construção, versatilidade, baixo custo opera

cional e características analíticas iguais ou superiores aos 

procedimentos convencionais (RUZICKR e HRNSEN, 1981; VRLCRRCEL 

e CRSTRO, 1984) são fatores responsáveis pela sua utilização 

cada vez mais freqüente. 

Empregando-se a análise por injeção em fluxo, o 

presente trabalho teve como objetivo desenvolver urn método au

tomatizado para a determinação cataiítica de molibdênio em di

geridos vegetais, visando principalmente simplicidade operaci

onal* velocidadede analítica e adequadas condições de sensibi

lidade, precisão e exatidão* 

0 uso de resina de troca iônica se fez necessário 

para a separação dos íons interferentes. 
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2. REVISRO DE LITERRTURP. 

Nota-se pela literatura que o elemento molibdênio 

vem sendo determinado em diversas matrizes por direrentes méto

dos» sejam eles manuais ou automatizados* Colorimetria usando 

os reagentes tiocianato ou ditioli polarogr©' ia- espectrometria 

de absorção ou de emissão atômica e o cataiítico são de rele

vante importância» 

Esta revisão tem como objetivo principal apresen

tar alguns trabalhos que se utilizam de tais métodos* com ênfa

se Â determinação de molibdênio em digeridos vegetais* 

HURD e MLLEN (1935) fizeram um estudo das vari

áveis envolvidas no método do tiocianato* Efeitos da acidez, 

concentração de tiocianato de potássio* cloreto estanoso* tempo 

de reação e condições para extração foram otimizados* 

Modificações no referido método foram apresenta

das por JOHNSON e P.RKLEY (1954). Os autores utilizaram uma mis

tura de solventes orgânicos* álcool isoamílico e tetracloreto 

de carbono* a qual contribuiu para a otimização das condições 

de extração* Linearidade foi obtida na faixa de 0,10 a 10,0 

mg/l de molibdênio* 

PURVIS e PETTERSON (1956) descreveram urn método 

para determinação de molibdênio em digeridos vegetais e solos* 

Os medidas espectrofotornétricas foram feitas baseadas na cor 

produzida pela reação com cloreto estanoso - tiocianato de arnâ-

nio. Os teores médios encontrados para as amostras situararn-se 
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na faixa de 0,66 a 1,93 mg/1. 

Rlgumas modificações -fora» introduzidas con rela

ção ao método tiocianato-cloreto estanoso, por HOPE (19S7)* 

Segundo o autor, a utilização de iodeto de potássio como redu-

tor e concentração 2 N em ácido sul-fúrico na reação, garantia* 

a cowpleta formação de molibdênio (V>, resultando em grande au

sento na intensidade de cor e nenhuma interferência de tungstê-

nio-

6L0RIF) (1963) apresentou uma Modificação no méto

do proposto por JOHNSON e RRKLEY (1954) para a determinação de 

molibdênio, a qual introduzia o uso de uma mistura dos solven

tes orgânicos álcool butllico e tetracloreto de carbono para a 

extração do complexo colorido formado na reação com tiociana

to-cloreto estanoso» Com este procedimento foi possível um 

aumento apreciável na sensibilidade, mantendo-se a precisão e 

exatidão do método* 

0 método do tiocianato . foi estudado por 

LOUNRMRR (1965) com respeito ao efeito de vários ácidos e con

centração de reagentes. Rpós otimização, foi efetuada a de

terminação de molibdênio em aços na faixa de 0,01 a 10%. Peque

nas interferências ocorriam com nióbio, vanádio e tungstênio-

Uma automação no método'de determinação de molib-

dênio em aços, baseado na reação tiocianato-cloreto estanoso, 

foi proposta por BRRITHWOITE e H0BS0N (1968). R freqüên

cia analítica foi de 40 determinações por hora na faixa ds 0,01 

a 1,00 g/l. 

MEDEIROS (1979) desenvolveu um procedimento au-
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tonatizado para a deteliminação de molibdênio, com emprego da 

análise por injeção em fluxo, baseado na reação tiocianato-

cloreto estanoso com extração por solventes orgânicos» De 

acordo com o autor, tal metodologia apresentava vantagens com 

relação à desenvolvida por JOHNSON e RRKLEY (1954), tornada como 

referência» e dentre elas destacavam-se maior freqüência 

analítica) menor consumo de reagentes e a dispensa do uso de 

-funis de separação e outras vidrarias de preços relativamente 

elevados. 0 limite de detecção foi de 0,025 mg/1 corn urna 

recuperação rnédia em torno de 104% e precisão da ordem de 93% • 

KRUG et alii (1984) utilizaram a análise por in

jeção em fluxo na determinação de molibdênio em acos pelo mé

todo do tiocianato- Efeitos de ferro (III), acidez, concentra

ção de reagentes e espécies interferentes foram investigados* 

Conforme os autores, o molibdênio podia ser determinado na fai

xa de 0,10 a 4,00% a uma freqüência analítica superior a 270 

determinações por hora com desvio padrão relativo menor que 27.» 

0 método do ditiol para determinação de molibdê

nio em digeridos de plantas foi investigado por GLORIA (1964) 

onde foram estudados a constituição do complexo colorido, a 

concentração dos reativos, a velocidade de reação, e a estabi

lidade do complexo, entre outros aspectos* 

CHRN e RILEY (1966) empregaram o método do ditiol 

na determinação de molibdênio em materiais biológicos e rochas* 

Em amostras de água do mar, utilizaram a resina de troca iônica 

Zeo Karb 225 e obtiveram um limite de detecção da ordem de 10 

>ug/l. 
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gUIN e BROOKS (1975) utilizaram o ditiol para a 

cotapl exação e o acetato isoamílico para a extraçãoi na deter

minação de molibdênio em digeridos vegetais- Minerais e acos 

por espectrofotometria- R velocidade de análise foi de 150 

amostras por dia e o limite de detecção de 0,05 mg/1* 

SILVA (1975) apresentou uma modificação para a 

determinação de molibdênio pelo método do ditiol« o «mal consi

derou inferior ao método do tiocianato-cloreto estanoso devido 

a problemas de interferências» Conforme descreveu* a sensibili

dade e precisão foram melhoradas* 

O método polarográfico foi utilizado por BOURBON 

et alii (1983) para a determinação de baixas concentrações de 

molibdênio- 0 limite de detecção foi de 0,25/ig/J e os 

resultados obtidos comparáveis com os do método do tiocianato-

Uma rápida determinação polarográfica baseada na 

redução catai itica de molibdênio em soluções ácidas conten

do nitrato foi desenvolvida por CHRTELET et alii (1981). 0 li

mite de detecção foi de l,0yug/l. 

MRRTON e NIMRRR (1984) determinaram molibdênio em 

solos e fertilizantes por polarográfia- Interferências de Fe, 

Cu» Mn e Zn foram mínimas* 

KHflN et alii (1979) desenvolveram um método para 

a determinação de molibdênio em digeridos vegetais e plasma de 

sangue por espectrornetria de absorção atômica com e sem chama. 

Rs amostras foram digeridas via nitro-perclórica- molibdê

nio separado por quelação e extraído em metil isobutil cetona. 

Recuperação foi de 92 a 98.9% e os limites de detecção de 10 
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jug/1 e 2/jg/l, respect ivãmente* 

O «feito de vários ácidos e pH na determinação 

d» molibdênio por espectrometria de absorção atônica COM -forno 

de grafite foi estudado por STUDNICKI (1979) > Segundo o autor v 

os ácidos utilizados afetaraa o sinal analítico» com Maior con

tribuição para HaPthna faixa de 0,01 a O»IX. Na faixa de pH de 

4,0 a 5S5 não houve variações-

Baixas concentrações de molibdênio fora* determi

nadas por NEUMPN e MUNSHOVER (1981) empregando digestão em HN03 

e determinação por espectrometria de absorção atômica com for

no de grafite» Uma recuperação de 94*3% foi conseguida com 

desvio padrão relativo de 10X para O , 50 mg Ho/l-

LYONS e ROOFP.YEL (1982) fizeram uma extração se

letiva de molibdênio com 8-hidroxi-quinolina e determinação por 

espectromet ria de emissão atômica com plasma induzido em argô-

nio (ICP-RES). 0 limite de detecção foi de 0,09 mg/l e Ca, Mg, 

Fe e Na não interferiram- Recuperação média foi da ordem de 

100%. 

SPIERS et alii (1983) analisaram 20 elementos em 

extratos de solos e digeridos vegetais por ICP-RES, otimizando 

condições e procedimentos analíticos- 0 limite de detecção pa

ra molibdênio foi de 0,10 mg/1-

0 fato de que o molibdênio catalisa a oxidação do 

iodeto pelo peróxido de hidrogênio em meio ácido é a base do 

Método desenvolvido por YATSIMIRSKII e RFRNR'S EVR (1956). 

Soluções de iodeto de potássio, ácido sulfúrico e amido foram 

colocadas em um frasco é adicionados peróxido de hidrogênio e 
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Molibdftnio- O volume foi completado e transferido para uma cé

lula ea espectro-fotômetro* Rpós 3 Minutos, -fora» anotadas as 

absorbâncias a 553 na* C M intervalos de 1 Minuto. Os resulta

dos fora» plotados COMO teapo em função da absorbância e as tan

gentes de cada curva fora» calculadas e confrontadas COM as 

concentrações de molibdênio* 0 liai te de detecção do método 

foi de O|10 ag/1 e precisão de aproximadamente 10*. 

EM 1966 v HRDJIIORNNOU apresentou UM Método es-

pectrofotoaétrico semi-automatizado para a determinação de mo— 

libdênio em soluções a<ruosas- Este Método utilizava a re— 

ação entre iodeto e água oxigenada eM Meio de ácido clorídrico 

(pH=l»7) COM conseqüente liberação de iodo- 0 autor observou 

que a reação erã catalisada pela presença de molibdênio e a 

liberação de iodo proporcional â sua concentração- Efeitos da 

concentração hidrogeniônica, do peróxido de hidrogênio» do 

iodeto de potássio na reação e coMpriMento de onda de máxima 

absorção foram verificados* Ions como amônio (I), bário (II), 

cobalto (II), magnésio (II), Manganês (II), níquel (II), 

potássio (I), sódio ( D e zinco (II) não interferiam na 

reação* Quantidades de molibdênio desde 0,036 a 2,5 yug podiam 

ser determinadas com erros relativos de cerca de 2%. 

FUGE (1970) apresentou algumas modificações no 

procedimento proposto por HPDJII0RNN0U (1965), utilizando um 

Puto Rnalisador da Technicon em amostras de origem geológica 

(rochas) e biológica (água do mar)* Com o sistema empregado foi 

possível a determinação de molibdônio na faixa de 2,0 a 250 

/ig/1 a uma freqüência analítica de 10 amostras por hora* Efeito 
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concentração iônica das amostras foi observado na inclinação 

curva de calibração. Alguns ions interferentes na reação 

o Pe (II), Fe (III), Cr (VI), V (V) e W (VI) fora* testados, 

le a maior interferêiicia foi causada por ferro (III) e 

tádio. Onions como fosfato (10 mg), fluoreto (10 mg), borato 

> mg) e brometo (100 mg) em UM litro de solução podiam ser 

ilerados na determinação de 10/tg de molibdênio* 

BRflDFIELD e STICKLRND (1975) utilizara» um siste-

analítico semelhante ao de FUGE (1970), o qual otimizaram 

•a a determinação de molibdênio pelo método catai {tico- Devi-

A possibilidade de interferências de soluções contendo alta 

icentração iônica, inclusive fosfato, os autores realizaram 

i extração preliminar com benzoina-monoxima e clorofórmio. 

•a eliminação da interferência de ferro (III) (200 /ig/1 na 

éria seca) foi utilizada uma solução de fluoreto de amônio 

25% m/v). 0 limite de detecção foi de 0,003 mg/l (usando 2 g 

amostra para um volume ácido final de 20 ml) a uma frequên-

i analítica de 40 determinações por hora. 

De acordo com estudos de QUIN e MQ0DS (1979), o 

;odo anteriormente proposto não estava ainda suficientemente 

.envolvido para uso .em análises de rotina, especialmente 

indo níveis mais altos de interferehtes (principalmente fer-

eram encontrados nas plantas- Usando um sistema da Tech-

:on, propuseram algumas alterações, como a redução do tempo 

reação e adição da água oxigenada antes do iodeto de po-

isio par* prevenir qualquer redução do ferro (III) anterior a 

iplexação com fluoreto. De maneira similar* a interferência 
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de fosfato foi eliminada» COM relação à. concentração iônica das 

soluçõest fora» feitas simulações contendo separadamente 

0«SX de potássio* sódio* cálcio e magnesia (correspondendo a 5z. 

de cada um na planta) e verificado um decresciao no sinal de 

Molibdênio. COMO sugestão dos autores * para aaostras COM alias 

concentrações iônicas* apropriadas quantidades dos fons 

deveria» ser adicionadas as soluções padrão. 0 liaite de 

detecção do método foi de 0*01 Mg/l no digerido vegetal a tuaa 

freqüência analítica de 35 deter»inações por hora. 

RLEKSEEVO et alii (1980) deter»inara» Molibdênio 

pelo aétodo cataiítico ea presença de tungstênio (VI). Rtravés 

da adição de ácido cltrico à reação( a ação catai ítica do 

tungstênio era completamente eliminada. Para o molibdênio* o 

efeito deste ácido aumentava ew 5% sua ação catai ítica» O pH da 

reação foi mantido e» 1*7 e o linite de detecção para molibdê

nio (VI) foi de 0*2 mg/l* com um desvio padrão relativo igual a 

BX. 

MflHR e PUNGOR (1980) testaram alguns métodos ca

tai í ticos j>ara a determinação de molibdênio- entre eles as re

ações bromato-iodeto* ácido rubeanico~peróxido de hidrogênio e 

iodeto-peróxido de hidrogênio, este o mais eficiente. Utilizan

do um sistema automatizado semelhante ao Technicon II* foram 

efetuados testes para a otimização da concentração dos reagen-

tesf linearidade* precisão e limite de detecção para soluções 

a<ruosas puras* Com relação aos ínterferentes» dependendo da 

matriz a ser analisada* o mais significativo foi o ferro (III). 

Uma freqüência analítica de 30 amostras por hora foi conseguida 
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• o moiibdênio podendo ser determinado na faixa de ú«01 a 0*50 
* 

•9/1. 

Uma modificação no método cataiítico para deter

minação de moiibdênio foi proposta por DICKSON e SVEHLR (19S2), 

a qual BT» baseada na reação ácido peroxiacético-iodeto-acido 

ascórbico (sistema de Landolt) em pH q»2. O monitoramento da 

reação foi feito por potenciometria* sendo que este procedimen

to facilitava o estudo de reações lentas* além de permitir sua 

automação* R interferência de 30 ions foi estudada* destacando-

-se o cobalto que retardava a reação enquanto que outros nove 

ions aceleravam-na* entre eles ferro (II) e ferro CIII). Para' 

eliminar esse probleea foi.feita adição de uea solução a ÍOZ 

de fosfato* «as com relativo sucesso. Apenas concentrações da 

ordem de 1*0 mg/l de ferro (III) fora* suprimidas* ao passo 

que concentrações superiores ainda interferia». Riem disso* a 

adição de fosfato aumentou o pH e a instabilidade da reação» Um 

estudo detalhado da estequiometria* mecanismo e cinética das 

reações catai ftica e não catai itica foi efetuado. R determinação 

de moiibdênio foi otimizada para a faixa de 0*1 a 1*0 mg/l« 

EIVRZI et alii (1982) modificaram o eliminador de 

bolhas do sistema Ruto Rnalisador da Technicon e utilizaram uma 

célula de fluxo de 5 cm de caminho ótico na determinação cata" 

lítica de moiibdênio* visando um aumento na sensibilidade do 

método. R interferência de ferro (III) (equivalente a 1000 

pg/ml na planta) foi praticamente eliminada com a adição de uma 

solução 0*25% de flúor et o de amônio* Para essa concentração de 

ferro foi encontrada uma absorbência correspondente a 0*001 
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mg/1 de molibdênio na solução. Outros metais que também 

catalisam a reação de oxidação do iodeto pelo peróxido (titânio, 

vanádio, tungstênio e cromo) -foram complexa dos pelo fluoreto, 

atenuando a interferência. Os efeitos interferentes do fosfato 

e da concentração iônica das soluções foram eliminados de acordo 

com QUIN e MOODS (1979). 0 método foi aplicado para a 

determinação de molibdênio em tabaco e soja a uma freqüência 

analítica de 30 determinações por hora e um limite de detecção 

inferior a 0,1 mg/1-

ZHAO-LUN e SHU-KUN (1983) estudaram as condiçôes 

das reações cataiítica e não cataiítica para adaptá-las ao sisy 

tema de injeção em fluxo, na determinação de molibdênio ern á 

guas naturais. Efeitos da concentração de reagentes, 

interferentes e concentração iônica das soluções foram 

verificados* Segundo os autores, a interferência de tungstênio 

podia ser minimizada pela adição de 0,1% de EDTfl na solução de 

iodeto de potássio, mas a sensibilidade da determinação era 

diminuída em cerca 30%. Interferência do ferro (III) foi 

eliminada ajustando-se o pH para 8 antes da introdução das 

amostras no sistema. 0 efeito da concentração iônica foi 

verificado com a injeção de uma solução de 37. de cloreto de 

sódio, a qual causou uma depressão no sinal em torno de 47.• A 

precisão do método foi de 0,837. para 50 jug Mo/1 e de 1,9% para 

13 jug Mo/l e a recuperação média foi de 99%* A velocidade 

analítica foi de 90 determinações por hora e o limite de 

detecção de 0,7 /ug Mo/l* 

Um aumento de sensibilidade na determinação cata-
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lítica de molibdênio pela reação de Landolt (peróxido de hidro-

gênio-iodeto-ácido ascórbico) -foi conseguido por OMBERSON e 

SVEHLR (1985)• Forarn introduzidas várias modificações no método 

anteriormente proposto por DICKSON e SVEHLR (1982)i tais como 

concentração de reagentes» pH (1,5) e tempo de reação de 30 

minutos para amostras com baixas concentraç&es de molibdênio. P 

reação foi otimizada para a faixa de 0*01 a 0*10 mg/l e a 

detecção feita por potenciornetria ou condutometria* 0 tempo de 

30 minutos não causava qualquer dificuldade desde que o monito

ramento foi feito automaticamente* Interferências de tungstê-

nio, vanádio, cádrnio e ferro foram eliminadas por meio de urna 

extração prévia com benzoina-2-monoxima. 
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3. MRTERIRL 

3-1. Instrumentos e Acessórios 

EspectrofotÔmetro Beck man 25 equipado corn cubeta 

de fluxo Helma, modelo 178-OS caminho ótico 10 mrn, volume 80 

/«l. 

Registrador Radiometer, modelo REC 61, com unida

de de alta sensibilidade REfl 112. 

Bomba Peristáltica ISMRTEC, modelo rnp 13 GJ 4. 

Espectrômetro de emissão atômica com fonte de 

plasma induzido em argônio Jarrel-Rsh modelo 975. 

Cornutador operado manualmente, construído em a-

crílico, conforme descrito por BERGRMIN Ffi et alii (1973). 

Junç&es de acrílico para confluência* 

Tubos de Tygon, de diferentes diâmetros internos, 

para a obtenção de várias intensidades de fluxo* 

Tubos de polietileno com diâmetro interno de 0,7 

mrn, para a construção dos reatores tubulares helicoidais e li

nhas de transmissão do sistema de fluxo. 

Balança analítica, sistema pHmétrico para deter

minação de pH, mufla, vidraria e demais acessórios de uso comum 

em laboratórios de química* 
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3.2. Reagentes e Soluções 

Todos os reagentes utilizados forarn "pro-análise" 

e todas as soluções foram preparadas com água destilada deioni-

zada aquecida para eliminação dos gases dissolvidos» 

Soluções padrão de molibdênio: a solução esto

que contendo 100 mg Mo/l foi preparada dissolvendo-se 150 rng de 

Mo03 em 5 ml de hidróxido.de arnônio concentrado e diluindo-se a 

1000 ml com água. Soluções padrão de 0 a 100 ̂ g/1 foram pre

paradas em ágtia e em ácido clorídrico na faixa de 0,05 N a 0,20 

N por diluições adequadas da solução estoque* 

Soluções aquosas de iodeto de potássio na faixa 

de 0,5X m/v a 4,0/i m/v. Essas soluções foram preparadas diari

amente e acondicionadas em frasco e&curo« 

Soluções de peróxido de hidrogênio na faixa de 

0f005% a 0,025'/. em áci-do clorídrico 0,10 e 0,20 N obtidas di

ariamente a partir da solução a 307. a qual era mantida em gela

deira» 

Soluções aquosas de cloreto de arnônio 2, 3 e 4 N. 

Soluções de ácido clorídrico na faixa de 0,025 a 

4,0 N. 

Soluções padrão de íons interferentes: T-ar<\ os 

elementos RI, Ca, Cr, Fe, K, Mg, P, Ti, V e W foram preparadas 

soluções estoque de concentração 1000 mg/l a 5000 rng/1 conforme 

as necessidades, empregando-se os compostos OICI3 >6H 2 0, 

CaCl2 , K2Cr207, FeCl3, KC1, MgS0„.7H20, Na2HP01(,TiClIt , NH„V0, e 

Na2WQ3.2H20, respectivamente* Sempre que possível as solu-
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çôes estoque eram 0,1% v/v em HN03. 

3-3- Resina 

P resina utilizada -foi a Dowex 50W-X8 catiônica 

forte, 100 - 200 mesh, com capacidade de S meq/g-

3-3-1. Rcondicionarnento e preparo da coluna 

0 acondicionamento foi realizado colocando-se a 

resina inicialmente em uma solução de ácido clorídrico 0,1 N 

em frasco de vidro» Com auxílio de uma seringa de 10 ml, trans

feriu-se a resina para cilindros de vidro de diâmetro interno 

de 3 mm e comprimento igual a 9»0 cm, que acomodava 540 mg de 

resina. Ft compactação foi feita de maneira a se evitar a entra

da de ar na coluna* Se porventura alguma quantidade de ar pene

trasse, a técnica do fluxo reverso (backwash) era utilizada. 

Para impedir a saída da resina foi colocada lâ* de vidro. P sua 

conexão ao cornutador foi efetuada através de tubulação de poli-

etileno de 3 cm de comprimento. 

3.4» Rrnostras 
* 

Rrnostras de tecido vegetal da parte aérea de for-

rageiras e leguminosas foram cedidas pelas Seções do CENA» Por 

ocasião do recebimento, as amostras ja se encontravam moidas e 

foram posteriormente secas em estufa de circulação forçada a 
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60 C até peso constante. 

Mineralização da amostra: pesou-se 1 g do mate

rial, transferiu-se para cápsula de porcelana e incinerou-se a 

550 C até obtenção de cinzas claras (3 horas), as quais foram 

um ideei das adicionando-se 1 a 2 ml de água destilada deioniza-

da- Odieionou-se uniformemente 5 ml de ácido clorídrico 4 N e 

secou-se ern banho mar ia a 60°C Rpós, adicionou-se 10 ml de á-

cido clorídrico 0,10 N, misturou-se bem e transferiu-se através 

de papel de filtro (Whatman n& 1) para balão de 50 ml. 0 pro

cesso foi repetido até completar-se o volume do balão* manten

do-se em repouso por aproximadamente 12 horas (QUIN e MOODS, 

1979? EIVRZI et alii, 19S2). 
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4. MÉTODO 

4.1. Característica do Método Catai{tico 

YflTSIMIRSKII (1964) estudou várias reações envol

vendo peróxido de hidrogênio em meio ácido. Uma das reações foi 

a oxidação do iodeto por peróxido de hidrogênio: 

H202 + 2I~ + 2H+ — > 2H20 -»• I2 -..(1) 

sendo que o iodo liberado era medido fotometricamente a 350 nm* 

0 cinética dessa reação -foi estudada para verifi

car a velocidade de formação de iodo e foi expressa pela Equa

ção: 

d[l2]/dt = k[H202] [l~] ...(2) 

onde k é a constante de velocidade da reação* para um dado pH* 

Segundo o autor* a reação (1) era catalisada 

por Fe (III)* Zr» Nb» Mo» Ta e W e aparentemente» também por 

Hf. 

0 estudo da cinética de reações do tipo (1)» en

volvendo compostos dos elementos mencionados anteriormente* 

permitiu a VHTSIMIRSKII (1764) concluir que se Mo* W e Fe fos-

' lem usados* a velocidade da reação (1) podia ser expressa pela 
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Equação: 

n 
d[l2]/dt « £ki[C.] [H202] [l"J ...(3) 

onde: C = concentração dos metais mencionados 

k = constantes de velocidade da reação dos metais 

i = índice que representa a quantidade de catalisadores 

presentes na reação (l...n). 

De acordo com MULLER (1982)» muito pouco é conhe

cido com respeito à ação cataiítica de diferentes metais em 

determinada reação. Pssim* unicamente a soma.dos efeitos pode 

ser considerada» 

Segue então da Equação (3) que a velocidade da 

reação (1) na presença dos catalisadores dependia linearmen

te das suas concentrações e podia ser medida facilmente por 

meio de urn colorimetro fotoelétrico (EIVOZI et alii* 1982)* 

A.2- Sistema FIR para avaliação das condições da reação ca 

talítica. 

Em função das características anteriormente des

critas ern 4-1» projetou-se um sistema FIR para o estudo do mé

todo cataiítico da determinação de molibdênio baseado na re

ação peróxido de hidrogénio-iodeto de potássio» cujo diagrama 

de fluxos é apresentado na Figura 1> 

Observa-se pela figura que a amostra (P) enche a 
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Figura 1 - Diagrama de -fluxos do sistema FIR utilizado para 
avaliação das condições de reação. 
C = solução carregadora da amostrai água destilada 

deionizada» -fluindo a 2,4 ml/min 
A = amostra ou padrão aspirada a 3,9 ml/min 
Rj = solução ácida de peróxido de hidrogênio 0,027. 

v/v -fluindo a 0,6 ml/min 
P2 = solução de iodeto de potássio 2,0*4 m/v» fluindo 

a 1,6 ml/min 
S = comutador 
x e y » pontos de confluência 
a = alça de amostragem (100 cm; volume interno de 

500 ul) 
Brn e Br = reatores tubulares helicoidais de mistura 

(20 cm) e reação (250 cm) respectivamente 
M = detector espectrofotométrico a 350 nm 
L B descarte para o lixo* Ps setas escuras indicam 

os locais de aplicação da bomba peristáltica e 
as setas claras o sentido do fluxo» A área 
demarcada pela linha interrompida corresponde a 
porção móvel do cornando, o seu movimento sendo 
especificado pela reta. 
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alça de amostragem (a>* que define o volurae a ser introduzido! 

sendo o seu excesso descartado <l )« (\ solução carregador a 

de amostra (O recebe o reagente peróxido de hidrogênio eu Meio 

ácido (R,) e iodeto de potássio (R2) nos pontos de confluência 

x e y respectivamente* passando pelos reatores tubulares heli-

coidais de ai st ura (Bm) e reação (Br) e pelo detector (M), o 

qual registra o sinal relativo à reação não cataiítica que 

constitui a linha de base do sistema. Rpós comutação* a amostra 

(a) é introduzida na solução carregadora (C) e os processos de 

nistura e reação ocorre» e« (Bm) e (Br) respectivamente» R 

passagem pelo detector (M) determina que UM sinal proporcional 

ao teor de molibdênio seja registrado (reação catai itíca). 

Nos experimentos iniciais* para definição das 

concentrações dos reagent es* volume da alça de amostragem 

dimensões dos reatores Bm e Br e das vazões de C, Ri e R2 foram 

utilizadas soluções padrão aquosas de molibdênio na faixa de 0 

a 100 yug/1 e considerados os seguintes aspectos: 

a) a solução carregadora da amostra (C) deveria 

ter a mesma composição das amostras* para que fossem evitados 

problemas de mudanças no Índice de refração (BERGAMIN et alii* 

1978) e formação de gradientes de pH na zona da amostra 

<BETTERIDGE e FIELDS, 1978). 

b) a concentração de iodeto de potássio foi fixa

da em 2,0% m/v e de peróxido de hidrogênio em 0,02% v/v para 

se manter sempre um excesso com relação a estequiometria da 

reação. 

c) a escolha do ácido e a acidez do meio foi ba-
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seada nos trabalhos de HRDJIIOffcNNOU (1965) e PU6E (1970), os 

quais utilizara* o ácido clorídrico M pH ao redor de li7. 

d) as vazões de C, R, e R2 foram definidas de 

forma a permitir nesta fase de estudo una freqüência analítica 

em torno de SO a 100 deter*inações por hora, de forma estável e 

que não prejudicasse o limite de detecção do método. Desta ma

neira* a vazão de C foi fixada inicialmente em 2*4 ml/min e as 

vazões de R, e R2 em 1,6 ml/min e 0,6 ml/min» 

e> o volume -de amostra foi estabelecido de 

forma a se atingir boas condições de sensibilidade e velocidade 

analítica (RUZICKR e HRNSEN, 1978). 

flpós montagem do sistema de fluxo, foram efetua

dos os estudos das principais variáveis, sendo a sensibilidade 

• estabilidade do sistema proposto os pontas de maior interesse 

a serem investigados. 

Para a situação onde a separação de interferen-

tes se torna necessária, foi sugerido um sistema empregando 

resina de troca iônica, o qual é apresentado no item A.3.1-

4.2.1. Influência da Rcidez 

0 efeito da acidez na reação foi estudado através 

da acidificação da solução de peróxido de hidrogênio, de forma 

a torná-las 0,025, 0,050, 0*100, 0*200 e 0,400 N, em ácido 

clorídrico as quais correspondiam a um pH final na reação de 

2*56, 2,26, 2*00* 1*76 • 1*53 respectivamente' 0 volume de 

amostra injetado foi de 500 yul e os reatores de mistura e 
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reação fixados M 20 e 250 cm. O sistema de -fluxo idêntico ao 

descrito em 4-2 e Figura 1-

4.2*2. Influência da Concentração de Iodeto de Po

tássio 

Mantendo-se a concentração ácida da solução 

de peróxido de hidrogênio em 0,15 N, foi verificado o efeito da 

concentração de iodeto de potássio» Rs concentrações estuda

das fora»: 0,5%, 1,0%, 1,5%, 2,0% e 2,57. m/v. Rs Mesmas con

dições do sistema de fluxo descritas em 4-2.1 foram utilizadas. 

4-2-3. Influência da Concentração de Peróxido de 

Hidrogênio 

Vari ando-'se as concentrações de peróx ido de hi

drogênio de 0,0057., 0,010%, 0,015%, 0,020% e 0,025% v/v em 0,15 

N em ácido clorídrico, verificou-se seu efeito na reação» R 

concentração de iodeto de potássio foi de 2,0% m/v e sistema de 

fluxo idêntico ao item 4.2.1. 

4.2.4. Influência do Volume dã Rica de Rmostragem 

0 efeito do volume da alça de amostragem sobre o 

limite de detecção do método proposto foi verificado com a uti

lização do sistema de fluxo da Figura 1, onde uma modifica

ção foi introduzida. Para minimizar o efeito de diluição da amos-
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trai fora* trocados os tubos de boabeamento do carregador da a-

aostra de Z«4 ai/Min para 3(2 ai/Min e de iodeto de potássio de 

lv6 al/aiii para 0»S ml/min, mantendo-se portanto a vazão 

anterior» R concentração do reagente -foi Modificada de 2,0* m/v 

para 4,0Z M/V. R concentrado de peróxido de hidrogênio foi de 

OtOZZ v/v em ácido clorídrico OtlS Nt mantendo-se sua vazão 

fO,6 Ml/Min) e as dimensões dos reatores de reação (2SO ca) e 

de aistura (ZO C M ) . OS volumes da alça de aMostrageM variaram 

de 100 a ÍOOO /Jl. 

4«2*5> Influência das Dimensões dos Reatores (Br) 

e (D») 

R influência do reator helicoidal (Br) na reação 

foi verificada variando-se sua dimensão (50f 100* 150, 200 e 

250 C M ) . 0 volume da alça de amostragem foi de 500 /il. Os 

demais parâmetros seguiram o item 4-2.4-

Neste mesmo experiment o * com o reator (Br) de 200 

cm* foi definido o reator de mistura (Bm)« cujas dimensões tes

tadas foram de 20» 40 e 60 cm de comprimento* 

4.2.6» Influência da Temperatura 

De acordo com HULLER (1932), as determinações 

cataiíticas podem ser afetadas se houver variações na tempera

tura ambiente* Visando estudar este efeito» foi conduzido um 

experimento no <rual o reator (Br) foi mergulhado em banho de á-
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gua* variando-se sua teaperatura de 20. a 35*C ea intervalos de 

5*C- O sisteaa utilizado foi o da Figura 1* fixando-sü o 

reator de Mistura (Ba) ea 40 ca e o de reação (Br) ea 200 ca. O 

volume injetado foi de SOO ul> 

4-3. Resina de Troca Iônica na Separação dos Interferen— 

tes 

R determinação de aolibdênio ea digeridos vege

tais pelo método cataiítico apresenta coao dificuldades princi

pais a eliminação das interferências do íon ferro (III) e da 

concentração iônica da solução (cátions coao Ca* Mg, Na e K), os 

*uais podea estar presentes ea concentrações iguais ou superi

ores a ail vezes âs de aolibdênio normalmente encontradas 

(BRRDFIELD e STICKLOND, 1975; QUIN e HOODS* 1979). 

Desta aaneira* uaa técnica de separação torna-se 

necessária» Neste trabalho* optou-se 'pela separação por troca 

iônica* sendo utilizada a resina catiônica forte Dottex 50W-X8. 

H escolha desta técnica foi baseada no fato de 

*ue ea soluções fracamente ácidas (0*10 a 0*20 N) todos os ions 

anterioraente citados são fortemente retidos nas resinas catiô

nica s (STREL0W, I960 e MINCZEMSKI et alii* 1982). 0 aolibdênio 

por sua vez* nesta faixa de concentração ácida* apresenta-se 

coao anion aolibdato (MRRCZENKO* 1976), não sendo portanto re

tido nesse tipo de resina* 

Outras resinas catiônica* fortes foram prelimi

narmente testadas* assim como resinas aniônicas para a precon-
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centração de rnolibdênio, mas se mostraram incompatíveis com o 

método cataiítico- Rs catiônicas apresentaram menor eficiência 

na retenção dos interfcrentes, ao passo que altas concentrações 

do eluente -foram necessárias para as aniônicas, o que dificulta 

o controle da acidez, fundamental no método proposto* 

4.3.1. flcoplamento da Resina de Troca Iônica no 

Sistema FIR 

Através do sistema da Figura 2, foram realizados 

os experimentos para a definição dos parâmetros relativos ao 

acoplamento da resina no sistema de fluxo. 

Pode-se observar pela figurai a coluna de resina 

na etapa de separação do rnolibdênio dos interferentes. Nota-se 

que a amostra (R) é aspirada continuamente passando por urna 

pequena alça de conexão (at )• a seguir pela coluna de resina 

(Cr), onde são retidos os interferentes* e daí até a alça de 

amostragem (a2> onde se encontra o rnolibdênio, sendo o excesso 

descartado <!_)• Po mesmo tempo tem-se o bombearnento da solução 

eluente (E) e de água (W> para lavagem da coluna, sendo seus 

excessos descartados (L). No percurso analítico a solução 

carregadora da amostra (C)recebe as soluçEfes reagentes (Rt) e 

(R2> nos pontos de confluência x e y respectivamente, passando 

pelos reatores de mistura (Brn), reação (Br) e pelo detector 

(M). Hpos a comutação, a alça de amostragem (a2 ) é introduzida 

na solução carregadora (O, recebendo os reagentes nos pontos 

de confluência x e y, com subsequente reação e detecção (M)> 
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igura 2 - Diagrama de -fluxos do sistema FIR u t i l i z a d o para e s 
tudo de i n t e r f e r e n t e s e determinação de rnoíibdênio 
em d iger idos vegeta is 
C = solução carregadora da amostra, água d e s t i l a d a 

de ion izada , -fluindo a 5 ,2 rnl/rnin 
amostra ou padrão de rnoíibdênio, 0 ,10 N em HC1, 
aspirada a 1,6 rnl/rnin 
solução e l u e n t e , 2 N NH C l , -fluindo a 2 , 5 
rnl/rnin 
água d e s t i l a d a de ionizada, f l u i n d o a 1 rnl/rnin 
solução de peróxido de hidrogênio 0j02% v / v ern 
ácido c l o r í d r i c o 0,15 N, f lu indo a 0 , 6 rnl/rnin 
solução de iodeto de potássio 4,07. rn/v, f l u i n d o 
a 0 ,8 rnl/rnin 
alça de correção (20 crn) 
alça de amostragem (100 crn; volume interno de 
500 ul) 

Brn e Br = reatores tubulares helicoidais de mistura 
(40 crn) e reação (200 crn) respectivamente 

Cr «= coluna de resina 
Outros símbolos* conforme legenda da Figura 1 

E -

M = 

Ri -

R2 = 

a , * 



Simultaneamente* a solução eluente (E> passa pela coluna de 

resina (Cr) em sentido reverso» eluindo os cations que seguem 

para o descarte (D, enquanto a próxima amostra (R) está sendo 

aspirada e seu excesso sendo descartado ((_)• Água é bombeada 

através da alça de conexão (a,) a qual será na etapa de separa

ção (posição na figura)* aspirada antes da amostra (A), com a 

finalidade de se evitar o excesso da solução eluente (E) e 

facilitar a preconcentração dos cátions na coluna (Cr). 

Anteriormente ao início dos testes» os reagentes 

foram bombeados por 20 minutos para se garantir urna boa estabi

lidade da linha de base do sistema. Pelo mesmo período» o con

dicionamento da resina foi obtido através de sucessivas lava

gens corn a solução eluente e água destilada de ionizada-

Deve-se salientar que» devido a reação cataiítica 

ser altamente sensível à variação da acidez do meio, o uso do 

ácido clorídrico como eluente poderia comprometer o controle da 

cinética da reação. Este fato foi comprovado preliminarmente» 

sendo que esta incompatibilidade não foi observada corn a utili

zação de cloreto de amônio» que foi escolhido corno eluente na 

realização dos testes iniciais. 

A seguir são apresentados os experimentais reali

zados» onde o objetivo principal foi o estudo da separação dos 

íons interferentes. Em todas as etapas o volume da alça de a-

mostragem foi fixado em 500 yul e» do item 4.3*1.1 ao item 

4>3>1.5» a concentração de cloreto de amônio foi 2 N a urna va

zão de 2»5 ml/rnin e o tempo de eluição de 60 segundos. 

A vazão de preconcentração das amostras foi pre-
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viamente definida de acordo com PESSENOP et alii (1983), como 

sendo de 1,6 ml/min* 

A-3.LI. Definição do Tempo de Rmostragern e 

Retenção do Molibdênio na Resina. 

Com o emprego do sistema da Figura 2, foi verifi

cado o tempo de amostragem necessário para o enchimento da alça 

(a2), após passagem da solução de interesse pela coluna de 

resina. Soluções padrão contendo 0,0 e 10 jdg Mo/l em HC1 0,10 N 

foram aspiradas e introduzidas no sistema* Os tempos de amos

tragem variaram de 30 a 120 segundos a intervalos de 15 segun

dos • R coluna utilizada foi de 9 cm* 

Empregando-se do mesmo sistema da Figura 2 e pa

râmetros anteriormente descritos, verificou-se a retenção de 

nolibdênio na resina em função da concentração ácida da amostra* 

Inicialmentei substitui-se a coluna por urna alça de conexão de 

10 cm de comprimento* Soluções padrão 10» 20 e 40 ̂ug Mo/l pre

paradas em água, foram aspiradas e introduzidas no sistema. P 

seguir, conectou-se a coluna e as mesmas soluções padrão prepa

radas em água e em ácido clorídrico 0,10, 0,15, 020 e 0,50 N 

Foram aspiradas por 60 segundos e analisadas* 

A.3.1.2. Efeito da Concentração lônica e da 

Solução Carregadora da Amostra* 

Para verificar o efeito da concentração iônica da 
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amostra no método» -foram empregadas soluções 0,0, 10*0, 20,0 e 

40,0 yug Mo/l em ácido clorídrico 0,10 N e 200 mg ftl/1, 1000 mg 

Ca/l* 1000 mg K/l, 200 mg Mg/l e 100 mg Na/l na -forma de clore

to* Na ausência e na presença dos cations, as soluções carreç/a-

doras das amostras -foram água destilada deionizada e cloreto de 

amônio 0,100, 0,125, 0,150* 0,175 e 0,200 N, respectivamente. 

Rs concentrações dos cátions -foram baseadas nos máximos teores 

encontrados em digeridos de vegetais, em análises efetuadas nos 

laboratórios de Química Analítica do CENA» cuja relação entre 

massa de matéria seca e volume final da solução foi igual ou 

superior a 1/50. 0 sistema de fluxo foi o da Figura 2 e o tempo 

de amostragem de 60 segundos. 

Nos itens subsequentes, as concentrações referen

tes aos interferentes foram calculadas corn base na mesma rela

ção entre massa de matéria seca e volume final de solução. 

4.3.1.3. Interferência de Fe (III). 

R interferência do íon Fe (III) em diferentes 

concentrações ácidas, foi verificada empregando-se soluções pa

drão de molibdênio (10,0 e 20,0/ug/l>, 0,05, 0,10, 0*15 e 0,20 

N em ácido clorídrico, as quais foram introduzidas no sistema 

após um tempo de amostragem de 60 segundos, em ausência e pre

sença de 50 e 100 mg Fe/l (máxima concentração em digeridos ve

getais, MRLRVQLTfl, 19S0). fl partir desse experimento, foi em

pregado cloreto de arnônio 0*15 N como solução carregadora da 

amostra* no sistema da Figura 2* 
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4-3*l>4* Fosfato» 

fl interferência de fos-fato na determinação de 

molibdênio -foi verificada com o emprego de soluções em ácido 

clorídrico 0,10 N contendo 10 e 20yug Mo/l e 20, 40, 60, 80, 

100 e 150/jg P/l (concentração máxima em digeridos de vegetais 

de acordo com MEN6EL e KIRKBI, 1978)• 0 tempo de amostragem foi 

de 60 segundos» 

A.3.1-5. Cromo, Titânio, Tungstênio e Vaná-

dio» 

Utilizando soluções contendo 10 e 20 jug Mo/l em 

ácido clorídrico 0*10 N, e 20 ;ug/l de cromo, titânio, tungstê

nio e vanádio, verificou-se suas interferências no método. 

0 concentração dos interferentes foi escolhida em 

função do máximo teor encontrado ern digeridos de vegetais se

gundo GflUCH (1972) e MENBEL e KIRKBY (197S). 

A.3.1.6. Efeitos da Vazão e Concentração de 

Eluentes» 

Os efeitos das vazões (1,0 e 2,5 ml/min) e das 

concentrações das soluções de cloreto de amônio (2, 3 e A N) e 

ácido clorídrico (4 N) na eluição dos íons alumínio (III), cál

cio (II), ferro (III) e magnésio (II) em função do tempo (30* 

60i 90 e 120 segundos)» foram verificados* 
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Inic ia lmente* -foi preconcentrada durante 60 s e -

rundos uma solução contendo 200 mg Pl /1» ÍOOO «19 C a / l f SO mg 

'e/ i e 200 mg Mg/l em uma coluna de 9 cm- R seguir* comutou-se 

} i n j e t o r , sendo a so lução e l u e n t e bombeada a través da coluna 

»ra sent ido reverso* e o e f l u e n t e co le tado em um -frasco de v idro 

por um tempo de 30 segundos* Findo e s s e período* d e s l i g o u - s e a 

romba p e r i s t á l t i c a para troca de f rascos e o processo f o i repe 

t ido sucessivamente em i n t e r v a l o s de 30 segundos a t é 120 segun

dou* Hi* til í-ittnlaii coli>t.»Jau furum dlluíiKiu na proporvSfu «J<- IMu 

com água d e s t i l a d a deionizada e anal i sadas por espectrometria 

d o MinltitTcio « l i i in i cu t o m j-1 auina 1 infere i i l o I.MH «iraAriio (H. l f i i t ; ) -

A.3-1-7. Precisão e Estabilidade. 

Foram analioadan por 10 vezea consecutivas solu

ções padrão 10 e 20 yug Mo/l em ácido clorídrico 0*10 N, em 

J^UUMIII,» >!»» IIIIUIIPIMUII.H (MIIH M II I. »• Í»V r**»̂-. mAximan *»n« mil ••*•• I--»»* «>m 

digeridos de vegetais)- fl precisão foi avaliada em termos de 

desvio padrão porcentual das medidas obtidas- Os tempos de a-

mostragem e eluição foram de 60 segundos- coluna de 9 cm e o 

eluente cloreto de amônio 2 N a uma vazão de 1 ml/min-

Neste experimento fói verificada a estabilidade 

do método- Rtençâo foi dada à variação nas curvas de padronização 

de 0 a 40 jug Mo/l (intercaladas após 20 determinações) e â li

nha de base do sistema-
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A.3.1.8. Exatidão. 

Amostras de digeridos vegetais obtidas conforme 

4t foram analisadas pelo método proposto. 0 exatidão foi ava-

ada através da comparação dos resultados com aqueles obtidos 

>la análise das mesmas amostras por espectrometria de absorção 

Ôraica com forno de grafite (STUDNICKI, 1979). 
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RESULTRDÜ5 E DISCUSSRO 

5»i- Intiuência da Reidez 

De acordo com o procedimento descrito em A-2.li 

veri-ficou-se o efeito da acidez no método proposto. 

Antes da discussão dos resultados devem ser con

siderados alguns aspectos importantes: i) as absorbâncias rela

tivas â reação não catai itica foram estimadas através das lei

turas obtidas pele* linha de base do sistema em relação à água 

destilada deionizada. No presente estudo, assim como nos itens 

5-2 e 5*3 subsequentes* estas absorbâncias estão caracterizadas 

nos pontos de intersecção das retas com o eixo das ordenadas 

(R) das Figuras 3» 4 e 5» ii> as absorbâncias correspondentes à 

reação cataiíiica -foram obtidas medindo-se as alturas dos picos 

à partir da linha de base correspondente; iii) a sensibilidade 

do método está diretamente relacionada à diferença existente 

entre os sinais obtidos pelas reaçSes cataiítica e não cataií-

tica- Quanto maior esta diferença (incremento) maior a sensibi

lidade (ZHOO-LUN e SHU-KUN, 1983). 

Pode-se observar pelo exame da Figura 3, urn au

mento significativo na absorbância de ambas as reaç&es quando 

se variou o pH do meio» R reação não cataiítica não aumentou 

linearmente entre os valores de pH 2,53, 2,16, 2,00 e 1,76, os 

«ruais correspondiam a concentrações do ácido na reação de 

3,75 x 10~3, 7i5 x 10~3, 15 x 10"3 e 30 x IO"3 N, respectiva-

http://A-2.li
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20 40 60 80 100 ppb Mo 

Figura 3 - Influência 
cataiítica 
Resultados 
cia. 

da acidez na absorbância das 
(eixo das ordenadas) e 

obtidos conforme 4«2.1> R é 

a = pH 1,53 
b » pH 1,76 
c * pH 2,00 
d - pH 2,26 
e » pH 2,53 

reações não 
caialítica. 
a absorbân-
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•ente. Veri-fica-se também que os uiores increuntos entre as 

reações ocorrera* entre o |>H 1,76 e 2,00 (retas b e e ) , con-fir-

•ando os resultados obtidos por HRDJIIOHNNOU (1965) e FU6E 

(1970). Os coeficientes de regressão linear (r) para ambas as 

retas fora» calculados e apresentara* valores de 0,9996 e 

0,9995- De acordo con ZHR0-LUN e SHU-KUN, (1983) o método é 

linear na -faixa de 0 a 1000 ̂ig no/l. Similarmente para as de-

•ais situações (a, d, e) a lei de Beer foi obedecida, nas os 

incrementos entre as reações e a precisão, inferiores aos obti

dos em b e c Com base no exposto, optou-se pelo pH 1,90- Cor

respondentemente, a concentração do ácido clorídrico no reagen-

'te peroxido de hidrogênio foi fixada em 0,15 N* 
s 

5.2. Influência da Concentração de Iodeto de Potássio 

R influência da concentração de iodeto de potás-

jsio foi verificada segundo procedimento descrito no Item 4.2.2. 

Observa-se pelo eixo das ordenadas (fl) da Figura 4 que o aumen

to da cinética de reação não cataiítica com a concentração de 

iodeto de potássio não foi linear. Nota-se ainda que o maior 

incremento entre as duas reações ocorreu com a concentração de 

22. Embora melhores sensibilidades fossem verificadas para mai

ores concentrações de iodeto de potássio, a absorbancia e o 

ruído da linha de base foram maiores também, e nenhuma vantagem 

adicional foi obtida em relação ao limite de detecção, assim, a 

concentração de 27. de iodeto de potássio foi proposta. Na re-
» 

!ação« esta concentração apresenta-se uma a duas vezes superior 
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100 ppb Mo 

Figura 4 - In f luência da concentração de iodeto de potássio* 8 
é a absorbância. Resultados obtidos con-forrae 4 - 2 . 2 -

a 
b 
c 
d 

= Kl 
= Kl 
= Kl 
= Kl 

2,07. 
1,57. 
1,0% 
0,5'/. 

m/v 
m/v 
m/v 
m/v 
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tados* em função das condições de cinética desejáveis para os 

sisteaas FIR. 

Os resultados obtidos COM relação as concentrações 

de 2*5 e 3*0% não foram plot ados na Figura 4 pelo -fato de que 

para concentrações acina de 40 ug/1 (absorbâncias maiores que 

1*2> sérios problemas de ruído (instabilidade) foram observa

dos* afetando a precisão e consequentemente inviabilizando es

tas Medidas-

5-3- Influência da Concentração de Peróxido de Hidrogênio 

EM função dos dados obtidos segundo procedimento 

descrito em 4.2.3, representados na Figura 5* observa-se a in

fluência da concentração de peróxido de hidrogênio no método 

proposto* Na faixa de concentração estudada* verifica-se um 

aumento significativo na absorbáncia das reações cataiítica e 

não citaiíticn, onde o máximo incremnntn entre as rcaçBcc ocor

reu iMiu a •_t>n'_«-»ntraĉ i> dw 0*031»%. L-̂ tu «.oncuntrav3<> i-o.-li.-i-l.» u'i 

escolhida mas» devido a problemas de instabilidade na linha de? 

base assim como perda de precisão» que comprometeriam sobrema

neira a exatidão do método* optou-se pela concentração de 

0*020%. Nos métodos automatizados segmentados e no sistema FIP 

apresentado por ZHOO-LUN e SHU-KUN (19S3), a concentração do 

peróxido de hidrogênio esteve na faixa de 0*020 a 0*030%. De 

acordo com estes autores* acima da concentração de 0*030% não 

foram observados aumentos significativos na absorbáncia da re-

http://i-o.-li.-i-l.�
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20 40 60 80 100 ppb Mo 
Figura 5 - In-fluência das concentrações de peróxido de hidrogê

nio» fl é a absorbância- Resultados obt idos con-forme 
4 . 2 . 3 * 

b 
c 
d 
e 

HJOJ 0.025% v / v 
HtÓi 0,0207. v / v 
^ O j 0,0157. v / v 
^ 0 , 0,0107. v / v 
HJOJ 0,005'/. v / v 

- H , ^ 
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ação catalítica, enquanto que a reação não catalítica mante

ve-se linear até a concentração de 0,10%. 

5-4. Influência do Volume da Rica de Rrnostragern 

Conforme procedimento descrito no item 4>2-4, ve-

ri-ficou-se o efeito do volume da alça de amostragem no limite 

de detecção do método» 

0bserva-5e pelas curvas obtidas na Figura 6 um 

significativo aumento na absorbãncia das soluções padrão de 

nolibdênio em função do aumento do volume de amostra (V>- Desta 

formai poder-se-ia optar pelo volume de 1000 ̂jil, o qual foi 

superior ern aproximadamente 10, 30 e 557. aos volumes de 750, 

500 e 250yul. Contudo, de acordo corn RUZICKR e HRNSEN (1981), 

desde que os sistemas de injeção ern fluxo operam sob condições 

transientes, a utilização de um volume excessivamente grande 

prejudica sensivelmente a freqüência analítica do método- As

sim, fez-se a opção pelo volume da alça de amostragem de 500 

ul o qual certamente não viria comprometer de forma efetiva a 

velocidade analítica, embora nestas condições o limite de de

tecção possa ser afetado» 

Deve-se salientar também'que, quando da adaptação 

da coluna de resina ao método, o volume a ser introduzido é urn 

Parâmetro de fundamental importância* Quanto maior o volume, 

maior será o tempo necessário de amostragem para seu completo 

preenchimento, o que contribuirá para diminuir a velocidade 

analítica. Este aspecto será discutido ern 5«7« 
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250 500 750 1000 V(ul) 
Figura 6 - Influência do volume da alça de amostragem. V s3o os 

volumes em microlitros e fl a absorbãncia- Resultados 
obtidos conforme A.2.4. 

a B 50 ug Mo/l 
b = 40 ug Mo/l 
c = 20 ug Mo/l 
d = 10 ug Mo/l 
e «= 5 ug Mo/l 
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5.5- Influência das Dimensões dos Reatores Tubulares Heli-

coidais de Reação (Br) e de Mistura (Bm) 

Segundo MULLER (19S2)» o controle da cinética das 

reações catai ítica e não catai ítica é um -fator limitante no 

desenvolvimento do método manual* urna vez que estas reações são 

dependentes do tempo» No sistema de injeção em fluxo» o ternpo 

de reação pode ser prontamente determinado pela medida da altu

ra do sinal analítico* uma vez que desde a injeção da amostra 

ou confluência do reagente até o aparecimento do sinal o tempo 

é constante. R técnica da parada dos fluxos (stopped-flow) tern 

sido recomendada para as medidas dos tempos de reação (RUZICKA 

e HRNSEN» 1931). Entretanto, estudos preliminares com esta téc

nica mostraram que sua utilização não era viável para esta par

ticular reação, devido à impossibilidade de se distinguir os 

sinais correspondentes à oxidação do iadeto pelo peróxida (re

ação não catai ítica) e a reaçâío c«talítica. 0 alternativa foi 

utilizar reatores tubulares de diferentes dimensões, corn os 

quais pode-se variar os tempos de reação sem o inconveniente 

citado• 

Por meio dos dados obtidos referentes ao experi

mento descrito no iter/1 4.2.5, verificou-se a influência das 

dimensões do reator tubular de reação no limite de detecção do 

método» Os resultados. Já descontados os valores de absorbáncia 

da reação não cataiítica* são mostrados na Figura 7» onde o 

maior incremento entre as reações cataiitica e não cataiítica 

•foi observado com o reator de 250 cm» Ocorre que. nessa condi-
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50 \m 150 200 2 SO Br I ma) 
Figura 7 - Influência das dirnensSes dos reatores tubulares he-

licoidais dr? reação (Br). Resultados obtidos ctrniar-
rae 4«2.5. P, é a absorbáneia. 

a = 50 ug Mo/l 
b • 40 ug Mo/l 
c = 20 ug Mo/l 
d = 10 ug Mo/l 
e = 5 ug Mo/l 
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ção, a absorbância da linha de base e o ruído também -foram mai

ores, o que não traria vantagens reais para o limite de detec

ção- Desde que o reator de 200 cm proporcionou -favoráveis con

dições de estabilidade* e sensibilidade, fez-se a opção por sua 

utilização* 

Neste rntisrno experimento, verificou-se a influên

cia das dimensões do reator de mistura- Nenhuma diferença sig

nificativa foi observada na estabilidade e sensibilidade? do mé

todo com cs reatores de 40 e 60 cm, ao passo que para o de 20 

crn observou-se urna maior variação da linha de base. Em vista 

desses resultados» escolheu-se o reator de 40 crn, para garantir 

a eficiência da mistura-

5-é>- Influência da Temperatura 

De acordo corn experimento descrito no itern 4-2-6 

foi verificado o efeito da temperatura no método- Com o aumento 

da temperatura ambiente do reator (Br) de 20 a 35 °C, as absor-

báncias das soluções padrão assirn corno da linha de base resul

tante da reação não catalítica apresentaram urn airréscimo do 5/i, 

o que corresponderia a urna variação de 0,35. para urna flutuação 

de 1 °C- Desde que a temperatura do laboratório pode ser con

trolada dentro dei2 °C durante urna análise de rotina, fica evi

denciado que não existe a necessidade do uso de um banho de a-

gua para controle da temperatura ambiente» 
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5-7- Definição do Ternpo de Amostragem e Retenção do Molibdt»-

nio na Resina 

0 resultado do experimento descrito no item 

4.3.1.1 com relação à definição do ternpo de amostragem neces

sário para enchimento do volume da alça (a^ ) é apresentado na 

Figura S. 

Inicialmente, observa-se que as absorbâncias das 

soluçcJes padrão O e 10 ug Mo/l para um tempo de 30 segundos são 

significativamente maiores do que para os outros tempos- Para 

uma discussão desse resultado* deve-se considerar que a coluna 

de resina apresentava alta concentração de cloreto de arnônio 

antes da passagem das soluçcües padrão. A medida em que se comu

tou o injetor e as soluç&es -foram aspiradas através da coluna, 

houve urn deslocamento da solução eluente para a alça de amostra

gem (a2> e provavelmente após 30 segundos ocupava a maior parte 

do seu volume. Desde que a solução carregadora da amostra -foi 

água destilada deionizada, após introdução da alça (a;) no per

curso analítico ocorreu urna mudança no índice de refração do 

meio causada pela diferença de concentração salina- Consequen

temente* um aumento na absorbáncia das soluções padrão foi ob

servado- R confirmação deste fato pode ser verificada para os 

outros tempos, onde se nota urna diminuição na absorbáncia das 

soluçftes padrão para o tempo de 45 segundos, até atingir-se urna 

estabilidade entre 60 e 120 segundos-

Este resultado é concordante corn BER6P.MIN ot alii 

(197S). Para se evitar problemas relacionados corn mudanças no 
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Figura S - Definição do tempo de amostragem necessário para en
chimento do volume da alça de amostragem. R é a 
absorbãncia e t o tempo ern segundos. Resultados ob
tidos conforme 4.3.1-1• 
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índice de refração do rneio e conseqüente prejuízo à análise em 

questão, a solução carregadora da amostra deveria ter composição 

semelhante à amostra injetada. 

Levando-se em consideração a freqüência analítica 

do método» o tempo de amostragem de 60 segundos foi escolhido-

Coto este resultado, verifica-se que» para os volumes da alça 

(a2) de 750 e 1000 ul previamente testados em 4-2-A, os tempos 

necessários de amostragem deveriam ser de 90 e 120 segundos 

respectivamente» o que implicaria em significativa diminuição 

na freqüência .analítica* 

Urn outro aspecto a ser mencionado refere-se ao 

sinal da prova em branco, nos tempos do 60 a 120 segundos. Este 

fato deveu-se à constante troca entre os íons hidrogênio prove

nientes das soluç&es padrão e os íons amõnio previamente adrsor-

vidos na resina (MIMCZEWSKI et alii, 19S2), os quais foram des

locados e, em conjunto corn os íons cloreto introduzidos no sis

tema* originando uma pequena mudança no índice de refração. Para 

eliminar esse efeito, o uso de urna solução de cloreto de arnônio 

corno carregadora da amostra se fez necessário e sua utilização 

será discutida em 5-5-

No mesmo experimento do item 4*3*1.1» verificou-

se a retenção de rnolibdênio na resina catiônica em função da 

concent ração ácida das soluçÒes e os dados obtidos são apresen

tados na Tabela 1. Nota-se pelos resultados que, para as solu

ções padrão preparadas em água que foram aspiradas através da 

resina, os valores de absorbáncia mantiverarn-se constantes em 

comparação às mesmas soluçSes analisadas diretamente. Seinelhan-
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tss resultados foram encontrados para as soluções em 0,10, 

0»15 e 0,20 N em ácido clorídrico» estando de acordo com 

MINCZEWSKI et alii (1932), o qual afirmou <rue em soluções 

ácidas diluídas o molibdênio apresenta-se como íon molibdato, 

não sendo portanto retido nas resinas catiânicas- Para a 

concentração 0,50 N verificou-se um decréscimo era torno de 10% 

na absorbância, provavelmente devido à presença de cátions 
2 + 

molibdenil Mo02 que ocorrem em concentrações ácidas mais 

elevadas (MORCZENKO, 1976). 

Tabela 1 - Retenção de molibdénio na resina catiônica Dowex 
50W-X8 em função da concentração ácida das amostras 
(dados expressos ern unidades de absorbância e obti
dos conforme 4-3-1.1• 

PADRÕES DIRETO RESINO 
(ug/l> H20 

H20 HC1 HC1 HC1 HC1 
0,1ON 0,1SN 0,20N 0,50N 

10 0,120 0,121 0,120 0,121 0,120 0,108 

20 0,242 0,240 0,239 0,240 0,240 0,217 

40 0,480 0,479 0,479 0,478 0,481 0,434 



.49. 

5-8- Efeito da Concentração IÔnica e da Solução Carregadora 

da flnostra 

Conforme descrito no item M-3-Í-2 -foi veri-ficada 

a influência da concentração íônica e da solução carregadora 

da amostra no método. 

FUGE (1970) e BRRDFIEI.D e STICKLRND (1975) repor

taram «rue* em amostras biológicas* concentrações superiores a 

3, 07. de cloreto de !>ódio e do cálcio Ccimsavam um dpcre£-.r.iiiin ;\o 

redor de 307. no sinal analítico de molibdénio- Rmbas as reações 

catalitica e não catalítica foram afetadas e variações no sinal 

da prova em branco -foram obtidas* 

flu -in'-1.1 >• lu ji u|-ii:,li t • inn i itiri i *•<>> ilt* uni in, i*n ••• • in» 

a l t a cuncciiLj-iiçilo itiiiicii ( s u p e r i o r a'-, nui m a l m e n t e L M I C O U L J\I. I.\-. 

em tecidos vegetais) tais interferências não foram observadas* 

provavelmente devido à associação de dois fatores* ou seja* 

uso de resina de troca iônica para a retenção dos cations e 

utilização de reagentes com concentrações mais elevadas. De a-

cordo com STRELOW (1960), RIEIWN III e WALTON (1970) e 

MINCZLWSI I et alii (1922), em soluções ácidas diluídas (0.10 M) 

os cátinns Ha, Mg, Ma, K. Fe e fll* assim como Cu e Mn entre 

outros são -fortemente adsorvidos na resina Dowex 50W-XC Ocor

rida a retenção do*.> cátions presentes nouve um decréscimo na 

concentração iõnica da solução analisada e conseqüente minimiza-

ção da interferência. 0 segundo fator a ser analisado foi o uso 

de cloreto de amônio nas concentrações de 0*10 a 0,20 N como 

solução carregadora da amostra» Desde que na preconcentração dos 
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cátioiiu Mii.iiili-J.i-Jt.".. «.•v|iiivalL.'nti.*ii «Jo fi»i» amunio 4UI.IM «.It.'Uiilii.i.i-

dau da rt-ji n.i C M coiijunto com fona clurcto ( proven HM>tL"_> das 

soluções padrão)* a introdução dessa solução eta um carregador 

inerte da amostra (água deionizada) poderia provocar uma mudan

ça no índice de refraçSo do meio e conseqüente variação no sinal 

analítico (como demonstrado no iten 4-3-1-D- No presente estu

do» dentro da -faixa de concentração utilizada (Oi 10 a 0,2O N> 

não -foram observadas diferenças significativas entre as leitu

ras das soluções padrão, além de se eliminar completamente o 

sinal analítico da prova em branco* Cora base nesses resultados* 

optou-se pela solução 0,15 N de cloreto de amônio como car-

regadora da amostra- Nesta condição* o pH final da reação mante

ve-se em torno do recomendado <i,90>. 

Um aspecto importante a ser considerado refere-se 

a uma possível saturação da resina (break-through) pelos ca

tions adsorvidos. Cálculos efetuados indicaram que a quantidade 

de resina apresentava-se em excesso de aproximadamente 5 a 6 

vezes às concentrações dos cations presentes (inclusive H30 )-

Em adição, após a etapa de preconcentração, procedeu-se A elu-

içâo com cloreto de arnônio 2 N pelo período de 60 segundos* 

condições plenamente satisfatórias para a realização de todo o 

experimento sem que problemas de saturação da resina fossem 

observados• 

5-9- Interferência de Ferro (III) 

R interferência de ferro (III) em diferentes con-
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centraçftes ácidas -foi veri-ficada através do experimento descri

to em 4-3-1.3- O Tabela 2 indica que» para as concentraçBes de 

0*05 a 0,15 N en ácido clorídrico, o íou ferro (III) -foi total

mente retido pela resina catíânica, confirmando os resultados 

obtidos por STRELOH (1960) e MINCZEMSKI et alii (1922). Para a 

concentração de 0,20 N observaram-se significativas interferên

cias nas soluções padrão de molibdênio, indicando que a retenção 

não foi completa. Segundo RIEMflN III e WfiLTON (1970), em deter

minadas concentrações do ácido clorídrico ocorre a formação do 

complexo FeCl" , o qual nâo é adsorvido nas resinas catiônicas. 

Em função dos resultados obtidos* definiu-se a concentração de 

0*10 N em ácido clorídrico para as amostras» 

Em trabalhos baseados na determinação cataiítica 

de molibdênio, alguns autores (BRRDFIELD e STICKLRND, 1975; 

QUIN e M00DS, 1979; EIVflZI et elii, 1982) utilizaram o reagente 

fluoreto de amônio para complexar o ferro. De acordo corn suas 

citações, urna concentração de ferro de; 100 mg/l (1000 rng/1 no 

tecido vegetal) correspondia a uma absorbância de 1 yug Ho/l. 

Testes efetuados corn esse reagente, em condições similares às 

descritas na literatura, indicaram que a complexação do ferro 

nas concentrações de 25 e 50 mg/l foi de 90X, o que correspon

dia a absorbáncias de 5 e 10 ug Mo/l, respectivamente, corn o 

agravante deste metal ser também complexado ern aproximadamente 

3051. Rssirn, para o sistema proposto, verificou-se que o emprego 

de -fluoreto de amônio não -foi satisfatório-
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Tabela 2 - Interterêtvzia de -ferro (III) em diferentes concen
trações ácidas da amostra na determinação de uolib-
dênio. Dados obtidos con-forme A.3.1.3- H* (N) sig
nifica a concentração de ácido clorídrico na <rual 
as amostras -foram preparadas* 10 Mo + 50 Fe corres
ponde a soluçlío padrão 10 ug Mo/l preparada em pre
sença de 50 mg Fe/l e assim sucessivamente. 

H* (N) OHOSTF.flS DESVIOS RELATIVOS (71)* 

0,05 10 Mo + 50 Fe 0,0 
20 Mo + 50 Fe 0,0 
10 Mo + 100 Fe 0,0 
20 Mo + 100 Fe 0,0 

0,10 10 Mo + 50 Fe 0,0 
20 Mo + 50 Fe 0,0 
10 Mo + 100 Fe 0,0 
20 Mo + 100 Fe 0,0 

0,15 10 Mo + 50 Fe 0,0 
20 Mo + 50 Fe 0,0 
10 Mo + 100 Fe 0,0 
20 Mo + 100 Fe 0,0 

0,20 10 Mo + 50 Fe +49,0 
20 Mo + 50 Fe +53,0 
10 Mo + 100 Fe +78,0 
20 Mo + 100 Fe +83,0 

# Ros teores de rnol ibdónio em ausência do íon interf erente. 
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5.10. Fosfato 

YfcTSIMIRSKII (1964) e BRflOFIELD e STICKLRND 

(i975> reportara» que, em presença de fosfato* a ação cataiítica 

do molibdênio Bra reduzida devido à formação do ácido fosfomo-

líbdico-

Testes efetuados preliminarmente, onde a adição 

do iodeto de potássio antecedeu à do reagente peróxido de hi

drogênio em ácido clorídrico 0,15 N, indicaram que significati

vas interferências (até 20%) ocorrera» para concentrat3es supe

riores a CO no/l de fósforo. No método proposto, de acordo COM 

procedimento descrito em 4.3.1.4, não foram observadas interfe

rências até a concentração de 150 mg/1- Tal fato deveu-se pro

vavelmente a inversão da ordem de adição dos reagentes (peróxi

do em meio de ácido clorídrico antes do iodeto). De acordo COM 

SNELL e SNELL (1949), KRESHKOV e YBROSLflVTSEV (1977) e PESSENDO 

et alii (19U3), a reaç.%a de formação do ácido fovi íomol ÍLKJJCO 6 

sensivelmente afetada pela presença de íons cloreto- QUIN e 

HOODS (1979) e EIVRZI et alii (1982) eliminaram a interferência 

de fosfato de maneira similar, entretanto* não justificaram o 

procedimento empregado. 

5-11. Cr orno, Titânio, Tungstênio e Vanádio 

Ps interferências de crorno, titânio, tungstênio e 

vanádio no método foram verificadas através do procedimento 

descrito em ^-3.1.5. De maneira semelhante ao ferro, estes 
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metais catalisam a oxidaçâío do iudeto pelo peróxido de hidrogê

nio, entretanto» não foi observada nenhuma interferência nas 

determinações d-* rnolibdènio. Provavelmente, este resultado de

veu-se a uma retenção dos metais (exceção ao crorna e tungstênio) 

na resina (STRELOW, 1960? SRMUELSON, 1963), o que contribuiu 

para um decréscimo nas concentrações analisadas. Soma-se a isto 

a constatação -feita por EIVflZI et alii (1982) de que crorno, 

titânio, tungstênio e vanádio possuem urna ação catai ítica 

10,5, 10 e 5 vezes, respectivamente, menor do que o mol ibdênio* 

Outros -fatores combinam para eliminar qualquer 

significativa interferência ern amostras reais: i) todos os qua

tro metais estão usualmente presentes nos tecidos vegetais ern 

concentrações similares ou menores do que o molibdênio; ii> 

interferências de titânio e vanadio (metais que se apresentam 

ern concentrações suficientes para causar interferências) foram 

reduzidas rnantendo-se as amostras ern repouso por urna noite, 

presumivelmente como resultado de precipitação e hidrólise 

(QUIN e HOODS, 1979 e EIVflZI et alii, 19S2). 

5-12» Efeitos da Vazão e Concentração de Eluentes 

Os resultados do experimento descrito de acordo 

corn o item 4.3-1.6, relativos aos efeitos das vazSes e das con

centrações das soluções de cloreto de arnônio e do ácido clorídri

co na eluiçâo dos íons alumínio (III), cálcio (II), ferro (III) 

e magnéüio (II) em função do tempo, s3to apresentados na Taboia 

3. 
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Tabela 3 - Efeito das concentrações e varftes das soluções 
de cloreto da arnônio e ácido clorídrico na eluiçâo 
do íons RI, Ca, Fe e Mg em -função do tempo. Os re
sultados relativos aos íons no efluente <"/.) -foram 
calculados considerando-se <?ue a retenção -foi total 
(100%). Dados obtidos conforme A.3.1.6. 

vnzna 
(rol/min) 

ELUENTE TEMPO DE 
CRO < 

30 
60 
90 
120 

ELUI-
s) 

I0NS 

m 
23,9 
81,9 
89,7 
90,0 

NO EFLUENTE ("/.) 
Ca 

26,2 
84,7 
90,9 
94,1 

Fe 

24,2 
O? O 

89,7 
91,3 

Mg 

36,2 
86,6 
93,6 
95,2 

1,0 NH,C1 2N 

1,0 liCl 4N 30 
60 
90 
120 

22,7 26,8 24,9 37,1 
75.7 83,2 88,V 86,6 
86.8 91,6 94,8 92,1 
90,8 93,6 96,8 93,9 

2,5 NH„C1 2N 30 
60 
90 
120 

58.5 65,2 53,8 71,9 
77,0 82,0 76,0 83,0 
83,0 84,6 78,2 86,3 
86.6 S3,4 80,2 89,5 

2,5 HC1 4N 30 
60 
90 
120 

57,0 
76,8 

66,2 
81,8 

84.2 85,4 
86.3 89,8 92,8 

60,8 
79,5 
88,0 

72,0 
84,2 
87,0 
90,6 
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Pelas dados obtidos, observa-se que a partir do 

tempo de 60 segundos de eluição, nas duas vazões utilizadas, 

foram encontradas concentrações significativas (maiores que 

70X) de RI, Ca, Fe e Mg no efluente- Comparando-se o efeito das 

soluções de cloreto de arnônio e ácido clorídrico na vazão de 

1 rnl/rnin verifica-se que para urn tempo de 120 segundos as por

centagens de Ali Ca e Mg encontradas no efluente foram pratica

mente as mesmas (diferenças ao redor de !'/.)• Para o Fe, a elu-

ição corn ácido clorídrico foi superior em 5,57.- Resultados se

melhantes foram obtidas para a vazão de 2,5 rnl/rnin, corn exce

ção da eluição do Fe pelo ácido clorídrico a qual foi superior 

ern aproximadamente 107.-

De uma maneira geral, nota-se que a eluição com 

urna vazão de J. ml/rnin, a partir de 60 segundos, foi ligeiramen

te superior à de 2,5 rnl/min. Est^ resultado é coerente corn as 

observações feitas por RIEMRN II e WRLTÜN (1970) e MINCZEMSKI 

(19S2) em suas publicaçÕc?s e K0Ri''ISCH (1986) ern comunicação pes

soal. De acordo corn esses pesquisadores, quando se utiliza urna 

vazão menor (ao redor de? 0,5 a 1,0 rnl/rnin), o tempo de contato 

entre os íons da solução eluente e os adsorvidos à resina é 

rnaior, favorecendo o processo de troca iânica e consequentemen

te a eluição» 

Rtravés dos resultados obtidos, outros aspectos 

devem ser considerados.: i> alguns autores (STREL0W, 1960 e 

STRELOW et alii, 1965), utilizando colunas de 20 a AO ern de 

comprimento e 1,2 ern de diâmetro interno e eluindo os íons 

Ca (II), Mg (II) e Fe (III) (concentrações similares ás presen-
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temente empregadas) no mesmo sentido de sua preconcentração, 

dispenderarn volumes de SO a 150 ml de ácido clorídrico 4 N- No 

sistema proposto, corn o uso de uma coluna de menores dimensões 

(9 ern de comprimento e 0,3 cm de diâmetro interno)» diminuiu-se 

o volume morto ou intersticial, o que facilitou a adsorç&o do 

ion logo no início da coluna- Eluindo-se em sentido reverso 

(OLSEN et alii, 1983), os íons foram prontamente desalojados e, 

com apenas 2 rnl de solução, conseguiu-se uma recuperação supe

rior a 90% no efluente; ii) o ácido clorídrico nas concentra

ções de 2 a 4 N é um dos reagentes recomendados na literatura 

(STRELOH, 1959; FRITZ e KflRRRKER, I960; STRELOM, I960; 

MINCZEWSK1, 1932) para a eluiçâo de RI, Ca, Mg e principalmente 

Fe- Este íon forma coro o ácido o complexo FeCli,, que não é re

tido nas resinas catiônicas. Uma vez «rue a solução de cloreto 

de amênio apresentou uma eficiência de eluiçâo similar á do á-

cido clorídrico, conclui-se que ern ambas as situações ocorreu a 

formação do complexo, fato este nâo mencionado nas literaturas 

consultadas. 

Corn base nas considerações até aqui apresentadas, 

poder-se-ia recomendar o uso de qualquer urna das soluções corno 

eluente- Contudo, de acordo corn testes realizados preliminar

mente, onde se empregou o ácido clorídrico corno eluente, obser

varam-se significativas variações nas absorbâncias obtidas com 

solução de rnolibdênio (40 ng/l), na qual forarn adicionadas 

quantidades crescentes de cátions (Ca, Mg, Na e IO. Este efeito 

pode ser explicado devido aos seguintes motivos: i) desde que a 

resina se apresentava na forma ácida (H ), na etapa de precon-
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ceniraçao, as cations adsorvidos deslocaram urna quantidade e— 

quivalente de íons hidrogênio, que foram coletados na alça de 

amostragem proporcionalmente à concentração iônica das soluções; 

ii) sendo o método sensível a flutuações do ácido do meio (como 

demonstrado em 5*1) variações na absorbsncia foram observadas» 

Coro o íon amônio, tais interferências não OCOJ— 

reram, optandr-se pela solução de cloreto de amônio 2 N corno 

eluente a uma vazão de 1 ml/min. Considerando-se a freqüência 

analítica do método, fixou-se o tempo de eluição em 60 segun

dos* 

5-13. Precisão e Estabilidade 

R precisão do método foi avaliada segundo proce

di met o descrito em 4-3.1»7» Desvios padrões relativos de medi

das sucessivas das soluções padrão utilizadas foram interiores 

a 25.. Os resultados mostrados na Figura 9 fornecem também urna 

indicação da precisão. 

No teste de estabilidade» após 60 determinações, 

observou-se urn acréscimo em torno de 107. nas absorbâncias das 

soluções padrãío de molibdênio, indicando uma provável saturação 

da coluna de resina- Regenerando-se a coluna com cloreto de a-

mônio 2 N por 10 minutos, não foram observadas quaisquer alte

rações nas absorbâncias das soluções em 40 determinações poste

riores» Em amostras de digeridos vegetais não é comum a presen

ça simultânea dos interferentes em suas concentrações máximas, 

entretanto, recomenda-se regenerar a coluna após 40 determina-
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Figura 9 - Rná l i se de r o t i n a de d i g e r i d o s v e g e t a i s . 0 s is tema 
de in jeção em -f luxo empregado f o i o da F i gu ra 2» 
mantendo-se c l o r e t o de arnônio d 15 N corno -.solução 
carregadora da amostra- Da d i r e i t a para a esquerda 
urna s é r i e de so luções padrão de rnol ibdênio (2,5» 
5 , 0 , 1 0 , 0 , 20 ,0 e 40,0 ug /1) «seguida de amostras e 
as mesmas soluçftes padrão de rnol ibdênio na ordc?rn de 
c rescen te de concent rações- Todas as so luções foram 
i n j e t a d a s ern t r i p l i c a t a . 
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ç&es. Na linha básica do sistema* obserVou-se uma variação in

ferior a 5,0% durante o experimento» 

Em análises de rotina* o uso de um injetor auto

mático (BER6PMIN et alii» 1930) se faz necessário. 

5-IA- Exatidão 

Os resultados contidos na Tabela 4 mostram que 

existe boa concordância entre o método proposto e a espectrorae-

tria de absorção atômica com forno de grafite. Ensaios de recu

peração nas amostras apresentaram valores entre 92 e ÍQhV. (mé

dia de 100*7%)? confirmando a boa exatidão do método. R fre

qüência analítica pode ser observada na Figura 9 e se apresenta 

em torno de AO de tern inações por hora. 
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Tabela 4 - Comparação dos resultados obtidos para a determinação 
de rnolibdénio ern digeridos vegetais pelo método pro
posto e esp^ctrornetria de absorção atômica corn -forno 
de gra-fite- Amostras subsequentes -foram analisadas 
somente pelo método proposto* 

mg Mo/l (MPITERIR SECR) 
AMOSTRO 

(TECIDO FOLIfiP) MÉTODO PROPOSTO*» RRS COM FORNO DC 
GROFITE*** 

Rrroz 
Feijão 
Café 
Soja 
Composta* 
Cana 
Grarní nea 
Grarnínea 

(pasto) 
(feno) 

Forrageira 
Milho 
Feijão + soja 

0,22 
1,97 
0,13 
0,31 
0,05 
1,01 
1,15 
0,74 
0,71 
0,53 
1,03 

0,24 
2,03 
0,15 
0,31 
0,06 

-
— 
-
— 
-
-

* Mistura de frutí-feras-
#* Média de 6 determinações por amostra, sendo 3 determinações 

por repetição-
*** Média de 2 determinações por amostra-
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6. CONCLUSÕES 

a) O método espectrofotométrico cataiítico, base

ado na reação de oxidação do iodeto pelo peróxido de hidrogênio» 

era sistema de injeção em fluxo, empregando resina de troca icí

nica, pode ser utilizado para a determinação de molibdénio em 

tecidos vegetais» 

b) Vantagens com relação aos métodos manuais re

ferem-se principalmente à sensibilidade, velocidade analítica e 

s i rnp 1 i c idade operaciona 1 • 

c) D emprego da resina de troca ionica, Dowex 

50W-XS, eliminou a interferência de -ferro (III) e mostrou-se 

superior ao emprego de fluoreto de arnônio- Em associação com 

cloreto de arnônio 0,15 N corno solução carregadora da amostra, 

eliminou a interferência da concentração iônica das amostras» 

d) Rs interferências de cromo, titânio, tungstê-

nio e vanádio não foram observadas» P interferência de fosfato 

foi eliminada adicionando-se o reagente peróxído de hidrogênio 

em ácido clorídrico 0,15 N antes do iodeto de potássio no sis

tema proposto» 

e) Urn tempo de 60 segundos foi suficiente para 

eluir urna quantidade superior a 80% dos cátions previamente 

retidos na resina» Em análises de rotina* após MO determina

ções, deve-se regenerar a resina por 10 minutos» 0 ácido clorí

drico corno eluente mostrou-se incompatível com o método propos

to* 
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f) Para a faixa de -concentração de 1 a 

ÍOO ug Mo/1, a lei de Beer foi obedecida. R velocidade analíti

ca foi de aproximadamente 40 determinações por hora* cora uma 

precisão superior a 9S5C e concordante à espectronetria de ab

sorção atômica com forno de grafite- Concentrações inferiores a 

1)0 /ig/1 podem ser determinadas após aumento do volume da alça 

de amostragem• 

g) Rs concentrações dos reagent es, pH e parâme

tros do sistema de injeção em fluxo (diagrama da Figura 2), 

foram definidos como se segue: solução carregadora da amostra* 

cloreto de amônio 0*15 N* fluindo a 3,2 ml/min» peróxido de 

hidrogênio 0*02% v/v em ácido clorídrico 0*15 N, fluindo a 0*6 

ml/min; iodeto de potássio VA. m/v, fluindo a 0,8 ml/min; pH 

final de reação de 1,90; reatores helicoidais de mistura e re

ação de 40 e 200 cm respectivamente; volume da alça de 

amostragem de 500 /il; coluna de resina de 9,0 cm de comprimento 

e 0,3 cm de diâmetro interno, onde preconcentrou-se as amostras 

a uma vazão de 1,6 ml/min por um período de 60 segundos; 

solução eluente, cloreto de amônio 2 N* fluindo a 1 rnl/min 

durante 60 segundos-
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