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Os anellsedarss "stepped-flow' tea sido freqüentemente awpratadni a» conè*ão cot» realces
qatatcas relativamente ltnus. especlalaante a* Matados beieedot a» einétlce diferencial f «wto*s
•nclaâticas. Analis»d»re» par inj«c«n nt fluao (FIA) eapregando parada da fluido» tea s i * »*reer
propostos. Entretanto, sisteaos "*tniittari-flow" requeres) o funciona—«i to lnterai tanta d» fr~i**«
peristaltic**, o qua pode causar limitações lnarantas a aoaento da inércia. Ala* disto, fez-»t
•«cassaria o controla da unidade propulsora através d* Microprocessador.

Este trabalho teve por objetivo apresentar UB sistema FIA "stopped-fio»* altero»?!.=
wUlitanda mt único eoautadar e operação continue da boaoe perlstéltica. O slstsaa foi projetacr
de fome • utilizer os restantes «penes na presença de enostre e aplicado para e deterwint;*?
mlorinãtrlce de. boro e* plantas COM aMprego de asoMetlne-H.

Ò listes* permite oue 805 do período analítico seja dedicado ao oesenvelvinentc oas
r—çêea de.fonea que Melhor sensibilidade analítica a/ou Menor consuno de reagentes seja» ootloos.
A precisão e ceracterliado por UM desvio padrão relativo das Medidas a» geral Inferior a 0.5* * *
aaatldao a coaparável a dos Métodos ricowandado». E» função de sus siMpllcldade a fácil
diMensionaaento. o slstaMa é recosswtdãvel para outras aplicações/ FAPESP

gSTVDO DA ttAffo OOHPtnHHflUCA VKTU. Cr 1 4 E EDTA EM SISTEMAS DE IlUEÇlÒ EK TUJtO

Joaeeisi st A. KÓJraia. Astanio A. Hasate (pepartasmto se Quíaica, Ualwrsieaee redersl de São

Cactos) e frwcisce J. KTSK (Ceatro de C«er|ia Hsclcsr M Agriculture, OSP, Piracicaba).

O foe Cr1* e o EDTA fen»es> MM eooelexo ettéVel cuja coloração varia t» função do pH do
•eio. Mede violeta ** M S Í S ácida a atui ea aeia slealin*. CAtrttaoto, devido ã isárcia do íoo
Cr**, esta casplassçso á estresMMHita leses a t taper at ura aaaieete. A etapa deteraisaata de velo
cidade para esta reação é a dessolvstaçio do Soe crêaice. Assia, e.ueodo lona dicroaato são rtdu
•ides a creates ea at ia cseteede EDTA, ocorre reação preferencial entre EDTA e Cr'* coapsrati-
vaasste S aolvatsção.

Este trsaslho teve por ohjttivo estudar a resção de coaplcxsção estre Cr1* e EDTA ea

sisteaas de isjeção aa fteso e «waliar at patascialidades analCtíca* do coaplexo colorido forss-

d«. As diasBiões de aádule de asálite, »atõe« e concentraçõet dot reagenen feras invcttigsdtf.

tuperiatntos fiaplet peraitiraa a coafiratção dsa hipóteses acerca da etspâ deterainaste da valo

«idade da reação de coaplcxsção,

Para canecatraço** entre 10 e 100 ag Cr»*/h, encontrou-se uas relação linear entre

•Vtereâncis « caacestração. 0 (sn »i2* não interfere quando ea concentrações siailares ès de

Cr»*.

A siaplicidade a a saiso cufto do pracediatnto poderiaa torná-lo adequado para análise

de liga* actálicat coa teorta de creao aefaa de 0,lS mim. Teia enálitct aeriaa viabilitadas atra

vét da scaplaatnte deite sisteaa a una unidade de ditsolvção eletrolftica "on line", onde tDTA

••ria a teluçie ctrrtsadora.
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