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RESUMO» Apresenta-se itontp trabalho a dererinlnnçftn de f/ínforo, *>m nmnmtrnn
d« leite pelo método da miAliae por ativaçjlo com iifuttoiin tfirwicnn, om\>m
gando f»pp«r«çJlo rndinqutmirn. A «eparaçflo rndioqufmica ronflínte nn irrartii-
Çlo simultânea de amontrnn P pndr9en« dinnoluçXn «Inn nmontrn* ri» lf>ít«> *•«>
mistura de Ácido percl<Srico e ácido nítrico, odiçilo de cnrr*»gmlor de retcn-
Çlo de (inco, precipitnçSo do f6aforo como fnafomolibdato «IP amônio (A.M.P.)
• contagem das amostras em um detetor Geiger-HÍiller.

Foram estudadon an possíveis fontes de erro nn analise e após o es-
tabelecimento do método, este foi aplicado na análise de fósforo em amistrns
de leite comercial.

ABSTRACT: The determination of phosphorus in milk samples by thermal
neutron activation nnalysis employing rnrllmlipmirnl sopnr/il i'tn in fl«»srr lied.
The radiucliomical sepoiat ion consists of the slmnl tniipoun irtn<Httti>m of
Samples and standards, dissolution of the milk samples in a percltfric acid
and nitric acid mixture, addition of zinc hold-back carrier, precipitation
of phosphorus at» ammonium phospnoroolybdnte (A.M.P.) and'smnpl* counting in «
Ceiger-Mullcr detector.

The nnnlysin sources of error were studied and the established
method was applied to phosphorus analyses in comercial milk
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1. INTRODUÇÃO

O método de análise por ativação com nf*utrmi* térmicos é eficirnt»*

para • determinação de poipiriind quantidndrs de fósforo e a análise baseja-(je

na formação do radioisótopo P-32, por iwlo dn rençãn *'p (11,'f1) 1?P, m n «

^Mtisslo da radiação beta.

\ ' A determinação do teor de fósforo era muitas matrizes d»v«» «ter feita

com separação radioqtifmira mtin ver. que, ao He ntivnr n nmnnl rn, fttrmn-no

além do fósforo-32, outros elementos emissores brtn e gninq »|Me# ínt«*r f^fm nu

determinação do fósforo por contagem beta.

Vlrioa autores^'"•" tem empregado a onálipe por ativnção com n^Mtronn

térmicos, seguida de uma sepnrnçXo rAdioi|iiImira para a an/lllne <\» (6*fnm em

diferentes matrices.

Neste trabalho tem-se como objetivo estabelecer um método radioqufmi-

co paca determinação de fósforo em amostras de leite empregando a análise

por ativaçlo com neutrons térmicos. Os vários fatores que afetam a aná-

lise tais como dissolução, precipitação d>, fósforo e condições de contag»m

das amostras foram sistematicamente estudados. Após o estabelecimento do mé-

todo este foi aplicado na an/tlise de fósforo em amostras de leite comercial.

2. PARTE EXPERIMENTAL

.2.1. PROCEDIMENTO RADIOQUÍMICO $

2.1.1. IRRADIAÇÃO E DISSOLUÇÃO DAS AMOSTRAS

Amostras de leite e padr9es certificados de leite foram simultanea-

mente irradiados durante M) minutos no renter do U'F,N soh um fluxo de neu-

trons de I O 1 2 n.cm 2 . s " ' .

Após 1 dia de renfrlamento, adirínua-se pira crda uma dan nmo*tri*

irradiadas, 5 mg de carregador de fósforo. A dissolução é feítn com uma mis-

tura de 6 gotas de ícido perclórico concentrado e 5 ml de 4cido nítríct

concentrado, sob aquecimento, durante 30 minutos n 90"C.

A seguir, adiciona-BP. 5 mg de rnrrogador dp zinco e nolnçãn 'I"

molibdato dp omPnío acidífirnda, Pnrn isto, diosolvo-no I ("rniníi fl» mnlibdat')

de amônio em 15 ml de ígnn e acidi f íra-«e n soltiçSn em 7 m->l»r «MU UriAn i»f-

trico. Após essa ndíção, ni|tic»ce-8e a ninonlra até « lempei ntnra «In 70"(;, du-

rante 2 horas. Esfrio-nr n mistura n rnnppraturn nmbi«nr»» - fnr.-nf a

filtração a vAcuo, usaiulii-nr1 um filtro tipo chaminé e p^pel >le. filtra



quantitativo tipo FRAHEX.

0 precipitado é seco na estufa durante 15 minutos a ílÜnC, transferi-

do para pranchetas de alumínio, o qual 4 contado em um detetor

G»lger-MÜ!lrr.

2. ANALISE DE FÓSFORO EM AMOSTRAS DE LEITE COMERCIAL

O método dp análise rntnbelecido neste trabalho foi aplicado na de-

teraúnaç,8o de fósforo em amostras áe leite comercial.

Os resultados oSo apresentados na Tabela I. A verificação de homoge-

neidade dos resultados foi frita aplirnndo-se os tentes r,n£x e r,,,f,,.

TABELA I

Porcentagem de Fúnforo nas Amostras de l.eite Analitmla*

amostra - I amostin - 7

0,84 1,01 I"
0,75 0,89 ?"
0,77 0,89 3» irrndíaçffu
0,88 0,88 '*° irradiação
0,98 0,80 5a irradiação

3. CONCLUSÕESt

Os tentes eststfnticon nplicados non resultados obtidos, mostram q««»
o conjunto de resultados nprmentados nn Tnbrln I 6 liomogíriipo. O valor médio
obtido pnra n porcentagem de fósforo na nmostra dn leite foi de 0,86% rotn um
desvio padr.To de 0,08%.

0 me'todr» da anAline estabelecido é simples, pnnníbi \itn resultados
com boa reprodnt Ibilldnd*» o pode ser npliendo em nuAHnes rorfnefrss pnm
a detwrmínntjilo di» rónfoto rm amostras de leite, sem f|iie seja n«"c»ssArío



eupernr o «'iTnlmpnt.i» tli-n i ml ioiiiúrn|)i>it ilf» lupin* V i «In»» n i r N » nnton elo

processar a amostra.
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