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O referido equipamento foi desenvolvido e construído COMO

parte de ua cromatógrafo liquido de Baixa Pressão. Trata-se de UM

sistema estabilizado de baixa voltas.*» que penaltt obter UMS linha

de base dentro dos padrões normais de operação. A parte ótica do

lnstruMento funciona e« comprimentos de onda na ordem de S4O n •• e

•30 n m, fornecida por UM led bicolor.

O detector é um LDR em uaa ponte de Vhatstone . 0 FOTÔ-

NBTRO pode ser acoplado a MI reglatrador ou a UM voltinetro, propor

clonendb estabilidade, reprodutlbllidade e consequentea«nte eflclên • -

cia. Sua construção é viável pelo baixo custo de seus coMponentes e

a facilidade de obtenção dos MCSSOS no Mercado.
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(1) céllo Pasquinl, Valace A. de Oliveira'e Celso Pasquim - "

Química Nova, 51 - Abril 1982 *

DETERMINAÇÃO DB PÕSPORO POR ESPBCTROHBTRIA DB ABSORÇÃO ATÔMICA NO PORNO DB GRA-
FITE DTZMSANDO-SE DIFERENTES TUBOS. A.J.Curtiu». 6. Schlemmcr* e B. Wel»« D* -
parteaento da QuÍMica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e
I*} Departaaento de Pesquisa Aplicada» Bodenseewerk Perkln-Elaer, Oberlingen.

Fósforo é um elemento que geralmente não é determinado por espectrofotoae -
tela da absorção atômica. Uaa das rasóe* i que as linhas da ressonância para es
ts eleaento estão no DV distante. Outro problema se relaciona com as perdas dê
fósforo antes da atomlsação na forma de subóxldos e moléculas do dímero. Estas
pardas podes ser parcialmente evitadas pelo uso de um agente modlficsdor. Veri-
ficou-se que na ausência de um modifleador, uma parte substancial do fósforo é
perdida antas da etomixação. O fósforo pode, contudo, ser estabilizado pala ree
elo com o grafite na fase condensada. Grafite eletrolitlco pollerlstalisado sei
cobertura oferece, um número maior de sitios de carbono ativo a, portanto, condi
o5es mais favoráveis para a determinação do fósforo, do sue tubos recobertos ~
co» grafite pirolitico. 0 número da sítios ativos pode ainda ser ausentado quan
do oxlninio e adicionado ao ais de proteção, durante certos estágios de pré-tri
tamento térmico. Mesmo a melhor sensibilidade conseguida (massa característica"
de 20 ng>. e bastante inferior â obtida na presença de um modifleador. A determi
nação de fósforo sem um modifleador aso tem, portanto, importância prática. Mas
mo assim o estudo revelou am comportamento surpreendente do fósforo na presença
de grafite.
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