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- A poluição ambiental, priacipa'**"tr devido ã contaminação das iguas fluviais por a* -
Cais pesados, S a causa de mui toe problemas sofridos pela população. Reste trabalho detrrmi-
uoe-st a concentração de since em ár.oa» fluvíaia utUisando o nétodo de floculacãe. As «mos-
tras foram coletadas segunda as normas da ASTM e assim codificadas: FS (Rio São Francisco) ,
Pt (Rio Paraopeba), CP (Rio Doce), SO. SE, PA, PB, PC. PC, «B. «C e VD. Estas Sitiam, cujos
códigos não estão esclarecidas fora* pré filtradas • nos fornecidas pelo Centro Tecnológico
de Minas Cerais-CETEC. Os sedimentos das aptas SF, CD e PR foram obtidos por filtração de um
litra de amestra através de membrana filtrante "aillipore" de 0,45 na de espessura. Os fil-
trados de todas as amsstrae foram f loculados em pN - 9,5 pelo aétodo de adição de soluções
de alumínio (III), eleato de sódio e_sulfato de dodecila .de sódio. Nas suspensões obtidas
fec-se passar uma corrente de nitrogênio durante dois minutos. Os precipitados obtidos foram
dissolvidos em ácido nítrico concentrado e o volume coapl cedo para 25 ml. Para a avaliação
do teor de tinco nas amostras utilitou-se o espectromttro de fluorcscSncía de Raios-X, mode-
lo KigskwHCCX. Psr» os sedimentos das amostras SF, CO e PR as concentrações de tisco em ppa
foram de 1,120-0,035; 1,910-0,025 e 1,850-0,045, respectivamente. Has amostras dos filtrados
o tinco não 'foi detectado. As amostras padrões simuladas Mostraram que o método não apresen-
ta sensibilidade para concentrações deste Ion menores que 1 ppm.

(A SENA - Secretaria Especial do Meio Ambiente,str.wí-. da Portaria MC/0013 de 15/01/7*
estabeleceu que o teor máximo permissível para o sinco em águas pluviais ê de 5 ppm). (CnTq-
FlNEr.)
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Una coluna.de res ina co t lõn lca é Incorporada a s istema da injeção em f luxo para o remoção

d> inter-forentas, na determinação espoctrofotomitr lea c a t a l f t i c a da mollbdénlo em d l t s r l d o s v«gs

tais .

Éxprrliwntc» efetuados initi coram quo para uma vazão ds pr« con can tração ds 1,6 ml/min, os
cations Al. Ca, Fe a rtg (concentrações «exime» encontradas em digeridos vagetals) em melo cJorfdr^
co0,10 N.forem totalmente retidos em umn coluna ds resina UCMOK SOW - XS de 9.0 cm d» comprimento
• 0,3 cm ds diâmetro lntftmo. Parti a nlulçnn, fnrnm utilirnri.ia soluçóon do ácido clorírirlr.n 4 II e
cloroto dt «vnlo 2 e 4 N nos Viuões do 1.0 e 2,4 mj/mln. Após 120 ooeuf'ttos da ajulção, evldsnciou
se que para awbas as vazões, concentrações significativas (maiores do que 85%) foram encontradas ne
•fluente, sendo que para a menor vazão encontrou-se valores de até 951. A» análises dos efluentes
foram feitas em alíquotas diluídos na proporção 0« 1< 10 com água destilada delonlzada, por eipec
tromatrie ds «missão atômica com plasma Induzido em argon Io (JCP-AES).

Após definição dos parâmetro» analíticos do sistema da injeção em fluxo, referentes a de
terminação cetalít ice de mollbdánio, far-se-á o ecoplamnto da coluna ds resina, onde serão verlM
cedo* o tempo nocesse'Mode amostragem a o of s i to ta ocldoz na retenção do molibdsnlo
APOIOt FINEP e CNPQ


