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RESUMOS

Departamento de Química



Temos a satisfação de apresentar os resumos dos traba -

lhos aceitos para serem apresentados no II Encontro Nacional de

Química Analítica. No I ENQA, realizado no ano passado, convida *>

mos os pesquisadores a apresentarem o maior número possível de tra

balhos, que foram aceitos sem restrições. Tratando-se de um primejL

ro encontro, estávamos incentivando os químicos analíticos brasi -

leiros a se conhecerem e também a discutirem os problemas comuns

da comunidade. Neste II ENQA, o programa dâ maior ênfase aos aspec

tos científicos e técnicos. Os trabalhos serão apresentados 3ob a

forma de painéis e em comunicações orais. Foram criadas sessões,se

paxando-se os trabalhos de acordo com os tópicos abordados.Também

foi constituído um corpo de revisores e estabelecidos critérios pa

ra a aceitação dos resumos, que exigiram ineditismo, em nível nacio

nal, originalidade de conteúdo e informações suficientes que permi

tissem a sua avaliação. A Comissão Executiva baseada nos pareceres

dos revisores,tomou a liberdade de corrigir pequenos erros datilo-

gráficos e de linguagem nos resumos. Esperamos que,com estas medi.

das,tenhamos contribuído para aumentar a qualidade dos trabalhos .

Acreditamos que nos próximos encontros os critérios serão ainda

mais rígidos e ex ilrão, também/maior uniformidade nos resumos ,

tanto na forma de redação, quanto na extensão das informações for-

necidas .

Certanente a apresentação e a discussão dos trabalhos

contribuirão para o enriquecimento dos mesmos.

Cordialmen*-.,

A Comissão Executiva.
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II ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DA PUC/RJ

QUARTA-FEIRA, 09 de Novembro

1. SESSÃO INAUGURAL

09:00 horas. Auditório do RDC (PUC/RJ)

Abertura do II ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA

Adilson J. Curtius (PUC/RJ)

Conferência: "Reflexões sobre Alguns Aspectos da Química Ana

lltica"

Conferencista. Paschoal Senise (USP)

2. CONFERÊNCIA

10:30 horas, Auditório do RDC (PUC/RJ)

"Reagentes Funcionais em Fase Sólida: Uma Nova Técnica para

a Análise de Misturas Complexas"

Conferencista: Cláudio Costa Neto (UFRJ)

Apresentador: Antonio H. Miguel (PUC/RJ)

3. SESSÕES DE PAINÉIS I E II

13:00 - 15:00 horas, Solar Grandjean de Montigny (PUC/RJ)

Presidente da Sessão Is Norbert Miekeley (PUC/RJ)

Presidente da Sessão II: Angela de L. Rebello (PUC/RJ)

4. SESSÕES DE COMUNICAÇÕES ORAIS I, II e III

15:00 horas

Sessão I, Auditório do RDC (PUC/RJ)

Presidente: Carol H. Collins (UNICAMP)

Sessão III, Auditório AQ-5 (PUC/RJ)

Presidente: Boaventura F, Reis (CENA)

16:00 horas

Sessão II, Auditório do RDC (PUC/RJ)

Presidente: Luis R.H. Pitombo (USP)



QUINTA-FEIRA, 10 de Novembro

1. MESA-REDONDA

08:30 horas. Auditório do RDC (PUC/RJ)

"Instrumentação em Química Analítica"

Coordenador: Fernando Galembeck (UNICAMP)

Participantes: Antonio H. Miguel (PUC/RJ)

Isaias Raw (FUNSEC)

Gerardo Gerson B. de Souza (UFRJ)

Estarão também participando os coordenadores dos sub-programas de

instrumentação do PRONAQ: Ricardo B. de Alencastro/UFRJ (IV, UV ,

VIS), Rodolfo G. Berg/UFPr (Cromatografia), Cláudio Costa Neto/UFRJ

(Massa), José M.R. Nigra/USP (RMN) e Adilson J. Curtius/PUC-RJ (AA).

Temas a serem abordados: importação e nacionalização, ensino e

tendências.

2. CONFERÊNCIAS

11:00 horas, Auditório do RDC (PUC/RJ)

"Speciation, the Key to Modem Environmental Analytical

Chemistry"

Confexencista: Werner Stumm (Swiss Institute of Technology)

Apresentador: Klaus Hagener (PUC/RJ)

3. SESSÕES DE PAINÉIS IV E V

13:00 - 15:00 horas, Solar Grandjean de Montigny (PUC/RJ)

Presidente da Sessão IV: Leopoldo Hainberger (PUC/RJ)

Presidente da Sessão V: João Alfredo Medeiros (PUC/RJ)

4. SESSÕES DE COMUNICAÇÕES ORAIS IV E V

15:00 horas

Sessão IV, Auditório do RDC (PUC/RJ)

Presidente: Antonio C. Spínola Costa (UFBa)

Sessão V, Auditório AQ-5 (PUC/RJ)

Presidente: Peregrino do Nascimento Silva (UFMG)



SEXTA-FEIRA, 11 de Novembro

1. CONFERÊNCIA

08:00 horas. Auditório do RDC (PUC/RJ)

"Progressos em Eletrodos Seletivos"

Conferencista: Graciliano de Oliveira (US?)

Apresentador: Eduardo A. Neves (USP)

2. CONFERÊNCIA

10:00 horas. Auditório do RDC (PUC/RJ)

"Radiocromatografia: Aplicações de Cromatografia em Coluna à

Análise de Misturas de Espécies Radiontarcadas"

Conferencista: Carol H. Collins (UNICAMP)

Apresentador: Norbert Hiekeley (PUC/RJ)

3. CONFERÊNCIA

11:00 heras. Auditório do RDC (PUC/RJ)

"Rejuvenescimento de Métodos Clássicos de Análise"

Conferencista: Antonio C. Spinola Costa (UFBa)

Apresentador: Pe. Leopoldo Hainberger (PUC/RJ)

4. SESSÕES DE PAINÉIS VI E VII

13:00 - 15:00 horas, Solar Grandjean de Montigny (PUC/RJ)

Presidente da Sessão VI: Clarisse Maria S. Piatnicki (UFRGS)

Presidente da Sessão VII: Antonio H. Miguel (PUC/RJ)

5. SESSÕES DE COMUNICAÇÕES ORAIS VI E VII

15:00 horas

Sessão VI, Auditório do RDC (PUC/RJ)

Presidente: Antonio Barbosa (UnB)

Sessão VII: Auditório AQ-5 (PUC/RJ)

Presidente: Eduardo A. Neves (USP)

6. SESSÃO DE ENCERRAMENTO

17:30 - 18:30 horas, Auditório do RDC (PUC/RJ)
Coordenador: Adilson J. Curtius (PUC/RJ)

7. JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

Inscrições na Secretaria do Encontro (RDC-PUC/RJ)



PROGRAMAÇÃO PARALELA

1. CURSOS DE CURTA DURAÇÃO

Programas na Secretaria do Encontro (RDC-PUC/RJ)

Inscrições: dia 9 de novembro de 08:00 ãs 17:00 horas

ELETRODOS SELETIVOS (4 horas teóricas e 4 horas práticas)

14:00 - 18:00 horas, dias 10 e 11 de novembro, sala AQ-7

Josino C. Moreira (UFRRJ e FIOCRUZ)

ANALISES QUÍMICAS AUTOMATIZADAS COM SISTEMAS DE INJEÇÃO EM

FLUIDO (8 horas práticas)

14:00 - 18:00 horas, dias 10 e 11 de novembro, sala 079

B.F.Reis, E.A.G.Zagatto e F.J.Krug (CENA)

ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO COM DIFERENTES FONTES DE EXCITAÇAO:

ARCO, ICP E GDL (4 horas teóricas e 4 horas práticas)

14:00 - 18:00 horas, dias 10 e 11 de novembro, sala 573

Carmem Lúcia Porto da Silveira (PUC/RJ)

CROMATOGRAFIA DE GAS DE ALTA RESOLUÇÃO (COLUNAS CAPILARES DE

VIDRO) (6 horas teóricas)

14:00 - 15:30 horas e 16:00 - 17:30 horas, dias 10 e 11 de

novembro, sala 774

Jari N. Cardoso e Francisco R. de Quino Neto

(UPRJ)

2. INSTRUSHOH'83 - EXPOSIÇÃO L5 INSTRUMENTOS

09:00 - 17:00 horas, dias 9, 10 e 11 de novembro, Salão Prof.

Christóvão Cardo *.o (PUC/RJ).

3. EXPOSIÇÃO DE LIVROS E REAGENTES

09:00 - 17:00 horas, dias 9, 10 e 11 de novembro, Salão Prof.

Christóvão Cardoso (PUC/RJ).



ÍNDICE DAS SESSOES

SESSÃO I - QUÍMICA ANALÍTICA NUCLEAR 08

SESSÃO II - QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL 20

SESSÃO III - ANALISE POR INJEÇÃO EM FLUIDO 32

SESSÃO IV - QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA, APLICADA, GE

RAL E ENSINO

SESSÃO V - CROMATOGRAPIA E OUTROS MÉTODOS DE SEPA-

RAÇÃO 56

SESSÃO VI - MÉTODOS ESPECTROSCÕPICOS 76

SESSÃO VII - ELETROANALÍTICA 92



SESSÃO I - QUÍMICA ANALÍTICA NUCLEAR

COMUNICAÇÕES ORAIS

J 01-1-01 - Maria Izabel Lichtscheidl Maretti, Carol H. Collins
Estudos de análise e recozimento de cristais de Co IX)
(dipy)3(C104)x", X = 1, 2 ou 3, dopados com radiocobal-
to.

J 02-1-02 - Carmem Lúcia Porto da Silveira, Micheline L. Nussenzveig,
Norbert Miekeley
Métodos geoanalíticos para prospecção de urânio em reg:L
ões de forte intemperismo químico.

PAINÉIS

^03-1-03 - Luiz Fernando Bellido, Bartyra de Castro Arezzo
Análise de urânio e tório em cinzas e cinzas volantes de
usinas termoelétricas brasileiras.

* 04-1-04 - Renê Pinto da Cunha, Ana Cristina de Melo Ferreira, João
Alfredo Medeiros
Determinação de U e Th em águas por traços de fissão.

M 05-1-05 - Maria Lúcia CP. de Carvalho, João Alfredo Medeiros
Efeitos de irradiação em policarbonato "Lexan" usado co
mo detector de traços de fissão.

v| 06-1-06 - Cristina Maia Bouch, João Alfredo Medeiros
Determinação de U e Th em minerais por traços de fissão.

i 07-1-07 - G. Albarrán, C. Archundia, A.G. Maddock
Determinação das espécies termoradioliticas em cristais
de cobalto de Valencia mista.

i 08-1-08 - M.A.F. de Lima, K.E.Collins
Determinação do rendimento orgânico de radiobromo atra-

, vês de extração.

09-1-09 - O.A.E. Yoshikawa, C.H. Collins
Efeito de tratamentos físicos em dicromato de potássio

I dopado com radiocromo.

10-1-10 - K.E.Collins, C.Archundia, C.H. Collins
Ácidos oxidantes como agentes redutores.

Ul-I-11 - I.C.F. Jardim, C.H. Collins, K.E. Collins
Desenvolvimento de um método de purificação da forma a
das Ftalocianinas metálicas.



"ESTUDOS DE ANÁLISE £ RECOZIMENTO DE CRISTAIS DE Co(X)(dipy)3
(CIO.),,", X - 1, 2 ou 3, DOPADOS COM RADIOCOJJALTO"'4'x

MARIA IZABBL LICHTSCUEIDL MARETTI E CAROL HOLLOGWORTH COLLINS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de Química
Caixa Postal 6154
13.100 - Campinas - SP

A irradiação neutrônica (n,Y) era compostos (mesmo sólidos)

produz quebras de ligações, graças ao recuo do átomo que capturou

o nêutron. Estas ligações podem ser reformadas» ao se submeter o

composto irradiado a aquecimento ou outro processo físico (recozi-

mento). A química envolvida nesta reformaçio de ligações pode ser

simulada dopando-se o composto inativo com ura átomo radioativo (o

átomo radioativo se comporta como um átomo de recuo termalizado).

Os sistemas *Co(II)/Co(X)(dipy)3(C10^)x, X • 1, 2 ou 3, foram es tu

dados a fira de se averiguar as possíveis espécies envolvidas nos.

mecanismos de recoziroento. Estabelecendo-se um novo método de aná-

lise, observou-se que, quando X • 2 ou 3, as velocidades de trans-

ferência de atividade são indiatinguíveis nos dois sistemas. Isto

suger* que estas espécies podem participar concomitantemente do r«s

cozimento do complexo com Co(III) , sem que isto seja evidente no

momento da análise. Além disso, observou-te que a incorporação de

quelantes livres em solução dos cristais dopados e em solução de

Co(II) livre, aumentou a quantidade observada como o complexo ma£

cado, mostrando assim a existência de espécies marcadas deficien-

tes em ligantes no sólido, as quais -teriam reformadas no ato de

dissolução, por recombinação com os ligantes. Propõe-se então al-

guns possíveis mecanismos de multi-etapas para o recosimento do

composto Co(dipy)3(C104)3.3H20 dopado cou *Co(II), no estado sóli-

do*

ÜNICAMP/FAPESP
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MÉTODOS GEOANALlTICOS PARA PROSPEÇÃO DE URÂNIO EM REGIÕES DE FOR-
TE INTEMPERISMO QUÍMICO.

Carmem Lücia Porto da Silveira
Micheline L. Nussenzveig
Norbert Miekeley

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Departamento de Química.

A propriedade do urânio de formar, sob condições supergêneas,
complexos estáveis e solúveis ê responsável pelo empobrecimento
deste elemento quase sempre observado na superfície de ocorrências
uranlferas.

Por outro lado, a pouca solubilidade do tório em águas natu-
rais, associada ã lixiviação preferencial do urânio, provoca ra -
zões anômalas de U/Th na superfície, que podem ser interpretadas
erradamente como indicadores de mineralização do tório. Métodos
geoanalíticos baseados na deteçio de desequilíbrios radioativos e/
ou de concentrações anômalas de elementos estáveis associados ao
urânio, podem auxiliar na prospeção. Utilizando as ocorrências ura
níferas de Espinharas/Araras (PB) como exemplo, são discutidos ness
te trabalho as técnicas aplicadas e os resultados obtidos no estu-
do da distribuição vertical de elementos/nuclldeos, escolhidos co-
mo geoindicadores para a lixiviação de urânio. Foram usadas a es-
pectroscopia a para determinação de U-238/U-234 e de ü-238/Th-230
e a espectroscopia - y para determinação de urânio e tório equi-
valente. Adicionalmente, urânio foi analisado por fluorimetria.
Elementos do grupo das terras raras foram determinados por ICP,
AAN e ou fluorescência de raio-x. Enquanto rochas de profundidade
mostram razões de U-238/Th-232 variando tipicamente entre 2 e 8 ,
amostras de superfície são fortemente empobrecidas em urânio como
indicam as baixas razões de U-r.38/Th-232 (< 0,2) e de U-2?8/
Th-230. Não se constatarem desequilíbrios acentuados entre U-238 e
U-234, mostrando que este indicador não é apropriado em situações
de forte intemperismo. Devido a reduzida solubilidade de terras
raras e ítrio sob condições supergêneas, amostras de superfície
conservaram essencialmente a composição original destes elementos
nas rochas mineralizadas, onde foi identificada uma correlação po-
sitiva Y,Yb^e urânio. Consequentemente, razões baixas de U/Y e U/
Yb são também indicadores para uma remoção preferencial de urâ ~
nio. Os estudos ainda em andamento, visam entre outros aspectos,
uma estimativa da quantidade total de urânio lixiviada na zona su-
perficial desta ocorrência.

(CNEN,NUCLAM,CAPES)
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ANALISE DE URÂNIO E TÕRIO EM CINZAS E CINZAS VOLANTES DE

USINAS TERMOELÊTRICAS BRASILEIRAS

LUIS FERNANDO BELLIDO E BARTYRA DE CASTRO AREZZO

INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR E COORDENAÇÃO DE APLICAÇÃO DE

TÉCNICAS NUCLEARES - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

A técnica de ativação com neutrons epitérmicos e posterior análise

dos espectros gama foi usada para determinar urânio e tório em

cinzas e cinzas volantes de algumas usinas termoelétricas brasi-

leiras. Analisaram-se amostras de seis usinas terraoeletricas e os

valores médios encontrados variaram de 7 a 20 ug/g para o urânio

e de 24 a 38 ug/g para o tório. A partir desses dados ê possível

fazer uma avaliação do incremento da radioatividade no meio ambi-

ente , porque durante a queima do carvão emanações e radionucll-

deos voláteis da série de decaimento do 235U, 238U e 232Th são

transferidos para a atmosfera e além disso algum urânio, tório e

outros radionuclídeos voláteis são incorporados &s cinzas volan-

tes. Esse trabalho é continuação de pesquisas desenvolvidas e jã

publicadas pelos autores onde se encontram descritas detalhada-

mente toda a técnica de ENAA e suas aplicações.
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DETERMINAÇÃO DE ü E Th EM ÁGUAS POR TRAÇOS DE FISSÃO.

Rêne Pinto da Cunha
Ana Cristina de Melo Ferreira
João Alfredo Medeiros

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento
de Química
CNEN/RJ - Laboratório de Análise Mineral

Considerando os baixos teores de U e Th em águas naturais,foi
desenvolvido método de análise simultânea desses dois elementos por
traços de fissão, via seca, com avaliação dos detectores (policar-
bonato) por miscrocopia. A seção de choque de 2 3 5U para fissão com
neutrons térmicos permite determinação direta de urânio usando ape
nas 10 pi de água evaporada sobre lâmina do detector, que é irrad_i
ada em reator de pesquisa (IEA-R1, IPEN,SP), revelada em NaOH. Os
traços são contados no microscópio. Pré-concentração da amostra
(-10 x) permite utilizar menores fluências de neutrons ( lO^n/cm2).
A determinação de tório exige fatores de concentração e fluências
mais elevados, devido à menor seção de choque, além do "bloqueio"
da fissão de *35u c o m neutrons térmicos, por meio de blindagem com
1 mm Cd, ou separação de urânio de modo a que l(Th)V [U] ̂ 1000.

Duas técnicas de separação foram estudadas para esta finalida
de específica, e para que na evaporação da amostra a distribuição
do U ou Th seja mais homogênea, distribuindo melhor os traços: a)
coprecipitação de Th com Fe(OH)3 e remoção do UO2++ com (NÜ4)2CO3;
b) coprecipitação de Th com LaF3, separação do ppt lavado com HF,
redução de UO2++ para UF4 coprecipitado com LaF3 no sobrenodante.
Alíquotas de 10 yl das frações de U e Th, contendo Fe3+ são evapo-
rados em (a), e alíquotas de 10 yl de suspensão do ppt de TjaF3 são
evaporados em (b). A formação de filme de FeCl3, posteriormente hi
drolisado, em (a) e o depósito de microcristais de LaF3 em (b) di£
tribui melhor os traços obtidos, facilitando o trabalho de micros-
copia.

0 métdo para U e Th baseado em coprecipitação envolve:
1. 100ral de amostra ou padrão • 1 mg La + 0,5ml HF + ultra-som

TI1F4 é coprecipitado.
2. ppt centrifugado e lavado com HF 0,3M: amostra p. Th.
3. Sobrenadante + TÍCI3 (teste p. excesso de redutor)+ 1mg La3+ .

UF4 é coprecipitado.
4. ppt centrifugado e lavado com HF dil: amostra p.U.
5. Amostras p.Th e p.U + 1ml H2O + ultra-som.
6. Aplicação de 10yl sobre 1 cm3 de policarbonato.
7. Evaporação e encapsulamento dos detectores.
8. Irradiação em reator.
9. Revelação em NaOH 6M após tratamento c.ac.cítricô.
10. Contagem dos traços em microscópio.
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EFEITOS DE IRRADIAÇÃO EM POLICARBONATO "LEXAN" USADO COMO DETECTOR
DE TRAÇOS DE FISSÃO.

Maria Lúcia C P . de Carvalho
João Alfredo Medeiros

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento
de Química
.CNEN/RJ - Laboratório de Análise Mineral

Policarbonato de "bis-fenol A" tem sido usado como detector de
traços de fissão para determinar microquantidades de urânio ou tó-
rio, induzindo a fissão destes elementos em reator áe pesquisa.

Os defeitos causados pela ação combinada da radiação gama e
da neutrons rápidos alteram a estrutura do polímero, modificando
suas propriedades e suas características como detector: cinética de
revelação química, eficiência e atenuação de traços latentes. Estes
efeitos foram estudados para fluxo (4) de 5.1012 ia IO13 n/cma.s até
fluxos integrados ($) de 3.1017n/cma no reator de pesquisa IEA-RJ
(IPEN/CNEN/SP) e para doses absorvidas de radiação gama de até
1,0M Gray (=100 M Rad) de Co-60 (EMBRARAD(SP). Traços de fragmentos
de fissão de Cf-252 foram usados para estudos de v~(velocidade ge-
ral de dissolução) em soluções alcalinas, V£(velocidade de dissolu
ção ao longo do traço), eficiência de registro e revelação, e ate-
nuação de traços latentes. Folhas de alumínio, contendo 30 ppb de
U foram usadas para monitorar o fluxo de neutrons e para estudar a
linearidade do número de traços (N) com o fluxo integrado de neu-
trons (*). Os detectores irradiados apresentam fortes bandas de a-
bsorção entre 420 e 580 nm, e se tornam quebradiços a partir de
1017n(cmJ. Vg aumenta com o fluxo segundo vgsa+b4>+c*

a+d$J

A atenuação de traços latentes é desprezível até 1017 n/cm1, mas a
eficiência se reduz de -0,96 a -0,8. Medidas de ângulos de abertu-
ra de cones de traços indicam aumento de ângulo crítico de -2,5 pa
ra >10°.

Radiação gama, e principalmente neutrons rápidos causam ioni-
zações e rupturas de ligações no polímero, levando à formação da
ligações cruzadas. Os traços latentes, por se tratar de ligações
rompidas e refeitas, não são relaxados pelo efeito da irradiação
como em cristais inorgânicos ou vidros. O grande número de traço*
de recuo (H, C, O, radicais) é o principal responsável pelos efei-
tos medidos. Correções devem ser feitas na revelação química dos
detectores para evitar que tais traços sejam revelados, causando
erros significativos em análises de U ou Th.
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DETERMINAÇÃO DE ü E Th EM MINERAIS POR TRAÇOS DE FISSÃO.

Cristina Maia Bouch
João Alfredo Medeiros

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento
de Química
CNEN/RJ - Laboratório de Análise Mineral

A determinação de urânio e de tório via seca por traços de
fissão induzida foi estudada para minerais bons detectores de frag
mentos de fissão e para detectores externos. Entre os nuclldeos na
turais apenas 235u, 238u e 232Th fissionam com neutrons de reator,
sendo que apenas 235u com neutrons térmicos (o=584b), e os outros
dos com neutrons rápidos (oá1b). As seções de choque efetivas, em
blindagem de cádmio, foram determinadas para 232xh (0,05b) e 238JJ
(0,3b); com estes valores foi possível determinar U e Th simultane
amente em minerais, medindo-se a fluência * com padrão de U sobre
detector de quartzo vítreo 'Suprasil". Se o mineral não é bom de-
tector, uma superfície polida é irradiada em contacto com policar-
bonato, que é revelado posteriormente em NaOH 6M e avaliadc sob o
microscópio; minerais bons detectores são revelados e avaliados.
Uma irradiação em reator com fluxo predominantemente térmico (<t"|)
causa a fissão de 235u, com contribuição desprezível de 238u e
232-rh. Uma irradiação sob blindagem de 1 mm de Cd ($2) provoca as
fissões de 238u e 232-rh. Os números de traços nas duas irradiações
são função decs- concentrações (x ppb de U e y ppb de Th), de oU e
oTh, do alcance dos fragmentos de fissão no mineral, e da eficiên-
cia de registro.

n., = x . 2,88.10"16*l + y . 3,52.10"
18»2

n2 = x . 2,06.10"17«5>l + y . 3/52.10"184>2

Para amostras de mica de alta pureza foram encontrados 4,2 ppb
U e 58 ppb Th.
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Determinação das espécies ternoradiolíticas en cristais de còbalto de vaJência
mista.

G. Albarrin, C. Archundia, A. G. Maddock*

Centro de Estudos Nucleares UNAM, Mnácof *Chemical Laboratory, Cambridge,
Inglaterra.

0 propósito deste trabalho é determinar qualitativa e quantita-
tivamente as formas químicas em que ficou o còbalto depois de que os cristais
de C O O ^ C O J C Q E D T A I J ^ O foram irradiados e posteriormente aquecidos de modo
isotérmico, con a finalidade de confirmar o modelo relacionado com as reações
de troca iônica e recozimento térmico que.se processam pela teoria básica de
reações unimoleculares.

Bletroforese de alta voltagem foi a técnica de separação das di
feTentes espécies teraoradiolíticas. A determinação das quantidades foi feita
por métodos radioquímicos, usando-se Co-60 como traçado* e espectrof otometria,
usando o sal R-râtroso.

Os resultados mostraram quatro espécies químicas, as quais quan
titativamente varian com o tempo de aquecimento sofrido pela anustra.

0 nttodo radioquímico permitiu identificar as formas químicas,
e utilizou-se o método espectTofotometrico para quantificar as espécies. As
quantidades obse/radas foram 60-661 para |CoEDTA{", 1-51 para |CoEDTA|", 30-
381 para Co * e 1-31 para uma espécie não identificada.
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"DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO 0R6ÍNIC0 DE RADIOBROMO ATRAVÉS DE EX
TRAÇRO"

M. A. F. de LIMA e K. E. COLLINS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de Química
Caixa Postal 6154
13.100 - Campinas - SP

Os trabalhos da área de Química dos Átomos Quentes em sis
temas orgânicos, e* geral necessita* determinações do rendimento
global dos produtos orgânicos marcados nas amostras irradiadas. No
caso de brometos orgânicos irradiados o rendimento orgânico de ra.
diobromo freqüentemente e obtido através de extrações do brometo _1
norgânico na fase aqucsa ou do radiobrono na molécula orgânica na
fase orgânica.

Amostras sólidas de 1,2-dibromo tetradoroetano (C^Br^CI^)
foram irradiadas com neutrons térmicos e a seguir foram submetidas
a tratamentos prévios diferentes. Uma delas foi mantida a 25°C e 3
outras foram aquecidas a diferentes temperaturas (40°, 60° e 80°).

Após retornarem a temperatura ambiente, todas foram dis-
solvidas em solução de tetracioreto de carbono contendo bromo e uma
alíquota de cada foi submetida a extração em meios contendo quanti
dades crescentes de sulfito de sódio e quantidades decrescentes de
brometo de potássio. Frações iguais de cada fase foram extraTdas
e suas atividades radioativas foram determinadas em um contador de
raios gama.

Realizados os cálculos apÕs todas as correções de ativida
de radioativa com o tempo observou-se que o rendimento inorgânico
aumenta com o crescimento da quantidade de sulfito em todos os tts
tes realizados. Notou-se também que o aumento da temperatura eleva
o rendimento Inorgânico.

Concluiu-se que o tratamento neutrÔnico torna as ligações
«ais fracas, deixando a estrutura mais susceptível ao ataque quTiii
co, permitindo a redução do bromo da estrutura orgânica a bromo 1-
norgânico (brometo),

CNPq/UNICAMP
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•EFEITO DE TRATAMENTOS FtSICOS EM DICROMATO DE POTÁSSIO DOPADO COM
RADIOCROMO"

O. A. t. YOSHIKAWA e C. H. COLLINS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de Química
Caixa Postal 6154
13.100 - Campinas - SP

O estudo do comportamento de agentes dopantes introduzi-

dos em cristais hospedeiros é de importância elevada para a quí

mica do estado sólido. Con este objetivo iniciou-se o estudo de d;L

cromãto de potássio dopado com radiocromo (Cr-51) .

Para estes testes prévios fiz-se uso de dois métodos de

dopagem anteriormente estudados, a cocristalização e a coprecipit£

ção. Após a dopagem, parte deste material sofreu tratamentos físi-

cos, ou de ativação térmica ou de irradiação com fõtons gama. Para

a análise da distribuição das espécies de crorno, fêz-se uso de Cr£

uatojrafia de Troca Cationica (AG50W-X8), tendo como eluentes IICIO^

e iiCl. Observando-se os resultados das análises do material cocris,

talizado e coprecipitado submetido a tratamento térmico isocrônico

observou-se que o comportamento das espécies ã semelhante, sendo

que a espécie Cr(VI) aumenta até 10OZ a AOO°C, enquanto que as out

trás espécies decrescen.

Para o material coprecipitado e cocristalizado submetido

a irradiação gama e depois submetido a ativação térmica isocrônica,

ocorrem diferenças quantitativas.

Estas informações sugarem possíveis mecanismos para as

reações de transformação de uma ou mais espécies cm cromo-VI.



18
"ÁCIDOS OXIDANTES COMO AGENTES REDUTORES"

K. E. COLLINS, C. ARCHUNDIA* e C. H. COLLINS

UNICAMP . Instituto de Química
Caixa Postal 6154
13.100 - Campinas - SP

*UNAH - Centro de Estudos Nucleares
Mixico - DF - México

Quando Cr(VI) de alta atividade especTfica i colocado
em soluções ácidas* verifica-se, apôs um tempo que depende na con-
centração do ácido, sua conversão para Cr(III). Análises por Cn>
matografia de Troca IÕnica revelaram que um produto significativo
desta redução i o 5*Cr(H 2O) 6

3 +, mas quantidades de complexos de
*'Cr(III) com os ãnions do ácido, bem como espécies poliméricas de
5?Cr(III), são também encontrados.

Esta redução de 51Cr(VI) a 51Cr(III) foi observada usan-
do os ácidos nítrico e perciõrico, além da mistura de ácidos chamai
da "aqua regia", todos estes ácidos comumente considerados de alta
potência oxidante. quando considerados os potenciais padrão de oxj
-redução. Este comportamento surpreendente se relaciona com as r£
zões de concentração encontradas nestes casos, verificadas calcu-
lando-se os potenciais reais pela equação de Nernst.

UNICAMP/CNPq
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"DESENVOLVIMENTO Qt UM KtTODO DE PURIFICAÇÃO DA FORMA a DAS FTALO
CIANINAS METJtLICAS"

I. C. S. F. JARDIM, C. H. COLLINS e K. E. COLLINS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de Química
Caixa Postal 6154
13.100 - Campinas - SP

As ftaiocianinas metálicas (KPc) são excelentes compostos
-alvo para a produção de radionuciTdeos através do processo Szilard
Chalmers, devido a sua grande estabilidade química, térmica e à ir
radiação. Contudo, a obtenção da forma a de algumas MPc, tais como
CoPc e ZnPc em alto estado de pureza, é dificílima. 0 método de ptj
rificação encontrado na literatura foi proposto por Linstead e co
laboradores.* entretanto ao aplicá-lo ã CoPc não se obteve o compos^
to puro. Várias modificações foram Introduzidas no método, tais c£
mo, a substituição na precipitação da o-MPc da mistura H^O + gelo
por MeOH + gelo e o uso de éter etTlico para a separação da MPc.
Também verificou-se que e necessário usar como material de partida
a 0-MPc, mais estável e de purificação mais fácil do que a forma a.
Com isto, finalmente, consegu1u-se um método de purificação da for
ma a das MPc, constatado tanto por análise elementar como por mit£
dos espectroscõpicos.
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PRELIMINAR DOS ISÕMBROS MENOS ESTÁVEIS DO ANTI-

ISOCOPALANO NO XISTO DA FORMAÇÃO IRATI

M.I.Chicarelli1

F.R. Aquino
P. Albrecht3

1. Organic Geochemical ünit, Univ.Brlstol-lnglaterra,
2. Instituto de Quimica-UFRJ
3. Institut de Chimie, Université Louis Pasteur,Strasbourg-Franca

Os chamados "diterpanos estendidos" ou"triterpanos degra

dados" encontrados em xistos e petrôleos (1), tiveram recente-

mente sua estrutura determinada como do tipo anti-isocopalânica

(I) (2). A análise de petrôleos mostrou a presença apenas •' de

(Ia)(l), indicando que os demais isômeros menos estáveis (Xb, c e

d) , ou não se formaram a partir do precursor biológico, ou foram

termodinâmicamente transformados em (Ia) . A análise da fração hi

drocarbônica da matéria orgânica do xisto da formação Irati a-

cusou a presença de Ia a d. Esse xisto embora com 250x10 anos ,

é conhecido pela sua relativa imaturidade, o que i reforçado pe

Ia presente caracterização. Resta a ser avaliada a importância

que essa família de compostos possa vir a ter na caracterização

do grau de maturação de sedimentos orgânicos, como tem sido uti

lizadas,por exemplo, as dos hopanos e es ter anos (3).

F.R.AQUINO NETO, et a h . Advan. Orei. Geoch<nr. 1981, Proc. Int.

MeetJ 10^f p.ÔSÍ-667, 1983.

F.R.AQUINO NETO, et ai., Tet. Lett, 23 (19): 2027-2030, 1982.

F.R.AQUINO NETO, Química Nova, 1983 - em publicação.

Ia - 13a-C»3,

Ib -

IC - 13B-CH3, 14o-CH3

Id - 138-CH3,
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C TRANSPORTE DE METAIS PESADOS NA BAIA DA GUANABARA

Angela de Luca RebelIo, Isabel Maria N.S. Moreira, Regina Célia L.
Santelli, Wolfgang Haekel, Friedhem Schroder

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento
de Química
GKSS, Alemanha

A Baia da Guanabara é um sistema estuarino que apresenta uma
série de interessantes características ambientais; um clima tropi-
cal, alimentação de água doce proveniente de 92 rios e canais, tro
ca de aproximadamente lÔ m* de água do mar por ciclo de maré (10%~
do seu volume) e está cercada de área densamente povoada e indus-
trial.

0 clima tropical e a influência de nutrientes naturais ou an-
tropogênicos proporcionam uma alta produtividade de fitoplancton ,
os quais podem atuar como importante agente absorsor de metais pe-
sados. O alto valor de pH(>9,2) observado durante o período foto£
sintético pode também ser o causador da remoção adicional desses
metais da solução.

Para verificar o desempenho do sistema de alta produtividade
no transporte de metais pesados, determinou-se a concentração de
Pb, Cd e Cu em águas e sedimentos. Foram determinadas as frações
solúveis e particuladas de metais, assim como o carbono orgânico ,
nitrogênio orgânico e carbonato em sedimentos e matéria orgânica
em água.

Foi analizado o conteúdo dos metais (dissolvido e particulado)
e matéria orgânica na água e sedimentos de alguns dos rios mais im
portantes (em tamanho e sob o aspecto de poluição). ~

A produtividade das águas foi estimada a partir da quantidade
total de pigmentos.

As determinações analíticas foram feitas por A.S.V. e Absor-
ção Atômica.
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Níveis de Cãdmio no sangue de crianças de Santo Amaro da
Purificação, Bahia.

F.Carvalho1, T.Tavares2, A.M.SIIvany-Neto1, Mec lima1 &
F.Alt3.

1 - Faculdade de Medicina, UFBa
2 - Instituto de Química, UFBa
3 - Universidade de Dortmund, Alemanha

Uma fundição de chumbo, instalada eu Santo Amaro da Purificação
Bahia, descartou pelo menos 400 toneladas de cãdmio para o meio
ambiente, ao longo de 23 anos de funcionamento. Estudos prévios
demonstraram níveis elevados de cãdmio na água, sedimentos, fau
na comestível e em pescadores do rio Subaê, que banha a região."
0 presente estudo visou determinar os níveis de cãdmio no san-_
gue de todas as crianças de 1 a 9 anos de Idade, residentes até
500 metros desta fundição. A média aritmética e desvio padrão
da concentração de cãdmio no sangue das 201 crianças estudadas
foi 0.086 + 0.044 jimoi/1. A absorção do metal foi estudada em
relação a «ma série de variáveis como idade, sexo, raça, renda
familiar, hemoglobina, reservas de ferro no organismo, estado
nutridonai e presença de verminoses intestinais. Os níveis de
cãdmio no sangue foram significantemente mais elevados nas crian
ças em cujas casas foi observada a presença de escoria industrial
oriunda da fundição.
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Ácidos fortes e seus sais de amorno no ar a precipitação
atmosférica do Recôncavo

Tânia H.Tavares, Vânia C.Rocha, Dieter Klockow & Reinhard
Niessner.

Instituto de Química da UFBA
Universidade de Dortmund, Alemanha

0 presente trabalho, realizado em convênio com a Universi-
dade de Dortmund na Alemanha, através do estudo de ácidos espe-
ciados no ar e chuva ácida com amostragem contínua, visa proce-
der um inventário, e estudar a reatividade química dos ácidos for_
tes na atmosfera e sua deposição seca e úmida (chuva), no entor-
no da Baía de Todos os Santos, ás margens da o,ai estão localiza^
dos complexos industriais e petroquímico. ~

Aliadas as direções predominantes dos ventos da região,
foram estabelecidas quatro estações de amostragem onde tem sido
amostrados ácidos fortes e seus sais de amônio usando-se sistema
"denuder" desenvolvido por Niessner e Klockow na Universidade
de Dortmund. A deposição seca e úmida e coletada usando-se sis-
tema projetado naquela Universidade.

As análises do material incluem a determinação de ácidos
fortes transportados pelo ar (H0SO-, HNO,, HC1) e seus sais de
amõnio. _ _ c •* i

Através de análises dos anions precursores daqueles áci-
dos, utilizando cromatografia iõnica, constatamos uma variação
na deposição seca e7ümida de SO! (0,9 a 104,2 mg/nr .dia),
HO, (0,0 a 8,6 mg/m .dia) e C1"(1,8 a 581,2 mg/nT.dia), no en-
torno da Baia de Todos os Santos.

Nas precipitações, valores de pH (não corrigidos) variam
de 4,8 a 7z0,a condutividade iõnica de 3,1 a 108 jiS/cm e as
concentrações de Na e K respectivamente de 0,1 a 19,8jjg/ml e
0,02 a 27,2/jg/mi, determinadas por fotometria dt chama.

Resultados preliminares de análise espectrofotométricas
indicam um conteúdo de amônia variando de 0,04 a 0,12jug/ml e
de ácidos fortes ( análises çromatogrãficas iônicas) abaixo de
1 ppb e em torno de 0,1 jug/m de ar amostrado.
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METAIS EM CANA-DE-AÇOCAJR DE DIFERENTES IDADES.

Ana L. da R. Nobre, Antônia D. das Neves, Cantiem A. de G. Torres,
Maria das G.S. de Souza, Cristina M. Barra e Adilson J. Curtius.

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Departamento de Química.
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Departamento de Química.

O estudo de metais em plantas tem atraído a atenção de pes -
quisadores, uma vez que muitos deles são essenciais ao desenvolvi-
mento, podendo ser tóxicos quando em excesso.

Foram analisadas amostras de cana-de-açúcar da variedade
CB 45-3, plantadas em um mesmo solo sem adubação. Três ramas foram
colhidas cada vez, com'as idades de 4(maio), 6(julho), 8(setembro),
11 (dezembro) e 14(março) meses.Após lavagem, diferentes entrenós
e folhas foram cortadas, evitando-se contaminação, secas a 80-1009
C durante 24 horas e calcinadas a 500 - 5509C durante 2-3 horas.As
cinzas foram dissolvidas em solução aquosa de ácidos clorídrico e
nltrico e filtradas. Os elementos K,Ca,Mg,Mn,Fe,Zn Cu foram deter-
minados por absorção atômica na chama e o X por fotometria de cha-
ma. A composição química do solo e outras propriedades cambem fo -
ram determinadas. As determinações dos metais foram comprovadas
com padrões internacionais.

De uma maneira geral, as umidades, teores de cinzas e de me -
tais, com excessão do Fe,diminuíram no sentido da ponta para a
raiz, independente da idade. Maior umidade foi encontrada nas cole
tas efetuadas nos meses de dezembro a maio sendo maior no mês de
dezembro, o que pode estar relacionado com um maior índice pluvio-
métricô. O teor de K foi maior nas primeiras e últimas coletas sen
do mínima nas amostras de 8 meses. Jã o teor de cálcio, na maioria
dos entrenós, aumentou, mas não muito pronunciadamente, com a ida-
de- Para o Mg notou-se um aumento no 119 mês voltando a cair no
159. Para o Mn, Zn as concentrações se alteraram com as idades não
se verificando tendências pronunciadas. Jã o Cu mostrou maior con-
centração no 149 mês. O Fe, diferenciou-se dos outro» metais, não
diminuindo sua concentração no sentido da ponta para a raiz, alter
nando-se esta ao longo da planta. As concentrações de Fe foram
maiores no 49 e 69 mês. Os teores de Fe,K,Ca e cinzas foram
maiores e o de umidade menor nas folhas do que nos entrenós. Os ou
tros metais mostraram concentrações semelhantes nas folhas e entre
nós (FINEP,CNPq e UFRRJ).
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UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DOIS MÉTODOS PARA A QUANTIFICAÇÃO

DO CAREONO ORGÂNICO EM SOLOS E ROCHAS.

Francisco José Casanova de O. e Castro, MSc.

Roberto Quental Coutinho , MSc.

Laboratório de Solos, COPPE/UFRJ

Departamento de Engenharia Civil, ÜFPe

Investigou-se dois métodos regularmente utili-
zados para a análise quantitativa expedita de carbono orgânico
em solos e rochas, empregando-se para tal , argilas, turfas e
compostos orgânicos quimicamente puros.

O primeiro método consta da oxidação da matéria
orgânica pelo K2Cr207 em meio sulfürico com breve aquecimento e
tendo como catafizádor o Ag2SO4 . O excesso do oxidante é titula-
do com o sulfato ferroso amoniacal, usando-se como indicador a
difenilamina. 0 segundo, muito utilizado em laboratórios de En-
genharia Civil, faz uso do aquecimento do material a temperaturas
que variam de 375 a 5509 C, por diferentes períodos de tempo.

Os resultados mostraram que o método da queima
fornece sistematicamente valores mais elevados do que o método
químico; tal fato se acentuando ã medida que o teor de carbono
orgânico diminui, devendo portanto ser utilizado com cautela. Por
sua vez, a oxidação por via úmida é extremamente eficaz para o
material humificado, necessitando-se porém de condições bem mais
rigorosas a fim de incluir o carbono elementar ( não humi ficado ).

Discute-se ainda as possíveis objeçoês â utili-
zação do método químico para fins de agricultura e engenharia,
assim como os fatores que o influenciam.

O estudo foi apoiado pelo CNPq.
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O emprego da análise térmica conjugada à espectrometria de mas-
sas na caracterização de materiais inorgânicos.

Francisco José Casanova de O. e Castro» MSc.
Maria Dulce C.Monteiro de Castro

Laboratório de Solos,COPPE/UFRJ

Centro de Pesquisas da Petrobrãs (CENPES)

Este trabalhe relata a utilização de uma termo-ba-
lança acoplada a um espsctrôraetro de massas com analisador qua-
dro polo, con» técnica complementar para a análise de materiais
inorgânicos de difícil caracterização analítica.

Apresenta-se como exemplo«a análise da matriz mine-
ral de xistos argilosos com matéria orgânica ( folhelhos ),dis-
cutindo-se com detalhe as dificuldades inerentes a uma série
de outras técnicas ( DRX,EIV,MEV ), como também as vantagens e
desvantagens de tal acoplamento. Aborda-se ainda a possibilidade
de quantificação de certos minerais presentes em materiais de
composição mais simples, como caolins, bentonitas, turfas.

Fundamentalmente a técnica consta do aquecimento do
material numa terroo-balança, sob atmosfera controlada, obtendo-
-se assim as curvas tercnodiferencial e termogravimétrica. Os ga-
ses resultantes são então extraídos da unidade de queima, conco-
mitantemente ã sua formação,por meio de uma bomba peristáltica
com capacidade de 1.6 a 1.9 litros por hora, e forçados a passar
por um sistema de entrada para a unidade de espectrometria, atra
-vés de tubos capilares de aço com 0.2 mm de diâmetro e aqueci-
dos a 1509 C. Passam em seguida por uma válvula de injeção de
fluxo variável/ acionada por uma bomba rotativa que regula a
quantidade de gás que chega ao analisador de alto vácuo do espec
-trômetro, também mantido a 1509 C e operando com pressões da
ordem de Io torr, obtidas por meio de uma bomba turbo-roolecular.
0 analisador funciona com 40 eV e uma corrente iônica de 10 A ,
sendo capaz de detectar espécies iônicas com relações m/e iguais
a 2, 17, 18, 22, 28, 44, 48, e 64 .

Desse modo, o exame simultâneo das curvas da análise
térmica com os picos obtidos no fragmentograma, permite a iden-
tificação inequívoca de uma série de compostos, além de ofere-
cer muitas outras valiosas informações de amplo interesse cien-
tifico e tecnológico.

O estudo foi apoiado pelo CNPq.
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"Tentativa Para a Avaliação Percentual i? Caolinita em Solos Tropi
cais"

Helena Polivanov*
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* Departamento de Geologia - Instituto de Geociências - Ü.F.R.J.
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e C.T.C./PUC/RJ

0 presente trabalho representa uma tentativa de se esta_
belecer a correlação entre os métodos químicos, termogravimétricos
e difratométricôs na avaliação percentual dos argilominerais do gru
po das Canditas <caolinita), na fração argila de solos tropicais.
O trabalho se justifica, por ser este o mineral de neoformação re-
presentativo da fração mais fina da classe de solos estudados.

Para alcançar os objetivo? pretendidos foram analisadas
trinta amostras da fração argila correspondente aos diversos hori-
zontes de solos classificados como Latossolos.

A fração argila foi obtida segundo o método da sedimen-
tação de acordo com a Lei de Stokes.

A remoção do ferro livre mais material amorfo da fração
argila baseou-se na metodologia do reativo combinado de Duchaufour
e Souchier(1).

A difração de raios-X foi executada em lâminas orienta-
das da amostra tratada, usando-se o aparelho Philips-PUC/RJ, com
contador proporcional e tubo de cobre.

A análise termogravimétrica, foi realizada na fração ar
gila tratada e pulverizada, utilizando-se o aparelho do modelo Ri-
gaku Termoflex, com termopar de Pt-Pr 13%, com padrão de alumina
calcinada.

A avaliação do percentual da caolinita pelos métodos da
Difração e da Termogravimetria, foi baseada no cálculo das áreas
dos picos e na perda de peso, respectivamente. Os resultados obti
dos foram corrigidos, considerando-se a perda de peso, resultante
da remoção do ferro livre mais amorfos.

Para a avaliação química utilizou-se a metodologia de
Jackson(2), e de Vettori(3) modificado.

Os resultados obtidos mostram
que há uma certa compatibilidade entre os métodos estudados. Con-
cluindo-se que a técnica da difração de raios-X associada a remoção
do ferro livre mais amorfos e a mais adequada pela sua simplicida-
de e difusão.

(1) Duchaufour, Ph e Souchier, B. Note sur une methode d'extraction
combinée de 1'aluminium et du fer libres dans les sois, Sci.du
Sol, 1, 17, 1966.

(2) Jackson, M.L. Soil Chemical Analysis. An Advanced Study, Mad_i
son, Wisconsin, 1956, publicado pelo autor.

(3) Vettori, L. Métodos de Análise de Solo. Boletim Técnico, n<? 7,
1969, Rio de Janeiro.
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ESTUDO CRÍTICO DA DETERMINAÇÃO DE AMÕNIA EM A*GUA DO MAR.

CÉLIA MARIA MATOS DE MENDONÇA
MARIA HELENA DE ARAÚJO MELO
ANTONIO CELSO SPINOLA COSTA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

CNPq.

A determinação espectrofotométrica da amônia em água do

mar, baseada na formação do indofenol, usando como reagentes,

o fenol, hipoclorito e Nitroprussiato de sódio como cataliza-

dor, tem sensibilidade e reprodutibilidade superiores aos de-

mais métodos espectrofotoraétricos. No presente trabalho fize-

mos uma otimização deste método com o objetivo de diminuir o

tempo de reação e aumentar a reprodutibilidade do sistema. Os

critérios controlados foram: Sensibilidade, linearidade, re -

produtibilidade e valor do ensaio em branco. A estratégia de

otimização escolhida foi o Método Simplex, onde executamos um

processo de decisão seqüencial convergindo rapidamente. As me

didas espectTofotometricas foram realizadas num comprimento '

de onda de 640nm. A faixa linear da curva de calibração do m£

todo otimizado foi de 1 a 40üg-at N/l (17-680ppb NHj). A ab -

sortividade molar foi de 21,500 e o limite de detecção, '

0,3Svig-at N/l (5,95ppb NHj). A variação de salinidade na fai

xa de 27,5 a 35,84» não interfere, O sistema otimizado não apre_

senta erro sistemático proporcional. 0 coeficiente de variân-

cia varia de 8,23 a 0,39t ao nível de 10 e lpg-at N/l respec-

tivamente , enquanto que o coeficiente de regressão linear pa-

ra o método foi de 99,991. O problema da estocagem de amostras

foi também estudado. A técnica do azul do indofenol é fácil -

mente aplicada também para análise em águas naturais frescas.

Bm água do mar, com concentração usual de amino-ácidos, urea e

ácido nucleico, as interferências são desprezíveis e podemos '

dizer que o método é específico para NHj-N. CNPq.
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DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS PRINCIPAIS E TRAÇO EM ÃGUAS DO MORRO DO
FERRO (MG).

Fátima Regina Pivêtta.
João Alfredo Medeiros.

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Departamento de Química.
Comissão Nacional de Energia Nuclear/RJ.
Laboratório de Analise Mineral.

Considerando o interesse em estudar o Morro do Ferro como mo-
delo de um depósito de rejeitos radioativos, onde Th e terras ra -
ras seriam análogos de Pu e actinideos, foi estudada a composição
química das águas de um córrego ao pé do morre em 5 pontos de in -
teresse e de águas de profundidade, de poços de perfuração. Entre
os ãnions de interesse para o transporte de Th4+ e Pu*+ estão fos-
fato, sulfato e fluoreto. Apenas F~ pode ser medido diretamente
nas amostras, visando eletrodo seletivo: os teores variam de <100
ppb até 320 ppb para águas de superfície, mas alcançam l,6ppm em
um poço de perfuração entre os diversos pontos e coletas. Os teo-
res de fosfato e sulfato muito baixos levaram â pré-concentração
em resina aniônica (R OH~) e eluição com HC1 1M. Os coeficientes
de distribuição e os rendimentos foram determinados usando SO?~
e 32po^7 Fosfato foi determinado espectrofotometricamente e sulfa-
to radioitietricamente com 133ua2+f o s teores de sulfato variam mui-
to com a época da coleta, de 100 a 600 ppb; os teores de fosfato
são da ordem de 10-20 ppb, ã exceção de um poço de perfuração com
- 300 ppb. No intervalo de pH medido para as amostras, em geral de
5 a 6,5, predominaçao os complexos de ThíHPO-), e Th(HPO4)?~. A
influência de F" será minoritária, mesmo com as razões F-/H2PO7
s 14 em algumas amostras. As variações de concentração de Th4+

são maiores do que as variações de fosfato, o que indica que ou-
tras espécies podem ser responsáveis pelas variações, como comple-
xos orgânicos ou espécies particuladas ou coloidais. Os cãtions
majoritários são K+ e Na+, medidos por emissão em chama, mas em ai.
gumas amostras Ca ou Fe2+ predominam sobre Na+. Análise multielê
mentar com ICP foi feita para as amostras naturais e concentradas
por troca iônica em coluna. Para isto os rendimentos de separação
foram determinados (133Ba, 54Mn, 144Ce, 234<rh, Mg Ca). Há varia -
ções istemáticas nas concentrações de Mn e Fe ao longo do córre-
go. Nos primeiros pontos Na,K,Mg,Ca,Al,Mn e Fe representam -99%
do total de, cãtions, sendo que K representa de 44 a 74% em núme-
ro de moles (6,0 a 14/5. 10~5M). Os teores de La,Ce e Nd são da
ordem de 1, 10 e 2 M respectivamente, nas águas de superfície. O
transporte de elementos da jazida por dissolução é insignificante.
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Nas regiões tropicais a precipitação piuviométri ca ê um
dos importantes fatores que influenciam na solubilização dos ml_
nerais, uma vez que favorece a remoção de certos constituintes
tais como sódio, potássio, cálcio e magnésio, além de propiciar
a formação de ácidos orgân i«.os os quais desempenham relevante pa_
pe! nas reações,qufmicas, particularmente naquelas que envolvem""
minerais argilosos.

Neste trabalho foi estudada a fração argila de solos de
origem granítica provenientes de duas á r e W do Estado do Pará
Região Bragantina e Granito Central da Serra dos Carajás. A roeto_
dologia de campo consistiu na coleta de *»3 amostras em poços de
1,20m, 5,35m, 4,60m, 6,60m e 4,50m usando-se a técnica da coleta
contínua de canal. Durante os trabalhos de laboratório as amos

_
trás foram tratadas com H.O2 a 30*, HjC^i, + (NHJ-C.O^ em pr£
sença de radiação ultravioleta e centrifugaçao a fim de separar-
se a fração qufmi ca (õxidos secundários) da "fração detrftice
(areia, sllte e argila) do solo. A composição mineralóg i ca da fra_
ção argil* foi estimada semiquantitativãmente por difratometría~
de raios X, encontrando-se a caolinita como o mineral, dominante
cm todas as amostras. Os teores de SiOj foram determinados pormé
todos clássicos enquanto Al, Fe,_Ng, Ca, Na a K foram analisadoT
por espectrofotometria de absorção atômica. A acidez atual das
amostras foi medida pelo método potenci ométr ico. Na região Bra_
gantina os teores de S i 0 _ se enriquecem, enquanto os de Al, dimT
nuem com • diminuição da profundidade. No granito centra! õs
os teores de SiO, descrecem continuamente am direção â superfí-
cie, enquanto crescem os de Al. Em ambas as áreas, os teores dos
demais elementos variam principalmente devido a maior ou menor
adsorção nos minerais.Conclui-se «portanto, que a precipitação
pluviométr i ca na região Bragantina favorece os mecanismos de dis_
solução d»Caolinita» com transporte efetivo do» Tons, enquanto ~
no granitoCentril favorece a solubi1ízaçãe desse argilo-minera)
com formação de hidróxido de alumínio.
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Determinação espectrofotométrica seqüencial de Cr(III)
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Um fotômetro simples para análise por injeção em fluxo.
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28-111-06 - F.J.Krug, B.F.Reis, M.F.Giné, E.A.G.Zagatto, J.R.Ferrei
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DETERMINAÇÍO ESPECTROFOTOMÉTRICA SEQÜENCIAL DE C r ( I I I ) e DE Cr(VI) POR INJEÇÍO
EM FLUXO.

J.C. DE ANDRADE, J . C . ROCHA, C. PASQUIM e N. BACCAN

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de Química
Caixa Postal 6154
13.100 - Campinas - SP

Foi desenvolvido un mitodo para determinação seqüencial de Cr
( I I I ) e de C r ( V I ) , usando-se a técn ica de In jeção em F luxo , base£
do na reação do C r ( V I ) com a 1 , 5 - d i f e n i l c a r b a z i d a , DFC, em meio í_
c ido .

. Por este n i t o d o , o C r ( I I I ) i oxidado a C r ( V I ) em una l i n h a de
oxidação, antes da reação com o agente complexante, DFC. Os mel no
res resul tados foram obtidos usando-se uma solução de s u l f a t o cê
r ico 0,025% (m/V) em HgSO^ 0.07M em conf luência com a l i n h a da a
mostra, cujo meio f o i previamente ajustado em pH~2.

A concentração do C r ( I I I ) ê determinada por d i fe rença entre o
sinal devido ao C r ( V I ) e o s ina l r e f e r e n t e a ' cromo t o t a l a t ravés
da equação: A j . * Aj x R f + A J J J , onde A. é «. va lor da absorbãn-
cia devida apenas ao C r ( V I ) , A . j é o va lor da absorbíncia t o t a l da
mistura ( C r ( I I I ) + C r ( V I ) ) , A n I i o va lor da absorbãncia devida
apenas ao C r ( I I I ) e R f é a razão ent re os f l u x o s . Este va lor mui-
t i p l i c a t i v o , R^, é usado para se levar em consideração a d i l u i ç ã o
da amostra, ocorr ida durante a oxidação na l i n h a .

Nas condições de r o t i n a , as curvas de ca l ib ração para o C K I I I )
e para o C r ( V I ) sâo l i n e a r e s a te pelo menos 4 ,0 e 2 ,0 pg.mi" , reis
pect ivamente. 0 1 i m i t e de detecção c a l c u l a d o , considerando-se a
razão sinal-ruído Igual a t rês, é de 18 yg.mT1 para o Cr(VI) e
de 55 yg.ml" para o C r ( I I I ) . Nestas condições pode-se efetuar cer
ca de 100 determinações por hora.
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UM FOTÓMBTRO SIMPLES PARA ANÁLISE FOR INJEÇÃO EM FLUXO.

Celio Pasquini e Ivo Milton Raimundo Jr.
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13100 - Camoinas - SP

Foi desenvolvido um fotometro simples para ser utilizado em
determinações analíticas e na ilustração prática dos parâmetros
envolvidos na Análise por Injeção em Fluxo (AIF). Uma cela de
fluxo (90̂ il de volume e 10 mm de caminho óptico) foi construída
em um bloco de acrílico e com janelas de quartzo vedadas com co-
la de silicone, provenientes de celas espectrofotométricas inu-
tilizadas. Como fonte luminosa foi empregado um Diodo Emissor de
Luz (DEL) bi-color (Àmáx » 560 ou 660 nm) alimentado por pilhas
ou fonte de 3v0 V-CC. o circuito detector é constituído por uma
ponte de Wheatstone alimentada por uma pilha alcalina (1,5 V- U
po AA) na qual um dos elementos é um fotoresistor (R = 11,75 KXl
quando exposto a luz de Àmáx « 660 nm do DEL e com a cela preen-
chida com água e l » l 3 Mil após 30 min. no escuro). 0 desempenho
do instrumento foi testado inicialmente utilizando-se soluções
de CUSO4 em meio ácido medidas em Àmáx * 660 nm. Os seguiates *e
sultados foram encontrados: Estabilidade- derivação máxima de
9 mV/hora de origem térmica. Ruído- máximo de 0,8 mV em condição
estática e dinâmica. Tempo de Resposta- 0,5 s para atingir a va-
riação de^63% do fundo de escala de trabalho (200 mV). «Sensibi-
lidade- máxima a 660 nm onde 1 raV eqüivale a -2,2 X 10" unida-
des de absorváncia. Linearidade- até 300 mV de variação da saída
do circuito detector. 0 desempenho em AIF foi observado utilizam
do-se a reação de Cr(VI) com Difenilcarbazida em meio ácido com
os fluidos impulsionados por gravidade, A curva de calibração ob
tida é linear até 1,5 ppm de Cr(VI) segundo a equação: S «3,08 +
63, 06C (r •= 0,9998) onde S é a altura do siMl expressa em mV e
C e a concentração de Cr(VI) em ppm. 0 desvio padrão médio abso-
luto estimado foi de 0,5 mV ao longo da faixa de concentração de
0-3 ppm. A velocidade analítica é de 80 amostras/hora com o flu-
xo reagente impulsionado a 2,4 ml/min. As características expos-
tas e os resultados obtidos para a determinação de Cr(VI) demons,
tram que o fotometro desenvolvido se presta a determinações êtza,
vés da técnica de AIF e se constitui em um meio econômico de se
ilustrar na prática os conceitos envolvidos nesta técnica.
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"ANALISE ENTALPIMETRICA POR INJEÇÃO EM FLUXO"
COMPARAÇÃO ENTRE CONFIGURAÇÕES DE FLUXO DE ZONAS CONFLUÊNTES, LI-
NHA ÜNICA E INJEÇÃO DE REAGENTE.

C. PASQUINI e W. A. de OLIVEIRA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
I n s t i t u t o de Química
Caixa P o s t a l 6154
1 3 . 1 0 0 - Campinas - SP

As influências do caminho de reação, vazão e volume injetado foram estuda-

das para as três configurações usuais em Analise por Injeção em Fluxo: Zonas Ctn_

fluentes (ZC), Linha ünica(LU) e Injeção de Reagente(IR), utilizando-se a reação

de neutralização de HCl por NaOH. A instrumentação util izada foi desenvolvida

neste laboratório e-constitui-se de um entalpímetro de fluxo no qual a válvula

de injeção se encontra imersa em um banho de água. 0 sistema de detecção diferen

ciai e constituído de duas celas de 17yl de volume que contém cada uma um te£

miscor (2.200ft a 25°C) ligados a braços opostos de uma ponte de Wheatstone a l i -

mentada por uma fonte de 1,890 V-CC. A voltagem resultante do desbalanceamento

desta ponte (16,3 mV/°C) é apresentada a um registrador potenciométrico (Sargent-

Nelch Scientif ic Co, modelo SR6). Os resultados, apresentados na tabela abaixo,

permitiram a comparação entre os três tipos de configuração de fluxo empregando

para cada uma os parâmetros de fluxo considerados ideais e a comparação com una

configuração(C) descrita na literatura cuja sensibilidade e velocidade analítica

são consideradas como as melhores conseguidas ate então.

Configuração a - dp b * dp Faixa, [BCL] r Veloc. Analítica

(m°C) m°C/mM mM am/hora

ZC -2,04 * 0,60 1,85 í 0,02

LU -1,94 i 0,60 2,54 * 0,03

IR -1,20 - 1,01 4,96 - 0,09

C -1,88 - 0,69 0,92 - 0,02

a e b se referem a equação; AT " a + b [HCl] com coeficiente de correlação igual

a r, onde AT e o sinal termométrico e [ ] representa a concentração de HCl. Po-

de-se concluir que qualquer una das três configurações estudadas é melhor que a

configuração C em relação a sensibilidade e velocidade analítica. Entre ZC, LU e

IR observa-se uma complementação em relação a sensibilidade e faixa linear de

resposta.
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Determinação de mercúrio total em águas naturais por espectrometria de absor-
ção atômica sem chama em sistema de injeção em fluxo.

* ** ** **
J.R. Ferreira ; J.A. Bertazzoli ; L.C.R. Pessenda ; F.J. Krug e E.A.G. Za-

**
gatto .

* _
Instituto de Pesca-Secretaria da Agricultura-Sao Paulo-SP.

Centro de Energia Nuclear na Agricultura-Universidade de são Paulo-Piracicaba
SP.

Un método automático de determinação de mercúrio é apresentado. A
amostra liquida previamente digerida é introduzida no sistema através de um
injetor proporcional. Em seguida, a zona da amostra recebe no mesmo ponto de
confluência um fluxo de argonio e o agente redutor, com a conseqüente forma-
ção de Hg°. A separação das fases líquida e gasosa ocorre numa câmara de vi-
dro, onde a fase liquida é descartada. 0 vapor de mercúrio é conduzido pelo
gás de arraste para a posição central de uma célula de vidro aberta lateral-
mente e alinhada no passo otíco do absorção atômica. Efeitos do volume de a-
mostra injetado, da acidez da reação, da vazão do fluxo de argonio e da rela-
ção entre os fluxos do reagente e do carregador da amostra foram verificados.
Este sistema permite a determinação de mercúrio em águas naturais no interva-
lo de 0,1 a lCng/ml, a uma velocidade analítica de 60 amostras por hora. A
precisão do método é de 5X e exatidão comparada ao método tradicional de
espectrometria de absorção atômica sem chama.

(FAPESP-FINEP-CNPq-CNEN)
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DESENVOLVIMENTO DE UN MÉTODO ESPBCTROFOTOMCTRICO PARA A DETERMINA-
ÇAO DE TRAÇOS DE ZIMCO COM ZINCON ATRAVÉS DA ANÁLISE POR IKJEÇAO
EM PLDXO.

R. BACCAH, S. CADORE e J. C. DE ANDRADE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPIWAS
Instituto de Química
Caixa Postal 6154
13.100 - Campinas - SP

O objetivo do trabalho ê o de desenvolver am método espectrof£
tométrico rápido, simples e preciso para a deteminacio de micro-
quantidades de cinco em diferentes matrixes.

0 método clássico para a determinação de zinco envolve a reação
entre os íons de Zn2+ com o zincon/l-(2-hidroxi-5-sulfofenil)-5-(2
-carboxifenil-3-fenilformarano)/coao reagente colorimétrico, que
proporciona uma alta sensibilidade para zinco, apesar da falta de
seletividade.

Para satisfazer a rapidez, simplicidade e precisão o método
clássico foi adaptado para um sistema de análise por injeção em
fluxo, 0 efeito de interferências causado pela falta de seletivid£
de do reagente pode ser reduzido considerando-se uma etapa prévia
onde os íons Zn(Il) são isolados por uma resina troesdora de íons
fortemente básica em uma coluna externa ou em uma coluna acomodada
na própria linha do fluxo.

Dentre as conformações possíveis empregamos o método da injeção
do reagente, em solução aquosa, em um fluxo carregador da amostra
tamponada.

Ka metodologia prática estabelecemos as condições ótimas para a
formação do complexo de zinco com zincon (*M- • 620 nm). Dentre
os parâmetros estabelecidos experimentalmente estão: fluxo de rea-
gentes e amostra, bobina de mistura do tampão com a solução de
íons Zn(IX), o volume da solução da zineon injetado, concentração
do zincon, bobina de reação e o pH ótimo para a reação, incluindo
estudos com diferentes tampões. .

A curva de calibração obtida segue a Lei de Beer até 2,5 Mg.ml"
(A - 8,03 x IO-3 + 2,24 x IO"1 [Zn] (ng.ml"1): coeficiente de
correlação r • 0,998). 0 limite de detecção calculado é de 30|ig.nt̂
considerando-se uma razão sinal/ruído igual a 3 em relação ao braxi
co. A velocidade analítica conseguida nestas condições é de 80 a-
mostras por hora.
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Sistema FIA para aumento de sens ibi l idade (zone trapping). Determinação de

baixas concentrações de amônia em águas naturais.

* **
F.J. Krug; B.F. Reis; M.F. Gme; E.A.6. Zagatto; J.R.Ferreira e A.O. Jacmtho.

Centro de Energia Nuclear na Agricultura-Universidade de São Paulo-Piracicaba

Inst i tuto de Pesca-Secretaria da Agricultura - são Paulo

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Q'jeiroz"-Universidade de S .P . -P irac i -
caba-SP

Em sistemas por injeção em f luxo, FIA, uma porção j i processada da
zona da amostra, pode ser removida do percurso a n a l í t i c o e após um período de
tempo pré-determinado p«.«Ie ser reincroduzida no sistema.

Este processo de f á c i l aplicação é adequado para métodos baseados
em reações lentas onde a sensibi l idade ou velocidade an a l í t i ca são c r i t i c a s . A
técnica estudada com um s i s toaa modelo, f o i aplicada na determinação espectro-
fotontétrica de amônia em águas naturais onde se desejava a máxima s e n s i b i l i d a -
de. Segundo o presente processo, a porção central da zona da amostra j á pro-
cessada é retida em banho de água ã 38 C, ate que 80Z da reação é desenvolvida
sem com i s t o prejudicar a velocidade a n a l í t i c a . 0 processo permite de 90-100 de
terminações por hora com um desvio padrão de 0,5% para una amostra t íp ica
(0,15mgí de amônio). 0 l imi te de detecção conseguido fo i de 5yg.{ . As inter
ferências foram superadas com EDTA a os resultados foram comparáveis àqueles
obtidos pelo procedimento manual standard.

(FAPESP-fINEP-CMPq-CNEN)
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O Uso de Substâncias TermocrÔnicas Como Un Novo Tipo de Indicador em Titulome-
tria

O.E.S. Godinho, C. Pasquini, R.R. Urzedo de Quei-oz* e L.M. Aleixo

Instituto de Química, Uiiversidade Estadual de Carpinas
•Fundação Uiiversidade Federal de Ouro Preto-MG.

A mudança de cor dos indicadores visuais usados em titulometria são em ge
ral devido a una reação destas sftstancias com o titulante. Nesta comunicação
descrevemos um novo tipo de indicador baseado no uso de substâncias termocrôrai
cas. A mudança de cor nestes casos 5 devida a una mudança da estrutura crista-
lina do sólido em função da temperatura. Para poder usa-los é* obviamente neces
sãrio que haja una variação de temperatura no ponto final da titulação. Isto ê*
justamente o que ocorre nas titulações que se prestam ao uso da técnica chama
da Titulação Termometrica Catalítica. Usamos como indicador u m mistura de
A g ^ ^ e 0u^lgI4 (43 moles % de CUjHglj) como indicador. Esta solução solida
passa de alaranjado para vermelho purpura a medida que a temperatura e aumenta
da e ultrapassa o ponto de transição (34°C). Titulamos ácido benzoico no inter
valo de 5 a 20 mg em EMSO e acrilonitríla com n-butoxido de Potássio O,1N em
n-butanol. Os resultados apresentaram una boa concordância com aqueles obtidos
de maneira convencional com o uso de termistor como sensor de temperatura. A
viragem do indicador por outro lado é bem distinta é nuito fácil de ser obser-
vada. 0 método dispensa o uso de aparelhagem para acompanhar a variação de tem
peratura e o indicador pode ser usado indefinidamente para muitas titulações.

(CAPES-PICD, FAPESP)
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EMPREGO DE UM MICROPROCESSADOR NO CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS EM TITULAÇÃO PO

TENCIOMÊTRICA.

* **
B.F. Re is , O.E.S. Godinho, L.M. A le ixo , B.R. Fischer .

I n s t i t u t o de Quimica-Universidade Estadual de Campinas-SP.
*

Centro de Energia Nuclear na Agricultura-USP Piracicaba-SP.
**

Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal de S.Carlos- SC-SP

Para a determinação do pH e do volume de equivalência na t i tu lação de ácidos e
bases f r a c a s , v i a processamento de dados, são necessár ios um grande número de
medidas. Devido a lent idão dos processos f í s í co -químicos envolv idos , a r e a l i z a -
ção dessas medidas leva um tempo relat ivamente grande ( de 30 a 90 minutos) de-
pendendo da e s p é c i e química que es ta sendo t i t u l a d a . Com a f inal idade de l i b e -
rar o pesquisador dessa etapa, desenvolveu-se um microprocessador o qual contro
Ia a adição do t i t u l a n t e e l ê os dados no potenciômetro, guardando em sua me-
mória interna. Para introdução do t i t u l a n t e na ce la de t i tu lação enpregou-se um
inje tor proporcional semelhante ao empregado em a n á l i s e química por injeção em
fluxo contínuo. 0 sistema i baseado no microprocessador 8085 da I n t e l e e capaz
de l e r , seqüencialmente, do is potenciômetros. Os resultados conseguidos concor-
dam com os obtidos manualmente.

Auxi l io f inance iro : FAPESP, CNPq e SUBIN.
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UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR MINIQUAD PARA OS EQUILÍBRIOS
DE HIDRÔLISE DE COMPLEXOS DO ION VO2 + COM ÁCIDOS POLIAMINOCARBOXl-
LICOS TRIDENTADOS.

JUDITH FELCMAN
JOÃO JOSÉ RODILES FRAÜSTO DA SILVA

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

Estudos anteriores evidenciaram que os poliaminocarboxílatos
de vanadila formados com ligantes tridentados sofrem hidrõlise em
pH em torno de 5, formando-se tanto a forma hidrolisada simples
[VO(OH)L) como também a espécie dímera correspondente. Além disso,
constatou-se que quando hâ excesso de ligante em relação ao metal,
não se verificou para a maioria dos casos (ligantes com pK-9) a for-
mação de complexos 1:2 ([VOL2]), além do complexo 1:1 ([VOL]); en-
tretanto, isto acontece quando os ligantes são menos básicos(pK-6)
e portanto capazes de competir favoravelmente com a hidroxila.

A caracterização dos diferentes complexos presentes, através
de sua estequioroetria e grau de formação interdepends das respecti^
vas constantes de estabilidade, tornando-se portanto necessário ,
nestes casos um tratamento matemático adequado e que leve em consî
deração todos estes fatores. 0 programa de computador MINIQUAD2'3 e
adequado para estes sistemas que envolvam vários equilibrios simul
tâneos permitindo o refinamento dos valores das constantes de for-
mação já obtidas por métodos simples bem como a distribuição das
diferentes espécies em função do pH

Foi constatado, a partir dos valores obtidos para as constan-
tes de formação das espécies hidrolisadas que estas são diretamen-
te proporcionais às constantes de estabilidade dos complexos hidra
tados respectivos e que a constante de dimerização é praticamente ~*
constante e em torno de 103. Os gráficos de distribuição das espé
cies, numa faixa de pH de 3 a 10, confirmaram que em pH-7 há predo
mínância de complexos tipo [V0L2] em detrimento de forma hidrolisa
da dímera, quando os ligantes são mais ácidos; este é o caso do
complexo "amavadina" existente no cogumelo Amanita muscaria, que
está presente em um meio essencialmente aquoso.
Referencias Bibliográficas
1. J. Felcman e J.J.R.Fraústo da Silva, Talanta, 30, 8, 565 a 570,

1983. "~
2. A.Vacca, A.Sabatini e M.A.Cristina, Coord. Chem. Rev., 8, 1972.
3. A. SabatirL, A.Vacca e P.Gans, Talanta, 2J_, 53 a 77, 1974.



44

DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ASCÕRBICO (VITAMItJA C)

POR REDUÇÃO DE ÍO11S CÚPHICOS

Enilio S. Contreras-Guznân e Frederick C. Strong III

Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola

Universidade Estadual de Campinas

13.100 Campinas, SP.

O_presente trabalho descreve ura novo procedimento para determina-
ção quliaica de ãcido ascõrbico en frutas, hortaliças, concentra-
dos vitamínicos e alimentos industrializados, baseado na redução
de Cu + + para Cu+ por efeito do ãcido ascõrbico (AAK 0 procedi-
mento consiste na extração do AA con ácido netafosfôrico a 5%, e-
liiainação de interferentes de natureza lipldica (vitamina E, fe-
nóis, terpenóides) por agitação com clorofórraio, e reação na ca-
raada aquosa previamente tanponada a ;>H 4,6 con tampão acetato.
Os Ions de Cu + + e o ligantc 2,2 '-biquiolina (cuproxna) são adi-
cionados en álcool isoaia£lico a fim de formar um sistema de 2 fa-
ses con a camada aquosa de AA. Por agitação enérgica, o Cu en-
tra en contato com o AA, sendo reduzido para o Cu+ que_forna o
complexo Cu(cuproína)t no álcool isoanílico. A agitação por 90
segundos garante a oxidução completa üo AA, evitando a reação de
antocianinas, sulfitos, Fe++ e outros interferentes que reagem
con menor velocidade. Foi verificado que un mol de AA reduz 2
nioles de cobre que fornara 2 moles do cowplexo Cu(cuprolna)%, cujo
a absortividade raolar Ce) a 545 nm i 7010. Consequentemenée a E
ex» ternos de AA resultou era 14020. O netodo foi tratado em fomia
comparativa com o método convencional com 2,6-diclorofenolinãofe-
nol en diversos alimentou, üanclo un índice de correlação de 0,9990.
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MÉTODO RÁPIDO DE DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE HIDROXILA EM ÓLEOS,GOR-

DURAS E OUTROS LIPlDIOS.

Leopold Hartman.
Laerte da Cunha Azeredo.

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Departamento de Química.

O índice de hidroxila é uma das importantes características
de óleos, gorduras e lipldios em geral. Sua determinação é comumen
te efetuada por aquecimento da amostra com anidrido acetico na prê
sença de piridina e exige aproximadamente duas horas de trabalho e
quatro titulações.

Foi desenvolvido um método de acordo com o qual a amostra ê
acètilada em dez minutos na presença do ácido tolueno P-sulfônico
na temperatura ambiente e envolve duas titulações. 0 método ê apli
cãvel aos glicerldios, ácidos graxoB, alcoois graxos e outros lipl
dios. ~
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DETERMINAÇÃO OE AÇÚCARES REDUTORÜS COM O lOK COPRICO POU UMA

REAÇÃO ESTEQUIOMÊTRICA

Frederick C. Strong III e Lireny A. Guaraldo Gonçalves

Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola

Universidade Estadual de Campinas

13.100 Campinas, SP.

O iaétodo de Lane e Eynon para a determinação de açúcares reduto-
res é un método Impar em análise volunêtrica porque: (1) O rea-
gente (solução alcalina do complexo do íon cúprico com tartarato)
e colocado no frasco e a amostra na bureta,_ (2) A reação não ê
estcquiomêtrica e (3) Os produtos da oxidação dos açúcares são
desconhecidos. Apesar do nétodo fornecer resultados razoáveis em
condições bem padronizadas, apresenta duas desvantagens: (1) A
estequiometria varia com quantidade de açúcar, necessitando_o uso
de tabelas para os cálculos, e (2) A sacarose (um açúcar não re-
dutor) interfere na reação e requer uma ampliação das tabelas de
uma maneira que abranja a quantidade de sacarose. Os autores têm
desenvolvido uma modificação do método que permita: (1) Uma titu-
lação normal da amostra com o reagente de cobre, (2) Reações es-
tequioraetricas com os açúcares redutores comuns, e (3) Eliminação
da interferência da sacarose. Encontramos uma estequiometria de
quatro Ions cupricos por molécula de açúcar. No caso de lactose,
foi demonstrado a presença de formiato como produto da oxidarão.
O trabalho continua com avaliação da reprodutibilidade do método
e identificação dos outros produtos de oxidação.

* Os autores agradecem ao auxilio fornecido pela Fundação de Am-
paro S Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP - que tornou
possível a elaboração deste trabalho.
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MÉTODO DAS CURVAS EQUIPORCENTUAIS PARA A REPRESENTAÇÃO GRAFICA, DA DISTRIBUIÇÃO
DAS ESPÉCIES DE SISTEMAS DE COMPLEXOS MISTOS.

Ivano G.R. Gutz

Instituto de Química da USP
C P . 20.780» 01498 - São Paulo

Os diagramas de distribuição das espécies, tão freqüentemente usadas para
representar graficamente dados de equilíbrio de complexos binários do tipo MX£,
não podem ser diretamente utilizados para complexos mistos do tipo MXjYj, pois
requereriam três dimensões: uma para o eixo do log |x[, outra para o eixo do
log [y] e uma terceira para o ot£j, ou seja, a porcentagem de cada espécie, ex-
pressa por: . .M N

Zaij-lOOei.lX|
XJYÍJ/J: I ©anl.Xl III"

I m«o n-o

?or esta razão, utilizam-se, gara estes sistemas, os diagramas de área __ de
predominância, pobres em informação quantitativa, pois apenas delimitam a área
onde determinada espécie predomina sobre as demais.

Recorreu-se a curvas de contorno (do tipo das curvas de nível empregadas em
topografia) onde cadacurvacorresponde a certo OJJ constante, ou seja a repre-
sentação é feita por curvas equiporcentuais, distantes, tipicamente, 10Z uma
da outra.

0 formidável volume de cálculo envolvido na geração, desta.: curvas, execu-
tada com o auxílio de um computador de mesa HP-9825 e um traçador de gráficos
HP9872, tornou necessário o uso de técnicas avançadas de programação e o de-
senvolvimento de um algoritmo para a rápida convergência do cálculo iterati-
v e A versão mais recente do programa permitiu baixar o tempo de cálculo das
10 horas iniciais para pouco mais de uma hora para sistemas típicos. Con esta
implementação, o método torna-se viável e substituirá vantajosamente o diagra-
ma de áreas de predominância, uma vez que oferece informações semi-quantitati -
vas.
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CURVAS DE NEUTRALIZAÇÃO: CALCULO E DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL.

Ana Cristina de Melo Ferreira
João Alfredo Medeiros

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento
de Química

CNEN/RJ - Laboratório de Análise Mineral

O cálculo de curvas de neutralização a partir de equações pa-
ra a fração titulada (<}>) como variável independente, em função de
(H+), pode ser desenvolvido por programas iterativos para calcula-
doras programáveis ou microcomputadores, onde são estabelecidos o
intervalo de pH e o incremento desejados(1). Equações para c|> são
deduzidas com facilidade, considerando <j)=a/b ou <f>=b/a onde a e b
representam o número de moles do ácido ou da base, e todas as cons
tantes de equilíbrio envolvidas. Cálculo de curvas a partir de
v=f(H+) mostrou que correções para a diluição, não consideradas em
$, são desnecessárias em todo o intervalo de pH onde o sistema es_
tá tamponado. Os desvios entre as duas curvas são aparentes apenas
na ausência de ácidos fracos ou após o último ponto de equivalên-
cia. Programas para calcular $ para ácidos HB, H2B, e H3B foram e£
critos para diversas calculadoras programáveis. uma calculadora
"HP" com 49 passos de programação é capaz de calcular todas as cur
vas.

Curvas de neutralização de soluções 0,1000 M de diversos áci-
dos com NaOH 0,1000 M foram determinadas utilizando um titulador
"Schott" T-130 e um pH-metro "Schott CG 818", com eletrodo de vi-
dro combinado.

Um microcomputador CBM 4032 foi usado para calcular as curvas
experimentais e teóricas correspondentes. As curvas experimentais
podem ser usadas para estabelecer as constantes condicionais para
a ionização dos ácidos ou bases presentes.

(1) João A.Medeiros, "Cálculo de curvas de neutralização com o uso
de calculadoras programáveis e de computadores"
19 Encontro Nacional de Química Analítica, Rio, Nov. 1982.
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AUTOMATIZAÇÃO ANALÍTICA MUM PROCESSO INPUSTRIAL CONTÍNUO

LUIZ SH11UO HARAVASHIICI

OXITEWO S . A . IVPflSTRIA E COMERCIO

LABORATÓRIO VE PESQUISA E 0ESENI/OLVIMENTO

A analise rápidat exata e ferecièa de substâncias durante um pro-
cesso continuo de fabricação i trltica, bo*á uma opfiação segura
e econômica de diversos pKoceiSO* industriais * Pana. atingiu es
tes objetivos tlm-sc utilizado Analisado Kes automático* em linha,
potilbíLitando um contZnuo acompanhamento do piocz&ÂO tnvolvidoL
evitando Zncliuivi, a obttnção de Ktiuttadoi iMiôntoi divido a
modificação da composição da amoitua cujo* componente* ponam
itK excltuivãmente, xeativo*, não permitindo a eAtocagem da me*ma
ate o momento da anâtiie.

dez, Kepeti.biXi.dadz e diminuição

Ne*te tiabalho, como exemplo, podemo* citax a determinação da
composição da alimentação e do efluente de um KeatoK industrial'
de epoxidação do etileno paKa contKole da conveKsão e da seleti-
vidade da Keação. Utiliza-se, neste caso, um espeztdmetKo de ma±
sa especialmente desenvolvido pela ?eKkin-ElmeK Industrial Ins ~
tKuments "Multiple Gas Analyser - MGA-I200" para quantificação '
dos doses envolvidos diKtta e indiretamente na reação, 0 princi-
pio básico e o mesmo da espectrometria de massa, diferindo somen
te no sistema de detecção, o qual consiste em diversos detecto ~
res seletivos, que coletam os Zons positivos j*agmentadoA na ion
te iônica. Para controlejio limite inferior de expiosj.vida.de dã
reierida reação, devido ã presença dejitileno e oxigênio, utili-
za-se um analisador continuo paramagnetico por deilexão que se
baseia na característica típica da molécula de oxigênio de ser
atraído por um campo magnético, ao contrario da maioria dos ou-
tros gases.

Estes dois exemplos são algumas das muitas aplicações da automa-
tização analítica num processo industrial continuo.
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USO DO COMPUTADOR NO ESTUDO DAE CONDIÇÕES DE TITULAÇÃO DF

ÁCIDOS MONOPRÕTICOS E DITROTICOS.

Georges Vannier - estudante
Ivo Wolff Gersberg - estudante
Ana Maria T. C. Horta - prof, orientador

Escola de Química da UFRJ

Instituto de Química da UFRJ

Com o objetivo principal de selecionar indicadores ade
quados considerando vârjas faixas de erros toleráveis foi de
senvolvido um programa para computador com linguagem tino
Fortran IV, visando obtenção de valores de nH calculados a
partir de uma fórmula geral única aplicável a titulação de
ácidos nonopróticos e dinróticos. A fórmula foi deduzida a
partir das relações de equilíbrio entre as concentrações /
formas H2A, HA e A^ de um ácido diprõtico hipotético con
constantes de dissociações Kaj e Ka2 , Verificou-se que a /
dedução feita considerando condições de equilíbrio antes do
prineiro ponto de equivalência eu considerando o equilíbrio
entre o primeiro e o segundo nonto de equivalência, levam /
a mesma equação de 49 grau como função da concentração de
H3O . Ouando se trata de ácido monoprôtico Ka2 e C,t são /
iguais a zero e a fórmula geral fica reduzida â ' fórmu-
la geral clássica para ácido monoprôtico que 6 ur.a equação
do terceiro grau.

Foram feitos cálculos usando simplificações da fórmula,
tal que nudessem ser feitos sp.n o uso cie computador e corcpa
rados con os resultados fornecidos nor um computador .....7
burroughs G700 como plotter-off-line aconlado, o que permi-
tiu que fossem traçados os gráficos mostrando as curvas do
titularão pi" versus volume v. de base titulante adicionado
e as curvas da nrimeira derivada dpH/dV versus v^ . Interva
los de nH para diferentes erros relativos também foran cal-
culados nolo computador ey. como inforrcanões sobre as faixas
de viragem de vários indicadoron foram fornecidas ao progra
ma, foi possível, Ce acordo com os diferentes erros relati-
vos toleráveis, emitir listagem dos indicadores que poderi-
am ser usados. Os cálculos nara a titulação de um áciclo mo
noprõtico com Ka -_2 x 10~5.M forar* feitos riara concentra 7
cões de 10 lV c 10 3M de solução de ácido e da base titular^
to. Foram selecionados indicadores nara orros toleráveis de
15. 0,5%, 0,2% e 0,1$.
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ANA"LI SE DE ZINCO En LATOES E BRONZES

SÉRGIO LUÍS COSTA FERREIRA • ANTONIO CELSO SPÍNOLA COSTA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

O prasenta trabalho aprassnta os rasultado» obtidos no dasanvol-

vlnanto da mátodo visando a dosagam da Zinco an llgaa da Cobra .

São racomandados dois procadlmantos:

No primairo, o Zinco í titulado eon EDTA an pH 6,0 na prasança

da tlosulfato s fluorato, qua mascaram CutllJ, AKIII) a Sn(IV).

Intarfarantaa como Pb(II) a Ni(II), são saparados por praciplti»

çôas da sulfato da Chumbo a Olmatllglioxlmato da Niqual.

No sagundo procsdlmsnto, a solução da amostra contando Zn(II) ,

Cu(II). NKII), Sn(IV), MNÍIV}, Fo(III) s AKIII), tam o pH aju£

tado a 8,5-9,0, através adição da NH3« rssultando a conplaxação

total dos cations Zn(II), NKII) a CuCII), formando os eomplsxDs

amlnicot ZníNHg)*2 , Cu(NH3)J
2 a NiíNHg)*2 a a ssparacão dos

danais cátions sob a forma da hidróxidos. 0 filtrado tam o pH

reajustado para 6,0 com HN03 a após procsdar o mascaramanto do

Cobra a Nfqual com tlosulfato a dlmatllglloxlma, o Zinco á titu-

lado con EDTA an pH 6,0 na prasança da SNAZOXS oono indicador.

Os proeadimantos são aplioados na dosagsm da Zinco am várias

Bronzss a latõrs com rasultados planamanta satisfatórios.
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DOSAGEM DE CHUMBO EM LIGAS BRANCAS

MARIA DE LOURDES BOTELHO TRINO
ANA MARIA BIRI BA DE ALMEIDA
ANTONIO CELSO SPINOLA COSTA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE QUÍMICA
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA

A dosagem de chumbo em suas ligas se constitui um pro-
blema industrial e os procedimentos existentes na literatura ,
geralmente baseados na precipitação do sulfato de chumbo, re -
querem bastante tempo e manipulação.

No presente trabalho propomos um método rápido e conve
niente para análise do teor em chumbo destas ligas, tomando co
mo base a titulação direta do chumbo com EDTA.

Experimentos vários para seleção do indicador e masca-
rantes mais adequados mostraram-nos que o PAR é o indicador *
mais satisfatório para a deteção do ponto final da titulação '
pToposta, em presença de tartarato e tampão amoniacal (pH 9 ) ,
usando-se F~ para mascarar Sn(IV) e Sb(V) e CN" para resol -
ver as interferências de Cu(II) e Zn(II) , quando necessário.

Algumas ligas foram simuladas no laboratório, com teo-
res em Pb, Sn e Sb variando, respectivamente, de 24-99$, 0,3-
731 e 0,3-301; os resultados obtidos para o teor em chumbo apT£
sentaram desvios relativos flutuando de -0,04 a +0,231, a de -
pender da composição das ligas.

A dissolução de padrões NBS com a mistura 1:2 HF+ HNO3
foi conseguida em cerca de 15 minutos e os resultados obtidos
com o método proposto são satisfatórios.
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COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA OXIDAÇAO PERMANGANICA ALÇA-
LINA DE HIDROCARBONETOS PREVIAMENTE TRATADOS, OU NÃO, COM N-BRO-
MOSUCCINIMIDA. APLICAÇÃO DO MÉTODO COMO COADJUVANTE NA DETERMINA

ÇAO DA ESTRUTURA DE QUERQGÊNIOS

A. COSTA NETO, E.R. LACHTBR, R.T. MATTOS E J.N. CARDOSO

INSTITUTO DE QUÍMICA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Conforme já relatado em trabalhos anteriores, o tratamento prévio
com NBS permite que estruturas inertes à oxidação com permangana-
to de potássio possam ser oxidadas aos ácidos carboxílicos corres
pendentes.

A aplicação do método à identificação da estrutura de querogênio
de xisto da Formação Ira ti permitiu observar que, na oxidação do
querogênio bromado houve um nítido aumento de ácidos aromáticos
e diçarboxílicos lineares, indicando que a bromação em çosiçôes
benzilicas e/ou em grupos alifáticos específicos (terciários ou
em posição alfa a carbono terciário) é seguida de oxidação, que
fragmenta a cadeia.

A seletividade evidenciada na reação da N-bromosuccinimida coro o
querogênio foi confirmada através da simulação com hidrocarbone-
tos padrões.



54

DETERMINAÇÃO DE lONS BrO~ EM FARINHAS VIA BIAMPEROMETRIA.

Jaim Lichtig, Dimãs A.M. Zaia, José P.S. Vailente.

IQ-ÜSP, FAPESP, CNPq

Os panificadores adicionam bromato â farinha a tira de aumentar o volume do

pao após o cozimento do mesmo e com isso tem-se monos massa por unidade de pão

produzido. Pela legislação brasileira nao ê permitida a adição de nenhuma quaii

tidade de bromato ao pio (1). A.O.A.C. propôs um método volumétrico para de-

terminação de bromato em farinha (2) ao nível de centenas de ppm de bromato.

Idealizou-se um método para determinação de bromato em farinha via biamperome-

tria.

Extrai-se o bromato, após ser extraído em uma solução alcaBina, adiciona-se

ácido sulfürico, faz-se a deareação da solução com N7, aplica-se um potencial
2 z

de 100 mv a 2 eletrodos de Pt (1 cm ) , zera-se o galvanometro e adiciona-se ex-

cesso de ions iodeto e adiciona-se volumes de solução padrão de BrO,.

0 par reversível formado I2/I gera uma corrente.

6I~ + BrO~ + 6H+ — > 3I2 + Br" + 3H2O

1) Diário Oficial da União de 20 de Outubro de 1978.

2) Horwitz, W.; Method of Analysis of the Association of Oficial Analytical Che

mists; 20 Edição; pag. 217 e 218; A.O.A.C.; Washington; 1980.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE UMA RESINA TRIAZONICA E SEUS

COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO COM ÍONS Zn E Mg.

Jorge José Cunha Letlcia T. S. Parente

Departamento de Química da PUC-RJ Departamento de Química
Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará.

Foi obtida sinteticamente uma resina triazônlca com ca
pacidade teórica de complexionar cations do tipo Zn++,
Mg++ e outros, devido a presença do grupamento -CO.NH- ex
istente em derivados da uréia e conprovadamente formador
de complexos.

Testes analíticos físicos-qulmicos como espectrometria
ao infravermelho e de ressonância magnética nuclear bem
como difração de R X, foram efetivados com os compostos
obtidos afim de caracterizá-los.

0 painel apresenta os resultados desse estudo, bem co
mo, da aplicação dos compostos para fins de tratamento de
celulose e questionamento do papel catalltico dos Ions me
tálicos na associação resina-celulose. (CNPq).
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SESSÃO V - CROMATOGRAFIA E OUTROS MÉTODOS DE SEPARAÇÃO

COMUNICAÇÕES ORAIS

44-V-01 - Antonio H. Miguel
Separação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
(HPAs) por cromatografia liquida de alta eficiência com
gradiente de solvente. Detecção por fluorescência ao ní-
vel de picograma.

45-V-02 - Luiz Antonio D'Ávila, Henri Colin, Georges Guiochon
Equilibrios químicos secundários irreversíveis na CLAE
de azaarenos e olefinas pesados.

46-V-03 - José Oscar N-. Reis, J.P. Riley
Separation and identification of the chloroplast pigments
of marine phytoplankton by high performance liquid
chromatography.

47-V-04 - Jailson B. de Andrade, Manuel C.Carneiro, Antonio H. Mi-
guel Leonice P. Coelho e Jari N. Cardoso
Estudo da eficiência de recuperação de carbonilas conti-
das em misturas gasosas: I) Complexação com a 2,4-Dini —
trofenilhidrazina (2,4-DNFHi).

48-V-05 - Jailson B. de Andrade, Antonio H. Miguel
Recuperação de 2,4-Dinitrofenilhidrazina (2,4-DNFHo) de
propanona em meio aquoso utilizando micro colunas C-|8 de
fase reversa.

49-V-06 - Jailson B. de Andrade, Antonio H. Miguel
Critérios para a escolha de solvente orgânico compatível
com a determinação de carbonilas por cromatografia líqui
da de alta resolução (HPLC).

50-V-07 - Francisco Radler de Aquino Neto, Ricardo Bezerra Coelho,
Jari Nóbrega Cardoso.
Preparação e avaliação de colunas capilares de vidro pa-
ra cromatografia com fase gasosa. Estado da arte no IQ -
ÜFRJ.

51-V-08 - A.L.P. Valente, M.C.A. Souza, C.H. Collins.
Cromatografia gasosa: alguns erros comuns em curvas de
calibração.

52-V-09 - Sebastião de Paula Eiras, José Walter Martins
Influência de trietanolamina na extração líquido-líquido
por fase única de Cr(III) e Mn(II),no sistema água-eta -
nol-metilisobutilcetona e tenoiltrifluoroacetona como
quelante.

53-V-10 - J.F. Manfredi, C.H. Collins e K.E. Collins
Desenvolvimento de método croraatográfico para o sistema
K,SO4/

3XCr.
54-V-ll - N.M. Rodrigo Leyque-Alba, Gilberto J. Carnieli, Juan L.

Carrau
Método estatístico para análise semi-quantitativa de á-
cidos vínicos por cromatografia de papel.
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J55-V-12 - Maria Aparecida Exposito, Geraldo Silva Jardim, José
Zuanon Netto
Seleção de um sistema solvente ideal para a separação e
identificação de determinados ions inorgânicos.

56-V-13 - José Zuanon Netto, Celso Augusto Fessel Graner, Massao
Ionashiro
Separação e identificação de âtiions por cromatografia em
camada delgada.

57-V-14 - Joaquim Theodoro de Souza Campos, Onofre Salgado Siquei-
ra
Separação de fosforamidas terciârias por cromatografia
em camada delgada.

58-V-15 - Antonio César Christofoletti, Maria Lúcia Ribeiro, Aero-
valdo Del'Acqua
Dm procedimento simplificado para determinação de pesti-
cidas organoclorados em ovos.

59-V-16 - p.s. Bonato, K.E. Collins, M.G. Farris
Separação cromatogrâfica de espécies hidrollticas de Cr
(III).

\J60-V-17 - Sara Lúcia Zaed, Osvaldo G.C. da Cunha, Norbert Miekeley
Estudos sobre o comportamento de extração de molibdênio
e tungstênio no sistema DEHPA/Ciclosol-63.

61-V-18 - Lúcia de Oliveira Ferraz, Maria Lúcia Ribeiro, Aerovaldo
Del'Acqua
Um método em pequena escala utilizando alumina neutra pa
ra analise de resíduos de pesticidas organoclorados.
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SEPARAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLIClCLICOS AROM&TICOS (HPAs) POR
CROMATOGRAFIA LlQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA COM GRADIENTE DE SOLVEN
TE. DETECÇÃO POR FLÜORESCÊNCIA AO NlVEL DE PICOGRAMA.

Antonio H. Miguel

Pontifícia Universidade Católica do Rio da Janeiro
Departamento de Química

A análise quantitativa de HPAs por cromatografia liquida de
alta eficiência(CLAE) através da medida da altura ou da área do pi-
co usando detetor de fluorescência pode ser feita com alto grau de
precisão e exatidão, por métodos isocrâticos ou de gradiente de sol.
vente, se variáveis tais como, composição e razão da fase móvel,~
são cuidadosamente controladas.

Os novos sistemas de CLAE possuem sistemas de bombeamento
que mantém a razão da fase movei bastante constante. Nesse caso,
quando a separação analítica envolve gradiente de solventes, a me_
dição da área do pico fornece melhores resultados porque é relatT
vãmente independente da composição.

No presente trrJbalho examinamos a separação de 11 HPAs por
CLAE com gradiente de solvente e detecção por fluorescência sem
programação de Xs. Uma coluna analítica supelcosil LC-PAH C-,g 5 ym,
15 cm x 4,6 mm e uma coluna "guard" com empacotamento Supelco LC-38
foram utilizadas. A composição do solvente foi programada linear-
mente de 40% a 100% acetonitrila em água em 20 minutos e mantida
20 minutos adicionais, a uma vazão de 0,5 ml/min. Os comprimentos
de onda de excitação e emissão foram 250 nm e >370 nm, respectiva
mente, para todos HPAs. Os cromatogramas foram registrados num Da
ta Module modelo 730 da Waters. Todo o estudo foi executado utilT
sando-se diluições apropriadas (em acetonitrila) de Material Pa -
drão de Referência 1647 (16HPAs Prioritários)certificado e comer-
cializado pelo National Bureau of Standards (NBS).

A precisão do presente método, (valor er̂ .re parênteses) para
4 determinações foi: fenantreno (2,80%); antraceno (1,40%);fluo-
ranteno (6,01%); pireno (10,2%); benzo(a)antraceno (3,15%); cri
seno (3,30%); benzo(b)fluoranteno (3,69%); benzo(k)fluoranteno"
(3,19%); benzo(a)pireno (4,65%); benzo(ghi)perileno(2,20%); e in
deno (1,2,3-cd) pireno(4,62%). Esses valores comparam favoravel-
mente com os valores obtidos pelo NBS usando CLAE, que variam en-
tre 2,44% e 5,89%.

Este estudo foi financiado em parte pelo CNPq, FINEP e US EPA
Grant n9 807864-01 (NCITR, UCLA).
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Equilíbrios químicos secundários irreversíveis na CLAE de azaarenos e

glefinas pesados

+ * *
Luiz Antonio d'Ávila , Henri Colin e Georges Guiochon

+ Instituto de Ouímioa da UFRJ - C.T. Bloco A - s/630 - 21910 - Ilha do Fun-
dão - RJ B Grupo Química Indl . Ltda - R:Jacurutã, 83B - Penha - 21020 - RJ

* Ecole Polytechnique - Lab. CHP - Rte Saclay - 91126 - Palaiseau Cedex-França

Modulação de seletividade em CLAE pela formação de conplexos com íons me-
tálicos na fase móvel tem se mostrado uma opção satisfatória pela sua simpli-
cidade e versatilidade, ( l )

Se S e U são o substrato e a íon netálicoenvòlviãone formação do comple-
xo (SM) há três possibilidades:

. 1) quando o processo de associação-dissociação é rápido, são obtidos picos
simétricos e colunas de alta eficiência. Os fatores de capacidade observados
são intermediários entre aqueles do substrato S e d o complexo SM

2) quando o processo de associação-dlssociação é lento, a presença simul-
tânea do substrato l ivre , complexado ocasiona picos largos e assimétrica de-
vido às diferenças nas velocidades de migração

3) uma associação rápida e irreversível cor sponde â formação de comple-
xos estáveis e é semelhante à derivatização prévia, desde que haja natal su-
ficiente para complexar todo o substrato

Este trabalho examina esta última situação usando -íons Hg e H na fase
móvel na separação de oleflnas e azaarenos pesados.

Altos fatores de aceleração são obtidos como decorrência do caráter hidro-
f í l ico dos complexos azaarenos -H* e definas -Hg24 formados. A seletividade
aumenta devido aos efeitos solvofóbicos e interações específicas com a fase
móvel devido ao seu alto teor de água. A eficiência é satisfatória se a con-
centração de K*" e Hg3* são sufuciente para complexar todas as moléculas de
soluto
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SEPARATION AND IDENTIFICATION OF THE CHLOROPLAST PIGMENTS OF
MARINE PHYTOPLANKTON BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

JOSÉ OSCAR N. REIS
J.P. RILEY

INSTITUTO DE QUÍMICA DA UFBA
OCEANOGRAPHY DEPARTMENT - UNIVERSITY OF LIVERPOOL - U.K.

Pigmentos extraídos de trinta e sete espécies de algas
marinhas foram separados por Cromatografia Liquida de Alta Perfor
mance. A cromatografia dos extratos foi feita numa coluna de
30 cm x 4,5 mm d.i., empacotada cora PARTISIL 10, com detecção em
em 440 nm. A eluição controlada foi feita, primeiro com uma fase
móvel contendo uma mistura de éter de petróleo (60-80aC), aceto-
na, dimetilsulfoxido e dietilamina (75:23, 25:5, 0:0,25 por volu-
me) e, quando necessário, com uma secunda fase, mais polar, para
eluir clorofila £ e feoforbeto a. Esta fase era também usada para
limpar, periodicamente, a coluna.

As culturas de fitoplancton marinho foram mantidas em
meio Erd-Schreiber sob luz artificial. Os pigmentos eram coleta-
dos do eluído e então identificados por seus espectros de absor—
ção em vários solventes. Os resultados obtidos confirmaram que os
organismos da Clorófita apresentam uma distribuição uniforme de
pigmentos; entretanto algumas espécies da família Nefroselmidaceae
contem uma variedade maior de xantofilas, enquanto outras espécies
de Prasinoficeae não contem "lutein". Entre as Haptófitas, a espé
cie Dicrateria Inornata contem como sua principal xantofila um pijg
mento do tipo fucoxantina em lugar da fucoxantina usual. Uma alga
não catalogada (PLYMOUTH 2) foi examinada e, com base na sua compo
sição de pigmentos, sugere-se sua classificação no filo Haptófita,
classe Haptoficeae, ordem Isocrisidales, familia Himenomonadaceae.
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ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE CARBONILAS CONTIDAS EM MIS-

TURAS GASOSAS: I) CGMPLEXAÇÃO COM A 2,4-DINITROFENILHIDRAZINA (2,4

-DNFHi).

Jailson B. de Andrade*, Manuel C. Carneiro* e Antonio H. Miguel*.

Leonice B. Coelho** e Jari N. Cardoso**.

Pontifícia Universidade Católica do RJ o de Janeiro.*
Departamento de Química.
Universidade Federal do Rio de Janeiro.**
Instituto de Química.

Como parte de um estudo de desenvolvimento de métodos anallti
cos de carboniIas em misturas gasosas, avaliamos a influência do
meio reativo na eficiência de recuperação destas. Na literatura
não existem dados sobre a recuperação de carbonilas contidas em
misturas gasosas; os dados referentes a misturas aguosas são bas-
tante controvertidos. Utilizando uma cela de difusão (Miguel e
Natusch, Anal. Chem., 42_, 1705(1975ne nitrogênio como gas carrea-
dor, foram gerados vapores de propanona em duas faixas de concen -
tração. A mistura gaosa foi borbulhada através de "roicroimpingera "
numa solução contendo 2,4-DNFHi. A hidrazona produzida foi analisa^
da por HPLC com detecção em 360 nm.

Os parâmetros avaliados foram:
1. Faixa de concentração do sistema propanona-N2. As concen-

trações estudadas foram: 290 ppm v e 22 ppm v.
2. Sistema de captação:

2.1. AQUOSO. Usamos dois borbulhadores em série contendo,
cada um, 20 mL de solução aquosa de 2,4-DNFHi.-

2.2. Bin&rio. Usamos dois borbulhadores em série contendo
em cada, um solvente orgânico e a solução aquosa de 2,4-DNFHi.

2.2.1. Solujão aquosa de 2,4-DNFHi/tolueno (20:7 v/v)
2.2.2. Solução aquosa de 2,4-DNFHi/dicloronetano (20:7 v/V)
2.2.3. Solução aquosa de 2,4-DNFHi/ciclohexano (10:10 v/v)

3. Temperatura da solução de captação: Avaliamos a eficiência
de recuperação a temperatura ambiente e em banho gêlo/água.

4. Efeito do uso de ultra-som durante a captação em solução
aquosa.

Baseados nos resultador obtidos, podemos concluir que:
Quando o sistema de captação ê aquoso melhores rendimentos de

recuperação são obtidos para baixa concentração propoanona/N». Em
sistema bin&rio não hã diferença significativa na eficiência de
recuperação nas duas concentrações estudadas.

Na faixa de concentração de 22 ppm v não hã diferença signify
cativa entre o uso de sistema de captação aquoso ou binãrio. Na
faixa de 290 ppm v não há diferença na recuperação entre os siste-
mas binârios.

As eflciências de recuperação obtidas, usando-se banho de gê-
lo/ãgua foram sempre menores que as obtidas ã temperatura ambiente,
para ambos os sistemas.

0 uso de ultra-som no sistema aquoso não aumentou a recupera-
ção total. Notamos apenas uma diminuição na eficiência do 19 bor-
bulhador e um aumento na do 29.

Este trabalho foi financiado em parte pelo FIPEC (Banco do
Brasil) ,FINEP,CNPq e CAPES. J.B.A. ê prof, do IQ/UFBa e do OENIEC-Ba.
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RECUPERAÇÃO DE 2,4-DINITROFENILHIDRAZONA (2,4-DNFHo) DE PROPANONA

EM MEIO AQUOSO UTILIZANDO MICRO COLUNAS Clg DE FASE REVERSA.

Jailson B. de Andrade.
Antônio H. Miguel.

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Departamento de Química.

Normalmente as 2,4 DNFHo são recuperadas de soluções aquosas
através de três extrações com pentano numa proporção de 1:1 em re
lação ao aquoso. Após as extrações o pentano é evaporado e as hi-
drazonas são redissolvidas em tolueno e então analisadas
por HPLC com detetor fixo em 360 nm. Essas extrações requerem uma
grande manipulação e elevado consumo de solvente orgânico. No pre
sente estudo, avaliamos o uso de micro colunas C..g de fase rever-
sa "sep-pak" (Millipore-Waters) na recuperação úi hidrazona em
substituição a extração com pentano. A reação de formação de
2,4-DNFHo de propanona foi realizada em sistema estático e dinâird
co.

Sistema estático:
Inicialmente preparamos uma solução aquosa de propanona

(-16 ppm). Uma aliquot;?, dessa solução reagiu com solução de 2,4 -
dinitrofenilhidrazina (2,4-DNFHi). A hidrazona formada foi_recupe-
rada, paralelamente, através de: i) Extração com três porções de
pentano (1:1 v/v) e ii) retenção na coluna "sep-pak", posterior -
mente eluida com diclorometano.

Sistema dinâmico:
Vapores de propanona em nitrogênio (22 e 290 ppm v) foram ge

rados a temperatura ambiente (Miguel e Natusch, Anal. Chem. 42,
1705 (1975). A mistura gasosa foi borbulhada em dois "impingere H

em série, contendo 20 mL de solução aquosa de 2,4-DNFHi cada. A
hidrazona formada nos borbulhadores foi recuperada, paralelamente,
como descrito acima.

A determinação da hidrazona em meio diclorometano por HPLC
revelou que a recuperação utilizando micro colunas C.g é de até

30% mais eficiente que o sistema clássico de extração com pen-
tano. Além disso, c uso de micro coluna reduz a manipulação das
amostras e o tempo de recuperação da hidrazona.

O custo material usando-se micro colunas é reduzido a cerca
de 25% do custo com pentano. As condições de reciclagem da micro
coluna estão sendo avaliadas. Resultados Iniciais indicam um acen-
tuado envelhecimento com uso.

Agradecemos ao Sr. Alcibene S. Diniz da Millipore-Waters por
ter fornecido as micro colunas utilizadas no presente'trabalho.

Esse estudo foi financiado em parte pelo FIPEC(Banco do Bra-
sil) , FINEP,CNPq,CAPES. J.B.A. é professor do Inst. Quí. da
UFBa e do CENTEC - Ba.
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CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DE SOLVENTE ORGÂNICO COMPATÍVEL COM A DE
TERMINAÇÃO DE CARBONILAS POR CROMATOGRAFIA LlQUIDA DE ALTA RESOLU
ÇÃO (HPLC).

Jailson B. de Andrade.
Antonio H. Miguel.

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeir.
Departamento de Química.

A determinação de carbonilas como 2,4-dinitrofenilhidrazona
(2,4-DNFHo), por HPLC ê feita em duas etapas. Na primeira, as car-
bonilas reagem numa solução aquosa de 2,4-dinitrofenilhidrazina
(2,4-DNFHi) em HC1 2N, formando 2,4-DNFHo correspondentes. A segun
da etapa consiste da recuperação das hidrazonas seguida de sua
transferência para um meio orgânico. A recuperação pode ser feita
através de extração com pentano ou usando-se micro colunas de fase
reversa (Resumo 29 ENQA).

0 solvente orgânico escolhido deve obviamente dissolver comple
tamente as 2,4-DNFHo. Não deve porém ser ura bom solvente para a
2,4-DNFHi, pois sua presença em excesso na coluna cromatogrãfica
compete com os sítios ativos provocando assim uma diminuição na
eficiência da coluna. Impurezas de carbonilas são indesejáveis no
solvente orgânico pois também reagem formando hidrazonas.

Portanto o solvente orgânico ideal deve:
i. dissolver completamente as 2,4-DNFHo
ii.não dissolver a 2,4-DNFHi
iii. ser facilmente purificável permitindo a remoção de impure

zas que apresentam picos com tempo de retenção similar
aos das 2,4-DNFHo de interesse.

iv. ser de baixo custo.
A metodologia da EPA (U.S. Environmental Protection Agency n9

600/2-79.017) sugere a recuperação das 2,4-DNFHo do meio aquoso
através de extração com pentano, evaporação deste e redissolução
em tolueno. Levando em consideração as características ideais do
solvente nossos resultados nos permitem concluir quej

1. Vários toluenos testados indicaram Que» mesmo após extensi-
vas tentativas de purificação, apresentem ' impurezas que resultam em
picos positivos e supressão negativa da linha base (A - 360nm) com
tempo de retenção próximo ao da 2,4-DNFHo doacetaldeído. A supressão
proporciona resultados de 2,4-DNFHo de acetaldeido sistematicamen-
te menores. (Essa limitação do tolueno não se extende ã determina-
ção de 2,4-DNFHo por cromatografia em fase gasosa).

2. Quando a recuperação de hidrazonas é feita através do uso
de micro colunas de fase reversa (Resumos 29 ENQA) o solvente ide-
al ê o diclorometano.

3. Para o processo de recuperação de 2,4-DNFHo através de ex-
tração com pentano, dois solventes atendem os requisitos explici-
tados: diclorometano ou ciclohexano.

Outros solventes orgânicos estão sendo avaliados no momento em
nosso laboratório. (Este estudo foi financiado em parte pelo FIPEC
(Banco do Brasil) FINEP,CNPq e CAPES, J.B. Andrade é professor do
Inst. de Química da UFBa e do CENTEC-Ba.
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PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE COLUNAS CAPILARES DE VIDRO PARA CROMATO-

GRAFIA COM FASE GASOSA. ESTADO DA ARTE NO IQ-UFRJ

Francisco Radler de Aquino Neto
Ricardo Bezerra Coelho
Jari Nobrega Cardoso

Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Colunas capilares de vidro (ou silica), por sua inér

cia e eficiência de separação, substituem com vantagens as co-

lunas empacotadas convencionais na maioria das aplicações. A

lenta difusão destas colunas no Brasil se deve em boa parte ao

seu elevado custo unitário (U$ 600-800) e dependência de impor

tação.Relatamos neste trabalho os progressos alcançados pelo

IQ/UFRJ no preparo de colunas capilares de alto desempenho, a

luz dos resultados de ensaios específicos de controle de quali

dade (resolução, acidez/basicidade, atividade). A aplicação dss

tas colunas a problemas de separação de misturas orgânicas com

plexas é ilustrada com vários exemplos (p.ex. pesticidas,PcBs,

frações de petróleo).
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'CROMATOGRAFIA GASOSA: ALGUNS ERROS COMUNS EM CURVAS DE CALIBRAÇÃO1

A. L. P. VALENTE, M. C. A. SOUZA e C. U. COLLINS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de Química
Caixa Postal 6154
13.100 - Campinas - SP

Os critérios comumente adotados para a obtenção de Curvas

de Calibração, para Detectores por Iottização em Chama, em Cromato-

grafia Gasosa, podem levar a erros grosseiros. Tais erros são, co

mumente, reflexo do planejamento das soluções padrão a serem utili_

zadas e dos critérios adotados para o processamento dos dados obtĵ

dos (gráficos lineares, gráficos log-log e Regressão Linear). A

discussão destes erros no plano puramente estatístico cem grande

interesse na Química Analítica, contudo, é comum que tais t rat ameia

to» não despertem o interesse de usuário de cromatografia que seja

pouco afeito aos critérios que fazem parte da formação de um QuímjL

co Analítico. A experiência didática e a reflexão nos tem mostrado

que nesta conjuntura justificam-se exemplos simples e que alertem

para os problemas analíticos. Sob este enfoque discutimos alguns

erros comuns na construção e interpretação de Curvas de Calibração

e propomos um critério de projeto destas tarefas aplicável a mui-

tos casos.

UN1CAMP/FAPESP
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INFLUÊNCIA DE TRIETANOLAMINA NA EXTRAÇÃO LÍQUIDO-LlOUIDO POR FA-

SE ÜNICA DE Cr(III) E Mn(II), NO SISTEMA ÃGUA-ETANOL-METILISOBU-

TILCETONA E TENOILTRIFLUOROACETONA COMO QUELANTE.

Sebastião de Paula Eiras

José Walter Martins

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - M.G.

Instituto de Química - UNICAMP, Campinas - SP.

No sistema água-etanol-metilisobutilcetona(MIC) (4:10:15 ,

respectivamente v/v) e utilizando o composto tenoiltrifluoroaceto

na(TTA) como quelante estuda-se a influência de trietanolamina

(TEA) na extração llquido-líquido por fase única de Cr (III) e

(Mn(II) com a finalidade de obter extração quantitativa dos refe-

ridos cãtions.

Com o cátion dissolvido em água e TTA dissolvido em MIC, le-

va-se o sistema a um ponto de miscibilidade total (fase única) pe

Ia adição de etanol (chamado consoluto),e posteriormente adição

de excesso de água (80,0 ml a 409C) rompendo o equilíbrio do sis-

tema fase única obtendo assim a extração do metal.

A oxtração por fase única utilizando NaOH para o acerto do

pHFU mostrou-se ineficiente para os íons Cr(III) e Mn(II),obtendo

81% de extração de Cr(III) e a não extração de Mn(II) com uma
2

concentração de 1,7 x 10 M de TTA.

Por outro lado, a utilização de TEA para o acerto do pHFU

obtemos 91% de Cr(III) e extração quantitativa de Mn(II) recorren

do a concentração de 1,7 x 10" M de TTA. Para o Cr(III),se dobrai:

mos a concentração de TTA e utilizando a TEA para o acerto do

pHFU obtemos a extração quantitativa.

Conclui-se que a adição de TEA à fase única modifica sensi -

velment*» o comportamento da extração líquido-líquido por fase uni

ca.
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'DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO CROHATOGRAFICO PARA O SISTEMA. K^S(y51Cr"

J. F. MANFREOI, C. H. COLLINS e K. E. COLLINS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de QuTmica
Caixa Postal 6154
13.100 - Campinas - SP

O método analTtico tradicionalmente empregado na separa-
ção das espécies geradas na dopagem e recozimento do sistema K9SO./
31 Cr tem sido o de adsorção em colunas de alumina, que permite ase
paração das formas III e VI do cromo, sem distinção entre as diver
sas espécies originadas por complexação ou polimerização deste. E£
te trabalho apresenta o desenvolvimento de um método de Cromatogna
fia de Troca Iônica, em colunas de baixa pressão, para separação
quantitativa dessas espécies. Partiu-se de método desenvolvido ha
25 anos para o cromato de potássio dopado com Cr(III), que permi^
te a separação de Cr(VI) e monômero, dTmero e polímero de Cr(III),
por meio de eluições com soluções aquosas de HCIO^ e HC1. 0 método
finalmente desenvolvido consiste na dissolução de frações de sóli-
do em soluções ácida (pH 2) e básica (pH 10), com eluições sequer^
ciais com água, HC1O4 e HC1, tendo sfdo separadas as espécies:
Cr(VI), Cr(III) monômero, dTmero e polímero, complexos aniônicos e
cationicos de Cr(III) com sulfato e CrilU) não complexado com sul-
fato. Os resultados obtidos por este método apresentam boa concojr
dância com os provenientes de Cromatografia em Papel ou colunas de
alumina.
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MÉTODO ESTATÍSTICO PARA ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA DE ÁCIDOS
VlNICOS POR CROMATOGRAFIA DE PAPEL.

N.M. Rodrigo Leygue-Alba Gilberto J. Carnieli e Juan L.
Carrau

Instituto de Biotecnologia - Universidade de Caxias do Sul
RS

As características c] imatológicas especiais da região dos vi_
nhedos no Kstado do Rio Grande do Sul, permitem que as uvas pr£
duzidas nesta zona, tenham um índice de acidez maior, comparadas
com uvas de outras regiões produtoras (Carrau, J.L., Rev. Micrc>
biol., ^,^12, 1981). Por isso é importante contar-se com méto-
dos de análise, para acompanhara evolução dos ácidos málico e
láctico nas fermentações maloalcoólica e maloláctica nos vinhos.
Um dos métodos qualitativos existentes e que não requer uma ̂ in-
fra-estrutura maior, como aparelhos de altos custos; ê o méto-
do de Michod (Michod, J., Rev. Agric. Vitic. Arbonic., 15, 85,
1959). Esse método utiliza a cromatografia de papel monocUrneri-
sional . por eluição ascendente, e se adapta ao objetivo do nos-
so estudo, que é desenvolver um método de fácil execução, permi
tindo o seu emprego nos Jiferentes centros de vinificação. O me
todo consiste em eluir as amostras de vinho com butrinol-áci do a
cético, na presença de azul de bromoclorofenol, o qual atua co-
mo revelador, indicando a presença dos ácidos málico e láctico
de Rf distintos. 0 nosso estudo estatístico, na tentativa de tor
nar o método em semi-quantitativo, está baseado nos dados expe-
rimentais da "área aproximada" do comportamento de soluções hi-
dro-alcoõlÍCJS dos ácido málico e lãctico, e vinhos com padrão
interno dos mesmos. De ambos os tipos de experiências, foram en-
contradas duas equações matemáticas que apresentam o maior indjî
ce de correlação. Essas equações, para o caso do mesmo ácido, fo
ram combinadas afim de introduzir um peso estatístico em ambos
os comportamentos. A equação final, assim obtida, foi ajustada
cm base de cromatograma? de diluição de vinhos. Desta maneirafo
ram calculados os coeficientes de ajuste para a equação final.
A ecjuação final proposta que rege^o comportamento do ácido máli_
co e^ y = 2x - 1.9, onde "x" é a "área aproximada" em cm' c
"y'J é a concentração do ácido em g/l; essa equação é válida
até um limite mínimo de 1^0 g/l e apresenta erros^ absolutos má-
ximos de 16BÍ,.^NO caso io ácido láctico a equaçãoe; y=j>.lx -1.2,
cujo limite mínimo é de 0.4 g/l com erros absolutos, máximos de
13Ç
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SELEÇÃO DE UM SISTEMA SOLVENTE IDEAL PARA A SEPARAÇÃO E IDENTIFICA-

ÇÃO DE DETERMINADOS IONS INORGÂNICOS*

Maria Aparecida Exposito, Geraldo Silva Jardia e José Zuanon Netto

Departamento de Química Analítica - Instituto de Química - DNESP

Araraquara, S.P.

Utilizando o Método Cromatográfico em Camada Delgada e

empregando o sistema celulose micro cristalina - metanol/ácido cio

rídrico 6N (4:1) e como-revelador solução etanólica de alizarina

0,08Z m/v, os autores conseguiram perfeita separação dos ions Mg

(Rf- 0,75), Ca2+(Rf- 0,52), Sr2*(Rf« 0,33) e Ba2+(R£- 0,15). Os

referidos ions foram detectados até a concentração 1,5.10 M.

Espessura da canada - 250 miesa

Temperatura - (25-l°C)

Tempo para desenvolver 10 cm - 50 minutos

*Serl apresentado, também, no 59 Encontro Regional de Química -

Araraquara - 1983.
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SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ÃNIONS POR CROMATOCRAFIA EM CAMADA DEIr

GAD A.

José Zuanon N e t t o , Celso Augusto F e s s e l Graner e Massao I o n a s h i r o

Departamento de Química A n a l í t i c a - I n s t i t u t o de Química - UNESP

Araraquara, S .P .

Os autores* empregando d o i s s i s t e m a s : s i l i c a g e l H-

n-butanol/etanol/hidrõxido de amonio concentrado/água destilada

(2:2:1:1) , s i l i c a gel H-acetona/n-butanol/hidrÕxido de amonio con-

centrado/água destilada (13:4:2:1) e as soluções reveladoraf de

alizarine a 0,08% m/v em etanol, n i trato de prata a 2% m/v, solu-

ção saturada de sulfato de manganês em ácido sulfúrico 1M e uma

mistura em partes iguais das soluções de sulfato de ferro II a 2%

m/v e de cloreto de ferro III a 22 m/v, separaram e identificaram

quinze dos vinte ema ânions estudados.

A identif icação dos ânions, Cl , Br , I , SCN ,

[Fe(CN)6]3", [Fe(CN)6]4 ' , CrO^2", MnOA~, AsO^3", AsOj3", C103", I03",

BrO_ , N0~ e C,H.O~, tornou-se possível pela divisão dos mes-

mos em pequenos grupos, (com valores Rf diferentes dentro de cada

grupo) pela selet ividade das soluções reveladoras empregadas.
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SEPARAÇÃO DE FOSFORAMIDAS TERCIÍRIAS POR CROMATOCUAFIA EM

CANADA DELGADA

Joaquim Theodoro de Souza Campos e Onofre Salgado S i q u e i r a

INSTITUTO DE QUÍMICA DE ARARAQIARA - UNESP

Depto . de Química A n a l í t i c a

^Estamos i n t e r e s s a d o s na obtenção de t r i a m i d a s do ã
cido o r t o - f o s f ó r i c o de a l t a pureza para usar como reagcnte orgânT
co cm Química A n a l í t i c a bem como para a obtenção de compostos dê*
coordenação con Ions metálicos de transição.

A literatura química registra relativamente poucos
trabalhos sobre a separação cromatográfica e a determinação de v£
lores de R_ para as fos foramidas orgânicas terciãrias, com exce-"~
çãó do primeiro terno da série - a hexametilfosforauida.

Descreve-se, nesta comunicação, o comportamento
cromatogrãfico de duas fosforamidas alifãticas (hexametil e t r i -
benzil) e duas heterociclicas (tripipcridino e trimorfolino) usan_
do a técnica da cromatográfia ascendente monodimensional. ~*

Empregou-se, neste estudo, dois adsorventes dife-
rentes - s i l ica gel G e oxido de alumínio G (ambos da Merck), e
diversos solventes p.a. de poder eluotrõpico crescente (W.Trappe,
Biochem. Ẑ  305, 150 (1940): benzene, clorofõraio, acetato de eti
ia, acetona e metanol. "*

Os diversos cronatogramas obtidos usando camadas -
de s l l í c a g e l G mostraram que este adsorvente não i adequado para
a separação de fosforamidas com nenhum dos solventes puros testa*
dos .

Assim, concluímos que o adsorvente e o solvente
mais adequado para a separação cromatográfica de uma mistura des-
tas quatro foafiramidas é o oxido de alumínio G e o clorofõrmio;
mostra-se, na tabela abaixo, as .'fórmulas das fos foramidas mencio-
nadas e os valores de Rp obtidos a temperatura de 21-i°C.

DOME

hc xametilfosforamida

tribencilfosforrmida

tripiparidinofosfinõxido

teimorfolinofosfinóxido

FORMULA

(C 2 H 6 N) 3 PO

(C 7 H ? N) 3 PO

( C 5 H 1 0 N ) 3 P O

<C4Hg0N)3PO

0,43

0,23

0,78

0,38
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Un procedimento simplificado para Determinação de Pesticidas Organoclorados em
Ovos.

Antonio César Christofoletti*; Maria Lúcia Ribeiro e Aerovaldo Del'Acqua

Instituto de Química de Araraquara - UNESP

Este trabalho dá continuidade ao estudo de resíduos de pesticidas orga

noclorados em ração para aves e relata a adaptação de uma metodologia simpli^

ficada para determinação destes compostos em gema de ovos. Os ovos são adqui_

ridos em granjas que alimentam suas aves com rações e que paralelamente são

analisadas quanto aos teores de resíduos.

A cada 5-10 g de gema são misturados 20 g de sulfato de sÕdio anidro ,

previamente seco a 400°C, durante 24 horas. O pó obtido ê transferido para

uma coluna cromatogrãfica de vidro e a gordura é extraída por eluição com 100

ml de éter de petróleo. A solução etérea ê concentrada em evaporador rotatório

obtendo-se cerca de 98% de teor de gordura. Esta ê então submetida â "clean-

-up" utilizando ácido sulfúrico, conforme metodologia já descrita (1).

A eficiência deste procedimento é estudada através de análises de recu

peração, pela fortificação das amostras com uma solução padrão de concentra

ção equivalente a 0,1 ppm (em termos de gordura) dos seguintes pesticidas :

ot-H(H, Y-HCH, aldrin e p,p'-DDE, obtendo-se valores entre 70 e 88%*

O estabelecimento de uma relação entre os teores de pesticidas detemd

nados em ovos e em ração está em andamento.

(1) Ribeiro.M.L.; Del'Acqua.A.; Monfardiiii.J.L. e David.J.M. - Resíduos de Peŝ

ticidas Organoclorados: Métodos de Triagem, Ecl. Quím. (no prelo)

* Bolsista de Iniciação Científica do CNPq.

Este trabalho será apresentado no 5» Encontro Regional de Química - 19 a 21

de outubro de 1983. Araraquara.
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"SEPARAÇÃO CROMATOGRÍFICA DE ESPÉCIES HIDROLÍTICAS DE Cr(III)"

P. S. BOMATO* K. E. COLLINS e M. G. PARRIS

UNICAMP - Instituto de Química

Caixa Postal 6154

USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto

Espécies hidrolíticas de Cr(III) podem ser encontradas na

forma de monômero - Cr(H20)& , dlmero - ICríOH^Í^O) 4I2 * poljí

meros (espécies com 3 ou mais átomos de cromo). A obtenção destas

espécies é possível a partir da redução de uma solução de perclorâ

to-de cromo, com. zinco amaigamado (Zn(Bg)) e posterior oxidação

com 0,»

Estas espécies podem ser separadas cromatograficamente u-

sando-se resina de troca catiônica. Para o desenvolvimento deste

projeto usou-se primeiramente uma coluna de vidro (0,5 cm de diâme

' J interno) empacotada com 1,5 ml de resina Bio Rad 5OW-X8. Espé-

cies aniônicas ou neutras foram eluxdaa com HCIO4 0,01 M; o monôm£

ro foi eluído com HCIO4 4 M e dlmero e polímeros foram eluídos com

campão fosfato, pH 3 em diferentes concentrações. A detecção das

espécies foi feita usando-se marcação com Cr. A partir dos resû .

tados obtidos com este sistema partiu-se para a utilisação de tam

pão fosfato como eluente para um sistema de Cromatografia Liquida

de Alta Eficiência. Usando-se uma coluna empacotada com Vydac, 30-

AOym, obteve-se a separação de 4 espécies. Para a detecção das mej»

mas usou-se um detector espectrofotometrico (415 nm) e marcação

das espécies com Cr.

UNICAMP/CNPq/OOW QUÍMICA
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ESTUDOS SOBRE O COMPORTAMENTO DE EXTRAÇÃO DE MOLIBDENIO E TUNGSTÊ-

NIO NO SISTEMA DEHPA/CICLOSOL-63.

Sara Lúcia Zaed* , Oswaldo G.C. da Cunha*

Norbert Miekeley**

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento
de Ciência dos Materiais e Metalurgia* e Departamento de Química**

Devido a semelhança química entre o molibdênio e tungstênio e
a sua ocorrência simultânea em minérios, a separação industrial des
tes elementos não tem se mostrado satifatória até hoje.

Com a finalidade de conhecer o comportamento de extração de Mo
e W no sistema DEHPA (0.5M) em (ciclosol-63), foram feitos estudos
sobre a distribuição dos elementos, juntos e separados, entre as
fases orgânica e aquosa em função de alguns dos parâmetros princi-
pais tais como: pH, tempo de contato, razão molar Mo/W, temperatu-
ra e velocidade de agitação. Nas experiências executadas, a razão
entre as fases foi mantida constante (1:1). As concentrações de Mo
e W na fase orgânica foram determinadas por espectroscopia-y, uti-
lizando-se os radionuclidios Mo-99 e W-187 e medindo-se seus foto-
picos característicos respectivamente de 741 KeV e de 480 e 686 KEV.

Os ensaios foram conduzidos numa célula de vidro (150cm3) on-
de as fases foram misturadas por meio de um agitador mecânico.

Molibdênio sob forma de MoO.-2 em soluções puras deste elemen
to é extraído quantitativamente a pH entre 1 e 2 (rendimento e>98%).
O tempo necessário para atingir o equilíbrio de distribuição foi
de aproximadamente 15 minutos.

Observou-se que o rendimento de extração de tungstênio sob a
forma de WO?2 (e/ou de polianions como por exemplo lH3WgO2i]3-,

lH2**- 12^40l~6 etc.) é extremamente baixa (e<0,3%) mesmo nas condi-
ções experimentais mais favoráveis (pH-3 e tempo de equilíbrio de
50 min»). A cinética de extração é influenciada cela velocidade de
rotação porém, a partir de 800 rpm este efeito nao é mais pronunci
ado para os dois ions.

A presença simultânea de Mo e W (1:1) em solução, muda signi-
ficativamente o comportamento de extração dos ions. Verificou-se
que o rendimento de extração de Mo diminui consideravelmente
(es 72%) enquanto que o de W aumenta (es 2,3%) Estudos para expLi
car o aumento da coextração de tungstênio em função da razão molar
de Mo/W bem como esse decréscimo do rendimento de extração do Mo
estão em progresso.

(PINEP, CNEN)
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Um método em pequena escala utilizando alumina neutra para análise de resíduos
de pesticidas organoclorados

Lúcia de Oliveira Ferraz*, Maria Lúcia Ribeiro e Aerovaldo Del'Acqua

Instituto de Química - UNESP - Araraquara

Métodos empregando alumina como adsorventes para "clean-up" de pestici.
das organoclorados, vem ganhando a atenção dos pesquisadores devido a sua sim
plicidade e por fornecerem ótima recuperação para a maioria destes pesticidas.
Um adsorvente deve preencher dois pré-requisitos para ser usado na operação de
limpeza de um extrato que contenha resíduos de organoclorados: retenção de gor
dura da ordem de 99,81 e eluição dos pesticidas que forneçam recuperação acima

de 701.

Utilizando alumina com 4,61 de água (Atividade III), na proporção de

2,0 g de adsorvente para 0,04 g de óleo, obteve-se valores de gordura residual

entre 0,2-0,7%, compatíveis com os fornecidos pela literatura. Para testar a re

cuperação dos pesticidas, foram preparadas duas scl;iç5es padrões:

solução A: a-HCH, y-HCH, 3-HCH, aldrin (200 pg/5 ní), p,p'-DDE e o,p'-DüT

(400pg/5 Ml).

solução B; heptacloro, aldrin (200 pg/5 pi), dieldrin, endrin, p,p'-DDD e

p,p'-DDT (400 pg/5 yl).

Um ml <S cada una destas soluções, foi eluído com 13 ml de hexano, o
extrato hexânico foi concentrado a 1,0 ml e analisado por cromatografia gasosa,
fornecendo recuperação acima de 701 para todos os compostos, com excessão do

e- BHC.

Bolsista de Iniciação Científica do CNPq,

Este trabalho será apresentado no 5* Encontro Regional de Química, 19 a 21 de

outubro de 1983. Araraquara.



76

SESSÃO VI - MÉTODOS ESPECTROSCCPICOS

COMUNICAÇÕES ORAIS

62-VI-01 - E.A.N. Fernandes, F.J.Krug
Determinação de metais em etanol por espectrometria de
absorção atômica.

63-VI-02 - Rivaldo Alves Rodrigues, Leopoldo Hainberger
Utilização do aparelho de Wickbold na mineralização_ de
amostras de peixe para a determinação espectrofotometri
ca de mercúrio.

64-VI-03 - Delmo Santiago Vaitsman, Leopoldo Hainberger
Determinação espectrofotométrica de traços de zinco pe-
lo o-nitrosofenol.

65-VI-04 - Nivaldo Baccan
Estudo da extração e determinação espectrofotométrica de
micro-quantidades de titânio(IV) com N-Pivaloil-p-Cl-
Fenilhidroxilamina em clorofõrmio.

|66-VI-05 - Pércio Augusto Mardini Farias, Leopoldo Hainberger
Determinação espectrofotométrica do escândio da reação
com o salicilaldeido e o ácido 2-aminobenzenoarsônico.

67-VI-06 - Roldão R.U. de Queiroz, Matthieu Tubino
Análise colorimétrica de gálio.

68-VI-07 - Eliana Fadanelli, N.M. Rodrigo Leyque-Alba, Roque A.Maz
zuchini
Determinação de álcool pela reação com dicromato-método
modificado.

69-VI-08 - Roberto Santos Barbiéri, Francisco Sérgio Silva de Oli-
veira, Carson Teodoro de Castilho
Colorimetro fotoelétrico de pequena dimensão e baixo eus
to de fabricação.

PANEIS

\|70-VT-09 - Maria Alice C. Mazzeu, Cristo B.Melios, Joaquim T.S.Campos, Manuel Molina e João O. Tognolli
Interação de ions lantanidios com o 2-cloro-4-dimetila-
minobenzalpiruvato (2C1-4-DMBP). Equilibrios em solução
aquosa.

V 71-VI-10 - Eduardo A. Neves, ThaJs Vitória da Silva
Hidrólise de cátion uranilo em meio de azoteto.

72-VI-ll - Erika Rosa Maria Hackmann, João Fernandes Magalhães, Ma
ria Inês Rocha Miritello Santoro, Jorge Luiz Seferin Mar
tins
Análise espectrofotométrica de produtos de decomposição
do cloridrato de prometazina após reação com ácido sul-
fanilico diazotado.



i
77

73-VI-12 - Maria de Fátima Vidal, Adilson J. Curtius
Determinação de selínio por absorção atômica no forno
de grafite e por geração de hidreto gasoso.

74-VI-13 - Jolanta Nieniewska, Adilson J. Curtius
Determinação de arsênio em plantas pela geração da ars_i
na e espectrofotometria de absorção atômica.

75-VI-14 - Elizabeth de Oliveira, James W. McLaren
Determinação de 16 elementos em rochas por meio de es —
pectroscopia de plasma induzido.



78

Determinação de metais em etanol por espectrometria de absorção atônica.

E.A.N. Fernandes ; F.J. Krug

Centro de Energia Nuclear na Agricultura-Universidade de São Paulo-Piracicaba
SP.

Foram estudadas as melhores condições analíticas de determinação de
cálcio, cobre, cromo, ferro, magnesio, manganês, potássio, sódio e zinco em
etanol absoluto, 99r8Z v/v, por espectrometria de absorção atômica, com aspira
ção diretada amostra aa chama de ar-acetileno. A precisão foi avaliada em duas
concentrações do elemento, observando-se um desvio padrão relativo máximo de
lt.51 para baixas concentrações (0r02 a O^lug.mt ) e de 0.45% para concentra -
çoes dez vezes mais elevadas. A exatidão foi estimada por testes de recupera-
ção em diversas amostras de etanol, que apresentavam concentrações mensuráveis
dos elementos em estudo, constatando-se uma recuperação média de 1002.

As curvas de padronização apresentaram boa linearidade na faixa de
concentração estudada e a sensibilidade e o limite de deteção foram extraídos
diretamente da curva. A sensibilidade da determinação de metais em etanol foi
em geral 2-3 vezes superior aquela obtida para água.

Constatou-se influência significativa da variação do grau alcoólico
sobre a sensibilidade das determinações. Dessa forma, curvas de regressão re-
presentativas da variação da absorbancia com o grau alcoólico.na faixa de 90 a
99.8Z, em dois níveis de concentração do elemento, foram levantadas na tentati_
va de se estabelecer um fator de correção para absorbancia. Entretanto, veri-
ficada a inviabilidade deste procedimento, foi proposto o método das adições
padrão em fluxo contínuo, como alternativa para a análise direta de etanol com
graduação alcoólica variável, a fim de se obter melhor exatidão.

(FAPESP-FINEP-CNPq-CNEN)
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UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE WICKBOLD NA MINERALIZAÇÃO DE AMOSTRAS
DE PEIXE PARA A DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÊTRICA DE MERCÜRIO.

Rivaldo Alves Rodrigues.
Leopoldo Hainberger.

Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Departamento de Química.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Departamento de Química.

O processo de mineralização de amostras biológicas na chama
H./O., no aparelho de Wickbold, ê uma técnica ainda pouco conheci-
da na análise de rotina, apezar de ser bastante rápida. £ usada
freqüentemente na determinação do mercúrio pelo método da absorção
atômica.

Entretanto, para o seu emprego na posterior determinação es-
peçtrofotometrica de mercúrio, tornou-se necessário introduzir al-
gumas modificações e fazer uma avaliação cuidadosa do processo, vi
sando ã sua adaptação aos métodos de análise utilizados.

Açõs a combustão da amostra, a acidez excessiva da solução de
absorção pode ser reduzida eliminando-se o frasco lavador contendo
o CCl. do caminho do oxigênio "primário" e a sua excessiva dilui -
ção, pode ser reduzida pelo controle do tempo de combustão e altu-
ra da chama H2/0..

Foram testaáos os oxidantes K-S-O-, KC10-, KIO- e KBrO,, na
presença de H-SO., em substituição â solução oxidante de absorção
formada por KMnO* + H-SO. usada por outros autores.

O rendimento, em termos de recuperação de mercúrio, situou-se
em torno de 100%, para baixas concentrações de mercúrio, efetuando
-se a comparação com soluções padrões e com a amostra de farinha
de peixe A-6/1975 da International Atomic Energy Agency.

O mercúrio foi determinado em 15 espécies de peixes proveni -
entes da Baía dè Guanabara e em 10 espécies do comércio do Rio de
Janeiro e apresentou, no primeiro caso, teores de mercúrio varian-
do entre 0 e 168 ng/g e no segundo caso, entre 2 e 159,2 ng/g, em
relação ao peso seco.
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DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMETRICA DE TRAÇOS DE ZINCO PELO o-NITROSO
FENOL.

Delmo Santiago Vaitsman*
Leopoldo Hainberger.

Universidade Federal do Rio de Janeiro*
Instituto de Química - Departamento de Química Analítica.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Departamento de Química.

Em trabalhos anteriores, comunicamos uma contribuição para
a síntese do o-nitrosofenol, e, ainda da viabilidade de sua apli-
cação na análise quantitativa de metais pesados.

Iniciando com o Zn^+ estabelecemos condições para a elabora-
ção da curva de calibração para o método espectrofotométrico que
obedece a lei de Beer no intervalo de 0,1 a 2 ng Zn2+/ml.

O método desenvolvido se baseia na formação em pH 4.99 - tam
pão HAc - NaAc - do complexo Zn - oNF em tolueno. O complexo, solu
vel em água, é separado, e, pela piridina transferido para tolueno
seguindo-se a leitura da fase orgânica em 482 nm.

Além do tratamento estatístico dos resultados foram estuda -
dos os diferentes parâmetros necessários para o estabelecimento
do método.
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ESTUDO DA EXTRAÇÃO E DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOHETRICA DE MICRO -
QUANTIDADES DE TITANIO(IV) COM N-PIVALOIL-p-Cl-FENILHIDROXILAMINA
EM CLOROFORMIO.

NIVALDO BACCAN

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de Química
Caixa Postal 6154
13.100 - Campinas - SP

Dentre os reagentes orgânicos recomendados para a detenainação
de titãnio(IV), os ácidos hidroxânicos são considerados de alto
interesse devido a sensibilidade e seletividade obtidas por meio
da extração e determinação espectrofotometrica do referido metal.
No entanto^ a literatura mostra que na aplicação crescente de ãc±
dos hidroxamicos para resolver problemas analtticos, a maioria dos
compostos sugeridos apresentam substituintes aromãticos. Muito poû
co foi feito envolvendo ácidos hidroxânicos alifaticos. No presen
te trabalho, o reagente N-pivaloil-p-Cl-fenilhidroxilamina foi sfh
tetizado e usado no desenvolvimento de um método espectrofotométrT
co para a determinação de titãnio(IV) após a separação de muitos
Tons metálicos.

Pequenas quantidades de Ti(IV) são extraídas com o reagente em
clorofõrmio a partir de soluções aquosas 7-11M em ácido clorídri-
co. 0_complexo de cor amarela em clorofõrmio mostra uma absorbân-
d a máxima em 365 nm; como o próprio reagente apresenta uma peque
na absorção neste comprimento de onda, é mais conveniente fazer as
medidas em 380 nm. , 1 1

A absorvitividade molar em 380 nm i 5,3 x 10+J1.aol .cm . A
Le1 de Beer é seguida no intervalo de 0,2-12 ug T1(IV)/m1,e a sen
sibilidade, definida por Sandell, ê de 0,009 ug Ti(IV)/cnr. Um ei
tudo sobre a identificação do complexo formado revela una estequfõ
metria de 1:2::Ti(IV)rReagente. Usando o procedimento proposto a
absorbancia obtida em seis determinações de 4 yg Ti(IV)/m1 é de
0,416 * 0,005, com um desvio médio relativo de * 1,2* e um desvio
padrão relativo de * 1,4%. 0 efeito de diversos Tons foi estudado
usando-se o procedimento recomendado e o resultado mostra que um
grande número de Tons são tolerados em razão de 1:1000 ou mais.



82

DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMETRICA DO ESCÂNDIO ATRAVÉS DA REAÇÃO
COM O SALICILALDEIDO E O ÃCIDO 2-AMINOBENZENOARSÔNICO

Pércio Augusto Mardini Farias
Pe. Leopoldo Hainberger S.J.

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Departamento de Química

Um novo método espectrofotomêtrico foi desenvolvido para de-
terminar escândio baseado na reação com salicilaldeido e ácido 2-
aminobenzenoarsônico, em meio de ãcido clorídrico, resultando uma
coloração amarelo esverdead? brilhante.

A lei de Lambert-Beer é obedecida entre 0,2 e 2 /ig de escân-
dio/ml.

Procedimento: em balão volumétrico de 10 ml colocã-se 1 ml
de ácido clorídrico 0,22N contendo 2 a 20 ug/ml de escândio. Adi-
ciona-se 1 ml de ácido 2-aminobenzenoarsônico a 0,05%(sol.aquosa)
0,8 ml de salicilaldeido concentrado e 7,2 ml de álcool etílico â
95%. Agita-se e mede-se a abeorbância num espectrofotometro a 440
nm utilizando cubetas de 1 cm de espessura, contra um branco.

Estudou-se a interferência de 39 íons . Ate 5000 ppm não in-

terferem Na+,K+,Ba+2,Mn+2,Cd+2,Ce+3,Cl~e NO3; os íons Zn+2,Mg+2 ,

Ca ,Ni ,Sr ,Li ,Hg ,La ,Y e SCN~ não interferem na presen-
~ +3 +2

ça de 500 ppm. Os seguintes não interferem até 50 ppm: Cr ,Co ,

Pb+2,Be+2,l" e eitrato. Os íons Al+3,Sn+2,Cu+2,Mo+6,U(como urani-

la),acetato e IO. sõ podem estar presentes na quantidade ü° 5 ppm

e os íons Fe+3,V 5,Zn+4,Th+4,Ti+4,SoT2,oxalato e H2PO^ só na de

0,5 ppir.. (PÜC-RJ,FINEP e CNPq)
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ANALISE COLORIMÊTRICA DE GÂLIO

ROLDÃO R.U. DE QUEIROZ E MATTHIEU TUBINO

INSTITUTO DE QUÍMICA, UNICAMP

Levando em conta as dificuldades operacionais do método proposto

por Ordshi e Sandell, para a determinação de gálio com rodamina B, propusemos

modificações que simplificam muito a analise. 0 método baseia-se ria extração

do ocnplexo tetraclorogalato de rodamina B, de um meio aquoso 6M em HC1, com

una mistura de benzeno com acetato de e t i l a (3:1 v/v). Faz-se a extraç2h de

1,00 ml da solução aquosa de gãlio com 1 ml da mistura orgânica, num tubo de

ensaio de 5 ml, com tanpa esmerilhada, e transfere-se o extrato para um balão

volumétrlco de 5 ml. Procede-se assim até que a solução extratora esteja inco

lor . Nanralmente is to ocorre na terceira extiação. Completa-se até o menisco

com a mistura orgânica e, em seguida, mede-se a absorbância desta em 560 nm.

Foi feito o estudo da interferência de vários cations e inions.

Interferem Sb (V), Sn (IV), As (V) e Fe ( I I I ) . Tais interferências podem ser

eliminadas com algumas gotas de solução de t i tânio (III) (15%) ou com solução

de hidroxLlamina â 10%.

0 método foi experimentado para análises em alumínio, bauxita, ô-

xido de alumínio, linrcnita, alabandita, cinzas de carvão, e tc .

0 coeficiente de extração, em Hd 6M, e 0,85+0,01. A absortivida-

de molar do conplexo à 560 nm é (8,25+0,18).30~ l.mol" .cm" . A l e i de Beer é

obedecida na faixa de l,U.10"7M à l,7.10"5M (cela de 1 cm).
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DETERMINAÇÃO DE ÁLCOOL PELA REAÇÃO COM DICROMATO-MÊTODO MODIFICA
DO

ELIANA FADANELLI, N.M. RODRIGO LEYGUE-ALBA, ROQUE A. MAZZUCHINI

DEPARTAMENTO DE FfSICA E QUiMICA
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - RS

A determinação de álcool etílico pelo dicromato, foi descri-
ta por Flauzy, (Ann. Technol. Agr. Paris, ser. E, 4, 397,^1955) e
outros autores. Existem duas variações metodológicas possíveis na
aplicação do método na análise de álcool. A primeira consiste em
avaliar a quantidade de Cr (III) produzido na reação, através de
titulações potenciometricas ou com indicadores de oxi-redução, co
mo o<-fenantrolina (Zinimermann, H. K. , Ame. J. of Enol. andVitic,
14, 205-13, 1963). Uma outra alternativa consiste em dosar o pro
<T5to mediante fotocolorimetria (Caput, A. et ali, Ame. J. of Enol.
and Vitic, 19, 160-5, 1968). Ambas as técnicas são muito difun-
didas nos la&oratõrios de cnologia. 0 objetivo do presente estu-
do foi modificar as condições do método de análise, de maneira &
torná-lo mais abrangente e não só específico para análises de áj_
coois em vinhos, no entanto, devendo empregar mínimas cjuantida-
des de reagentes, opção bem vista em tv tratando de analises em;
larga escala. Coloca-se 1,0 ml de amostra a ser analisada, 7j0ml
de uma solução ácida de K2Cr207 (0,051 M) , em H2SO* (0,306 M),
2,0 ml de H2SOi, (4 M) , num balão volumétrico de 50 ml, aquecendo
se esta solução a 60çC durante 20 minutos, resfriando-se num ba-
nho de gelo e água por 5 a 7 minutos, as medidas fotocolorimétrj
cas são realizadas em celas de vidro com caminho ótico de 1 ,00 cm,
zerando com a água em 580 mm de comprimento de onda. Todos os re;i
gentes utilizados são de grau analítico. As soluções de álcool,
na faixa de 1 até 4$ (v/v) são preparadas com álcool absoluto e
água destilada utilizando-se uma micropipeta marca METROI1M tipo
E 475. A Lei de Beer-Lambert apresenta um comportamento linear
até uma concentração de 2.5 l (v/v) de álcool, existindo um àes_
vio negativo paTa concentrações superiores. O coeficiente de- ex-
tinção foi calculado a 2,14 M"1. cm"1. 0 método foi^também tes-
tado com destilados de soluções padrão de álcoc] etílico. O des-
vio padrão para 5 amostras foi de 0,1272', com um coeficiente de
variação de 3,13*. O n.étodo ora proposto caracterizn-se pela sim-
plicidade nas suas operações analíticas,^facilítando desta for-
ma a s"a aplicação em laboratórios de análises corriqueiras.
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COLORÍMETRO FOTOELÉTRICO DE PEQDBNA DMENSXO E BAIXO CUSTO DE FABRICAÇÃO

ROBERTO SANTOS BARBIÉRI, FRANCISCO SÉRGIO SILVA DE OLIVEIRA E CARSON TEODORO
DE CASTILHO

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DA FACDLDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA DE VARGINHA - MG
(FEMVA)

Tendo em v i s t a oa e levados c u s t o s dos ecjüipatnentoe de l a b o r a t ó r i o , a F a -
culdade de Engenharia Mecânica de Varginha - MG (FEMVA) t e n desenvolv ido um
programa con a f i n a l i d a d e de, quando p o s s í v e l , f a b r i c a r seus próprios i n s t r u -
mentos.

Entre os vários projetos, destaca-se o do colorímetro fotoelétrico, desen
volvido pelo Dspartámento de Química, cuja construção é simples e de baixo eus
to.

De fácil manejo, o aparelho é montado em chassi de alumínio, con dimensões
de 170 x 110 x 75 mm, dispõe de ajustes grosso e fino e pode aer usado com fil.
tros de celulóide vermelho, verde e azul. Abaira está representado o seu cir -
cuíto, com as especificações dos componentes.

A escala de leitura é a de um microamperímetro, adaptado para leitura em
% de transmitáncia; a parte ótica é constituída de una fotocélula LDR-1MA e
uma lâmpada comum de lanterna de 6,3 V - 25 mA.
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As leituras obtidas oon o nosso fotoooloríaetro ÊOO bastan-
te reprodutíveis ,
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INTERAÇÃO DE IONS LANTANÍOIOS COM O 2-CLORO-4-DIMETILAMINOBENZAIPIRUVATO

(2C1-4-DMBP). EQUILfBRIOS EH SOLUÇÃO AQ.UOSA.

Maria Alice C.Hazzeu, Cristo B.Melios, Joaquim T.S.Campos, Manuel Molina e

João O.Tognolií

Departamento de Química Anal f t tea - Inst i tuto de Química - UHESP, Arara-

quara - SP.

Os sistemas binaries Ln íC IO^^Cl^ -DMBP, onde Ln3* - La, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy

e Er, foram investigados espectrofotometricamente, a 25 C, força íônica 0.500M

, C, (concentração total em Ugante) « 0,0i6mM eCM (concentração to ta l

em Ton lantanfdio) - 8 , 6 0 - 6 8 , 5 mM. A complexação foi estudada na faixa espec-

t ra l X - 480- 550 nm. As constantes de formação das espécies complexas 1:1(8.)

e suas respectivas absortividades molares (e . ) foram determinadas aplicando-se

procedimento anteriormente descrito (Molina e£ £l_. , Eclét. Qufm. ,2» 129,1976).

Os resultados obtidos acham-se resumidos na tabela abaixo:

Ln*

La

Pr

Nd

Sm
Gd

Dy

Er

Xmax ( n m )

490

495
500

500

$00

510

510

e1 max x

3,528

3,681

3,63'-

3,608

3,789

4,105

4,196

log 0, ± a

1,776 ± 0,01

2,070 t 0,007

2,155 ± 0,008

2,219 i 0,007

2,077 i 0,003

2,024 ± 0,003

2,085 t 0,004

Comparar-se-ao esses resultados com os associados a sistemas análogos, ante-

riormente investigados neste laboratório (Melios et ai., Res. 1 Ene. Nac. Q.

Anal., 1982, p.66) e cornos fornecidos pela literatura, para os sistemas Ln

- plruvato (CNPq e FAPESP).
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HIDRÕLISE DO CATION URANILO EM MEIO DE AZOTETO.

Eduardo F.A. Neves e Thais Vitoria da Silva

Instituto de Química da Universidade de São Paulo, C P . 20.780, São Paulo - SP.

e U0. e Cu formam complexos fortemente coloridosOs cations de Fe , U0. e Cu formam complexos fortemente coloridos em

meio de azoteto possibilitando sua determinação espectrofotométrica simultânea.

Tal método vem sendo por nós estudado. Tendo em vista a alta tendência ã hi-

drolise do cation U0. , èêtanos realizando estudos complementares para iden-

tificar a existência de espécies hidrolisadas, do mesmo,em meio de azoteto. E£

tudos potenciométricos com eletrodo de vidro mostraram a possibilidade de se

formarem espécies mistas, conforme os seguintes equilibrios:

H20 « — UOjOH* + H+jOH* +

2üO2OH

UO, ~ N, ~ UO-,

(UO2OH)2
+ r " 0H

3N N,U0, — N- — U09N-

^0H '

(D

(2)

(3)

(4)

As constantes dos equilibrios (3), (4) e (5) são respectivamente

2,136 x IO4 (íf1); 6,092 x IO5 (M~2) e 1,421 x IO8 (M~3).

A óbvia diminuição do número de ligantes (N~), em condições de hidrólise,

além do aumento não previsto da alta estabilidade,especialmente do primeiro

complexo, sugere a formação de pontes conforme mostrado nos equilibrios (3),

(4) e (5).
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ANÁLISE ESPECTROFOTOMÊTRICA DE PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO DO CLORI-
DRATO DE PROMETAZINA APÔS REAÇÃO COM ÁCIDO SULFANÍLICO DIAZOTADO.

ERIKA ROSA MARIA HACKMANN*, JOÃO FERNANDES MAGALHÃES*, MARIA INÊS
ROCHA MIRITELLO SANTORO* e JORGE LUIZ SEFERIN MARTINS*.

* DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA - Faculdade de Ciências Farmacêuticas
da Universidade de São Paulo - São Paulo - Brasil.

0 objetivo deste trabalho é propor um método rápido e sim-
ples para determinar quali e quantitativamente, a presença de pro
dutos de decomposição do cloridrato de prometazina e de outros de
rivados fenotiazínicos em formulações farmacêuticas.

0 método empregado baseia-se na formação de composto de co
loração azul, através da reação da solução aquosa do cloridrato dê
prometazina com o ácido sulfanílico diazotado, cuja intensidade de
cor é medida esgectrofotométricamente a 612 nm.

A formação de produtos de degradação foi estudada em solu -
ções aquosas de cloridrato de prometazina de concentração 5 mg /
ml, mantidas nas seguintes condições: a) 12 dias de exposição à
luz^artificial de intensidade controlada; b) 12 dias a 509C e na
ausência de luz; c) 12 dias a 5 9C e na ausência de luz.

A decomposição foi acompanhada pela cromatografia em cama-
da delgada e pela análise do teor do cloridrato de prometazina re_
manescente.

A solução (b) apresentou a maior decomposição (28%), já a
solução (a) mostrou menor formação de produtos de decomposição
(17%), enquanto que a solução (c) permaneceu intacta.

Estão sendo realizados estudos para esclarecer o mecanismo
da reação e também a aplicação do método na determinação da esta-
bilidade de medicamentos contendo cloridrato de prometazir.i.

0 método poderia ser útil para a determinação da degradação
de outros fenotiazínicos.
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DETERMINAÇÃO OE SELENIO FOR ABSORÇÃO ATÔMICA NO FORNO DE GRAFITE E
POR GERAÇÃO DE HIDRETO GASOSO.

Maria de Fátima Vidal
Adilson José Curtius

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Departamento de Química

A Absorção Atômica se constitui em uma técnica eficiente para
determinar Se, em nível de partes por bilhão, através da utiliza-
ção de dois métodos bastante sensíveis., que foram estudados nesse
trabalho.

Para a Absorção Atômica no forno de grafite, foram otimizados
parâmetros instrumentais e condições analíticas, de maneira a obter
a maior sensibilidade. Estudou-se o comportamento de alguns elemen
tos na estabilização do Se, a fim de minimizar perdas em virtude da
volatilidade desse elemento nas temperaturas normalmente emprega —
das para decomposição da amostra no forno de grafite. Verificou-se
que, dentre os elementos estudados, o Ni e o Zr apresentam melho-
res resultados. A adição de Ni âs soluções de trabalho aumenta cer
ca de três vezes a sensibilidade do método, enquanto que o recobri
mento do forno com Zr aumenta cerca de uma vez e meia.

O segundo método utilizado consiste em liberar o hidreto de se
lênio (gasoso) e fazer a determinação por AA arrastando o hidreto
para uma célula de quartzo colocada em uma chama ar/acetileno. Esse
procedimento têm sido motivo de interesse, pela série de vantagens
que apresenta. As condições analíticas para otimizar a sensibilí.da
de desse método também foram ajustadas, e se resumem aos parâmetros
da reação de formação e transporte do hidreto para a célula de absor
ção: a) concentração e volumes relativos de solução e reagentes; ~
b) fluxo do gás de arraste; c) interferentes da reação.

A exatidão dos dois métodos foi testada com um padrão NBS("bo-
vine liver"). Em ambos os casos, obteve-se concordância com os va-
lores certificados. A decomposição do padrão foi feita por incine-
ração em atmosfera de 02 num sistema fechado de quartzo (aparelho
de Wickbold), onde são evitadas as perdas por volatização ineren —
tes â decomposição ácida em sistemas abertos.

0 limite de detecção obtido para o forno de grafite foi de 12
ng/ml. Para a análise por geração de hidreto o limite foi de 8 ng
para amostras de 50 ml. (CNPq, FINEP).
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DETERMINAÇÃO DE ARSÊNIO EM PLANTAS PELA GERAÇÃO DA ARSINA E ESPEC-
TROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA.

Jolanta Nieniewska
Adilson José Curtius

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Departamento de Química

O As é reconhecido como um veneno cumulativo e carcinogênico,
concentrando-se no fígado e rins. Por outro lado vários autores tem
reconhecido a essencialidade deste elemento. Quantidades em níveis
de ppm em materiais biológicos são reconhecidas como tóxicas, e n -
quanto que quantidades de 30 a 50 ppt são essenciais para funções
biológicas normais. A determinação de As tem sempre apresentado pro
blemas para os analistas, sendo que atualmente a absorção atômica
é a técnica mais utilizada nos laboratórios, após a utilização da
lâmpada de descarga sem eletrodo. O método da geração da arsina e-
vita certos problemas de interferências além de ser muito sensível.

As plantas foram decompostas por oxidação úmida com uma mistu
ra de ácidos nítricô e sulfúrico. A solução resultante reage com
boro-hidreto de sódio e a arsina liberada é conduzida, por um flu-
xo de gás, para um tubo de quartzo aquecido numa chama onde os áto
mos de As são liberados. A influência de diferentes parâmetros foi
estudada, concentração e natureza dos ácidos, concentração do redii
tor, fluxo do gás inerte, volume e agitação da solução. 0 frasco
de reação foi desenhado no laboratório. A recuperação de As na plan
ta variou de 80 a 96%, com uma média de 87%. A determinação de As
no padrão "Tomato Leaves" da NBS levou ao resultado de 0,26 yg/g
concordando com o valor certificado de 0.27 t 0,05. A sensibilida-
de (1% de absorção) e o limite de detecção (2 o) foram 10 ng e
40 ng respectivamente para um volume de 20 ml de solução. O método
é sensível, simples e rápido. (CNPq, FINEP).
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DETERMINAÇÃO DE 16 ELEMENTOS EM ROCHAS FOR MEIO DE ESPECTROSCOPIA DE FIASMA IN-

DUZIDO.

Elisabeth de Oliveira e James W. McLaren

Instituto de Química - DSP, National Research Council - Canadá.

Quatro amostras de rochas foram dissolvidas segundo o tratamento: 500 mg

de cada foram submetidas i digestão usando uma mistura de 3 ml de HNO, con. ,

3 ml de HF cone. e 1 ml de flClO, cone, aquecendo em banho de água fervendo,

por 2 horas; em recipientes de Teflon para decomposição sob pressão (Bombas

Lorran). Após esfriar, foram submetidas duas vezes ã secagem com HC1 cone. e a

seguir diluídas a 50 ml com HC1 1 M. Foram determinados: Al, Mg, Na, Ti, Pb,

Cd, Ni, Cr, Be e Ca. Uma diluição posterior de 10 vezes foi feita para a de-

terminação dos elementos: Zn, Mn, V, Cu e P, oo quais apresentam interferência

de recobrimento da linha de analise com uma linha do espectro de ferro, bem co-

mo para o ferro por ser o maior constituinte.

Foi utilizada a técnica de espectroscopia de emiasão atômica acoplada ao

plasma do argônio induzido (Plasma Term ICP source - Spectrometrics SHI III

echelle grating spectrometer).

A interferência de possível linha do ferro sobre a linha do alumínio ,

237,335 nm; mostrou-se, realmente, não ser interferência espectral, mas sim

problemas de reflexão nas células fotomultiplícadoras do espectrometro.

Para a determinação de P, foi necessário aplicar a correção para a in-

terferência da linha fraca do Fe a 214,917 nm sobre a linha de P a 214,914 nm.

0 fator de correção encontrado foi de 1,3 x 10 (mgL ) /(mgL ) . . Os demais

fatores de correção utilizados foram anteriormente determinados por McLaren et

ai (Arai. Chem. 53, 1802-1806, 1981).

Os resultados mostraram que três das rocha» ferrosas estudadas, apresen-

tam quantidades de ferro ao redor de 30Z e a outra restante 542. Os demais

elementos apresentaram quantidades que variaram de amostra para amostra dentro

do intervalo de 3Z a 0,5 ppra.

(7APESP)
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DETERMINAÇÃO DE SÍLICA COM POLAROGRAFIA DE CORRENTE ALTERNADA

ANTONIO C. BARBOSA e FRANCISCO A. TOURINHO

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) - DEPARTAMENTO DE QUlMICA

Revendo os trabr.lhos que utilizam as técnicas polarogrãficas
para a determinação de silica com base na formação do ácido molíb
do-silícico (MSA), sente-se a falta de um estudo prévio sobre a
redução do próprio molibdato bem como sobre os efeitos de sua con
centração na redução do MSA e ainda de um estudo criterioso da in
fluência do pH. na formação e decomposição das formas a e 0.

Inicialmente foram identificados os picos de redução do mo-
libdato em NH^NO, 1 M usando as técnicas de polarografia de pulso
diferencial, de corrente contínua amostrada e de corrente alter
nada do 19 harmônico em fase seletiva (AC 1-,) . Constatamos um sen

sivel deslocamento dos potenciais (E_) para valores mais catódi -

cos conforme diminui a acidez da solução na faixa de pH de 1,0 a
4,0.

Identificamos em AC 1- dois picos característicos de redução
do ácido molíbdo-silícico (MSA} a 0,32V e -0,44V, ambos comuns
ãs formas o e f$. Sugerimos a utilização para fins analíticos do
pico a 0,32V uma vez que o outro a -0,44V sofre muita influência
do pico de molibdato ao qual está acoplado. Estudou-se também a
influência da temperatura e da concentração de molibdato nos pola
rogramas do^MSA.

O MSA é produzido na solução contendo silicato em presença
de MoO.2~ na faixa de 0,02 a 0,05M (como Mo). A rigor pode-se

trabalhar na faixa de pH entre 1,0 e 5,0 embora seja recomenda -
vel um valor intermediário para se obter maior velocidade da rea-
ção. Traçamos os polarogsamas para a faixa de concentração d*, sí-

lica (como Si) na célula de 0,6 a 20 ug.mL em que comprovamos a
validade do método.

Visando a aplicabilidade do método em rochas, cimentos e ma-
teriais correlatos, mostramos que a redução do MSA não sofre in-
terferência nem do fosfato nem do ferro nas proporções de 1:1 em
relação ã sílica, respectivamente P:Si e Fe:Si,
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Determinação de traços de iodeto • iodato em água do mar e sal de

cosinha por polarografia de pulso diferencial

Jain lichtig e Taieo Dirce Tanimoto

Iastituto de Cuimica da USP

0 presente ostudo visa a determinação de traços de icdato e iodeto em

água do mar e sal de cozinha por polarografia de pulso diferencial. Os

ions iodato são determinados diretamente, enquanto os ions iodeto são

determinados após pxidação prévia a iodatocom água de cloro ou bromo.

Um estudo sistemático de redução polarográfica de iodato em diferentes

tampões, de pH* 2,0 a 12,0. Contrariando Kolthoff(l), percebeu-se a re-

dução poder ser efetuada em 2 mecanismos, sendo que, no intervalo de pi

5,5 a 6,0 a transição de um mecanismo a outro*

As melhores condições de análise para iodato foram encontradas para

pH« 3»0 e 10,0, sendo posaivel a determinação de 175 ppb de iodato* A

sensibilidade em pH 10,0 é melhor que em pM 3,0. •

A técnica descrita foi aplicada na aplicação de determinação de ions

iodato em sal de cozinha em ambos pH descritos acima, confrontados con

a determinação por titulação volumétrica clássica. Os resultados ob-

tidos em pB 10,0 estão coerentes com os obtidos po* volumetria cláerica,

enquanto que os obtidos em pH 3,0 encontram-se 20)6 abaixo de ambos pre-

vim ente descritos* Ao que parece iodato reage com ferrocianeto em emio

ácido.

1) Orlenann, £.?., Kolthoff, I.M., J. An. Che. r.oe.. 6jf, 10W e 1970
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ELETRODOS INDICADORES DE AÇO INOXIDÁVEL

Maria Regina Martins e Milton Duffles Capelato

Grupo de Química Analítica,Departamento de Química

Universidade Federal de São Carlos

13560 - Sao Carlos , Sao Paulo

Em seqüência aos estudos sistemáticos que estamos realizando

sobre as potencialidades analíticas dos aços inoxidáveis,observa

mos que tuna série de parâmetros relacionados com o estado da su-

perfície do metal,influenciam drasticamente a resposta potencio-

métrica do mesmo.Tais parâmetros estão enquadrados dentro dos se

guintes métodos de tratamento:(a)polimento mecânico,químico e

eletroquímico,(b)passivação química e eletrolítica,(c)tempo de

estabilização do eletrodo nas soluções de trabalho.

Os eletrodos de aço inoxidável,foram embutidos em resina poli

ester(Alpolitup 8242)o qual após polimento deixa exposta uma su-

perfície circular de 0,385cm de área geomCrica.Os potenciais com

relação ao sistema Ag/AgCl/NaCl(sat)/foram medidos com um voltí-

metro digital Simpson mod.461/2 â 25,0?C.

Os potenciais de repouso,as curvas de titulação e os diagramas

potencial-pH,revelaram-se dependentes dos parâmetros mencionados

e também da natureza dos ânions presentes nas soluções de traba-

lho, influenciando na magni< ide do salto potenciomêtrico.

As curvas de neutralização do H-PO.com NaOH ilustradas na fi-

gura abaixo«mostram diferenças quando o eletrodo

de aço inoxidável é passivado(l)galvanostatica-

mente ou(2)potenciostati~amente,em solução tam-

pão acetato«Mediante o controle dos parâmetros

envolvidos,pode-se empregar o aço inoxidável como

eletrodo indicador não só em reações de neutraLi

zaçao como também nas de oxi-reduçao,com boa re-

produtibilidade.

CNPq(proc.12.6257/82)
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Resultados da linearização das Curvas de Titulação Potenciométrica de Insuli-
na em soluções 0,1 e 1.0M de K Q e em Uréia 8,ON.

O.E.S. Godinho, L.M. Alei») e N.M. Sales de Vasconcelos*

Instituto de Química, Universidade Estadual de Campinas
'Universidade de Fortaleza - CE.

0 método de linearização de Curvas de Titulação Potenciométrica con NaOH
de soluções de proteina na forma protonada foi aplicado a insulina (não livre
de zinco). As titulações foram feitas nos meios KC1 0.10M, KC1 l,0M e Uréia
8,0M. Em KC1 0.10M foram caracterizados os seguintes grupos (com os valores de
pKà « vre parênteses). 12.0(3.6), 6,10 (5,9), 3.83 (7.8) e 5.78 (9.8). Em
KC1 1 Jl- 8.97 (3.90), 7.04 (5.8), 4.56 (8.0) e 6.81.(10.14). E Uréia 8.0"M-
9. • Ó.0), 3.38 (7.8), 5.07 (9.6) e 10.68 (11.3).

O, valores de pKa apresentados ao Uréia são valores onde foram desconta-
d a a Uréia Protonada.

A estequiometria do vitimo grupo obtida em Uréia 8.0M em é maior que a
t£ .ida na ausência de uréia. Isto está coerente com o fato que certos grupos
1 lOlicos não titulados nas soluções K Q passam a ser tituladas na presença
aí uréia. Outros valores de estequiometria serão discutidos ea conexão com a
ccaposição da proteina e outros dados da literatura.

(CAPES-PICD, FAPESP)
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Aplicação do Método de Linearização de Curvas de Titulação aos Dados da Titula
ção Potenciometria da Proteina de Bence Jones (JJO), em Uréia 9.1 M.

••*

O.E.S. Godinho , L.N. Aleixo e M. Conceição Silva , B. Oliveira , S. Ma
** ** —

rangoni e M.R.F. Marques

^Instituto de Química, universidade Estadual de Campinas
**Instituto de Biologia, universidade Estadual de Campinas
***Departaaento de Química, Universidade Federal da Paraiba

Proteina de Bence Jones (JJO) foi isolada da urina de paciente portador de
gamopatia monoclonal tipom mieloma múltiplo, em DEAE-celulose (Whatman IE-52),
em um sistema gradiente de tampão fosfato 0.01 - 0.1 M ph 8.0 e tipificada, qui
ndcanente, como sendo do isotipo lambda, através do isolamento e identificação
do octapeptídeo C-terminal característico de cadeias leves deste isotipo.

Foi empregado o método da linearização de curva de titulação (O.E.S.Godi-
nho e L.M. Aleixo, Anal. Biochem., 112,323 (1981) a proteina de Bence Jones
(JJO).

Usando-se uácrobureta Metrohm (Mod EA 457) com unidade intercambiável de
0.5 ml foi possível titular massas de proteina ao redor de 10 mg.

Foram obtidos os seguintes valores de estequeometria em termos de numero
de grupos por raol de proteina. Os valores de pKa dos grupos são dados entre pa
renteses. 11.74 (3.39), 8.46 (S.60) e 20.68 (8.77). A estequiometria de último
grupo esta coerente com a soma de grupos e-andno e fenolicos. Os demais dados
serão discutidos em conexão com a composição da referida proteina. Foram feitos
taribém cálculos onde foram admitidos a presença de quatro grupos titulaveis.

(CAPES-PICD, FAPESP)
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NOVO MÉTODO VOLUMÊTRICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO DO SULFATO.

EDUARDO FAUSTO ALMEIDA NEVES*

LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO**

«INSTITUTO DE QUlMICA DA USP

««DEPARTAMENTO DE QUlMICA DA UFRN

Estabeleceu-se um ncvo método volumêtrico econômico, simples, rápido e

exato para determinação indireta de íons sulfato em concentrados de água do mar

(águas mães das salinas). -

Solução padrão de BaCl. é adicionada a alíquota, a quente, em excesso na

presença de igual volume de etanol. Os íons bário remanecentes são titulados

com solução padrão de carbonato de sódio, potenciomêtricaraente, por medidas de

pH. Apôs atingir o ponto de equivalência o meio se torna alcalino pela hidró-

Ü8e dos tons carbonato em excesso.

0 método, além de rápido, ê altamente preciso e mais exato do que o gra-

vimêtrico. É aplicável ate concentrações de sulfato 0,005 M. Erro da ordem

de 0,1* são cometidos para titulações de 25,0 ml de S0£ 0,1 M.

Amplo estudo complementar está sendo feito tendo em vista:

&) Curva teórica de titulação;

b) Processo rápido de cálculo do ponto finai;

c) Influência de tons de sódio, hidrogênio e magnésio;

d) Combinações conr processo de troca íônica;

e) Viabilidade de se usar cloreto de cálcio em lugar da solução de bário.

Agradecimento; Ao CNPq e CAPES.
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ESTUDO POLAROGRAFICO DE ÁCIDOS BENZALPIROVICOS. II.

Renato E.O.Diniz, Joio O.Tognoili, Cristo B.Melios e Manuel Molina

Departamento de Química Analítica - Instituto de Química - UNES**

Araraquara - S.P.

0 comportamento polarogrãfico de compostos orgânicos tem merecido a
atenção de inúmeros pesquisadores sendo conhecidos muitos dos seus mecanismos
de redução. Apesar das investigações já desenvolvidas com ai deídos, cetonas,
ácidos carboxfltcos e compostos insaturados, o exame polarogrãfico dos ácidos
benza!pirúvi cos permitiu avaliar a influência da carbonila, earboxila e de uma
insaturação no processo de redução, quando presentes simultaneamente num único
composto.

Os polarogramas dos ácidos benzalpirúvico, <i-dimetilaminobenzalpirú
viço e 2-ctoro-'i-dimetHaminobenza!pirúvico foram realizados num sistema de 7
eletrodos a 25°C, no intervalo de pH de 2,3 a 11,7, utilizando o tampão de CAR
MODY (J.Chem.Educ. 1961, 38, 559) com força iõníca 0,5M. Os parâmetros das on r

das polarográficas foram õFtidos utilizando um programa em BASIC fundamentado
no processo de WEISS (III Simpósio Brasileiro de Eletroqufmica e Eletroanalftí
ca, São Carlos, 1982, p. 469)

Constatou-se para os 3 ácidos estudados a presença de 3 ondas polaro
gráficas (I, II e III): a primeira, visível em soluções significativamente ácT
das, é incorporada à segunda onda com predominância em toda a região ácida e
alçaiina; somente a terceira onda, que surge na região aicalína, apresenta cojr
rente de difusão sensivelmente dependente do pH, Para soluções próximas da nell
trai idade, verifica-se a dependência linear entre a corrente de difusão e ã"
concentração (2.10** a 5*10 M) dos ácidos benza!pirúvicos.

0 mecanismo proposto para a redução dos ácidos benza1pirúvícos é o
seguinte:

R - CH - CH - COCOO" -^r* R - CH - CH, - COCOO" - ^
H Z H

- C(H)(OH)COO"

(FAPESP e CNPq)
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO ÍNDIO EM SOLUÇÕES ALCALINAS.

M.A. Augelli, F.T.A. Sumodjo e T. Rabockai

Universidade de São Paulo - Instituto de Química

0 elemento índio tem larga aplicação industrial, no recobri-

mento de peças metálicas a serem protegidas contra a corrosão, na

composição de semi-condutores, etc. 0 presente trabalho tem como

objetivo, através de técnicas voltamêtricas, a interpretação ciné-

tica e mecanlstica das reações eletroquímicas do eletrodo de ín-

dio, estudando seu comportamento potenciodinâmico, a natureza dos

produtos de corrosão (devida ã etapa de dissolução do metal), e a

influência do meio sobre o eletrodo. Como parte inicial, foi de-

terminado o domínio eletroquímico do eletrodo em várias concentra-

ções de hidróxido. Verificou-se, com varreduras a partir do po-

tencial de equilíbrio, a -1230 mV, que o desprendimento de oxigê-

nio inicia-se a 1000 aiV, e o de hidrogênio a -1900 mV. Os poten-

ciais se referem ao E.C.S.

Através de técnicas de envelhecimento, estabeleceram-se nor-

mas de obtenção de voltamograraas reprodutIveis apresentados pelo

eletrodo em várias concentrações de hidróxido, e, em seguida, ini-

ciou-se o estudo da influencia nos valores de potencial e de cor-

rente de pico da velocidade de varredura, assim como a influência

dos potenciais inicial e de inversão no perfil potenciodinâmico

Foram observados, durante a varredura no sentido de potenciais crejs

centes, picos a -1200 mV e -1160 raV, e dois ombros, um entre -230mV

e +200 mV e outro entre +370 mV e 770 raV, e na varredura inversa,

picos a -1550 fflV, -1700 raV e -1870 mV. A interpretação do volta-

mo gr ama está sob estudo. Numa próxima etapa serão feitas tentati-

vas para identificação das espécies fornadas.

(CMPq)
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DETERMINAÇÃO COULOMÊTRICA DE SULFETO COLETADO EM MERCÜRIO(Il).

SERGIO MASSARO

INSTITUTO DE QUÍMICA - UNIV. DE SÃO PAULO

A coleta de sulfetos do ambiente para posterior análise é efetuada com
vantagens por soluções de mercúrio(II), frente a outroscátions, em função da
estabilidade do composto HgS formado. Sua utilização não é difundida certamen-
te devido a conseqüente dificuldade em ter o sulfeto, sob esta forma, disponí-
vel para a analise. A presente comunicação mostra uma possibilidade de dosar,
através de titulação coulométrica, o sulfeto ligado ao mercúrio(II). Já uti-
lizáramos a formação de iodomercurato para liberar ligantes de mercúrio e as-
sim permitir sua determinação (*); aqui extendemos este procedimento ã formas
insolúveis.

Suspenso** de HgS em Kl 0,5 M são tituladas por iodo gerado por cor-
rente constante; o ponto final é obtido por biamperometria. A partir de HgS,
ao contrário do que ocorre com sulfetos solúveis, o ponto final não é nítido,
possivelmente devido ao caracter não instantâneo da oxidaçao da fase sólida. Es
te contratempo é superado pela extrapolação dos segmentos de reta do grafico -
corrente X tempo, com o desprezo dos pontos da curvatura próxima ao ponto de
equivalência. Determinam-se assim concentrações da ordem de 0,5 Mg de sulfeto/
ml com cerca de 10% de precisão.

0 método, que só utiliza reagentes comuns bastante acessíveis, pode ser
aplicado na determinação de gás sulfídrico tanto em atmosferas como em águas
poluídas.

(*) SBPC - 34- Reunião Anual (1982). Comunicação 16-D2-8.
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ESTUDOS POTENCIOMÊTRICOS COM ELETRODO BE MATRIZ ÚNICA DE SULFETO DE PRATA

PARTE II

G. Oliveira Neto, S.H. Pires Serrano, H. Yamanaka* e D. Nivoloni.

Instituto de Química USP

«Instituto de Química UMESP

Este trabalho objetivou a utilização de eletrodos de membrana de Ag~S, para

determinação de vários íons metálicos. Os dados aqui relatados complementam a

parte inicial (1), e referem-se ãdeterminação de Ions cobre II, na presença

de vários interferentes. Os parâmetros analíticos obtidos, a 25 C e força io-

nica 1,0 M, mantida com nitrato de sódio, foram:

1. Coeficientes de seletividade

po
Cu

po
Cu

t
,Co

t
,Ni

- 1 .

- 2 ,

74

29

X

X

I O ' 5 ,

IO" 5 ,

k P ° t «
Cu.Pb

lcp o t -
Cu.Mn

3

4

.31

.79

21

X

1O"5

10" 5

2. Limite de Nernstiano para cobre 4,98 x 10 M.

3. Limite de detecção para cobre 1,70 x 10 M.

Esses eletrodos quando nau condicionados em solução de cobre 0,1 M, respon-

dem à Ions prata, de maneira prevista pelos dados da literatura (2). Quando uti-

lizados para analises de prata, após uso prolongado em determinações de cobre, a

sensibilidade fica prejudicada (limite nernstiano coincidindo com o limite de d£

tecçao, no valor de 3,0 x 10 M ) . Esses fatos reforçam a hipótese de mecanismo

misto, de difusão e troca iôníca, conforme sugerido por alguns autores (3), para

eletrodos convencionais.

A utilização desse tipo de membrana, proporciona um baixo custo de constru-

ção desses eletrodos seletivos, além de permitir o estudo do mecanismo de res-

posta envolvido.

Referências:
1. 49 Encontro Regional de Química, São Carlos, 1982.
2. T.M. Hseu e G.A. Rechnítz, Anal. Chera., 40, 1054, 1968.
3. G. Eisenman, Ann. N.Y. Arad. Sei. JU8, 5*Tl968>.
CNPq, FAPESP
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DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO PARA ANÁLISE OJIANTITATr/A E SIMJLTÂNEA DB ALGU-
MAS CETONAS DE IMPORTÂNCIA EM SÍNTESE DE PRODUTOS NATURAIS POR POLAROGRAFIA
DE CORRENTE ALTERNADA .

BOODTS, J.F.C. e de FARIA, L.A.

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO-USP
DEFTO. DE QUÍMICA
Av. dos Bandeirantes, S/N9 - 14.100-Ribeirão Preto-SP.

Nosso objetivo é desenvolver um método para análise quantitativa simultânea
da Isoforona,IF, 4-ceto-isoforona, 4-CIF, e o cetal da 4-ceto-isoforona, 4-CIFC
por polarografia AC baseada no fato destes compostos apresentarem picos faradái
cos bem separados. Para tal será necessário investigar a influência de vários
parâmetros experimentais tais como: ângulo de fase,<p , amplitude do inal A.C.,
intervalo de linearidade da curva i vs ( ), pH, reproducibilidade e precisão do
método. Estes parâmetros serio investigados tanto para soluções puras dos com-
postos quanto para as suas misturas. Dos pH's investigados o de melhor resulta-
do foi pi 1=10. Na investigação do ângulo de fase.tp, aquele que apresentou una
linha de base mais plana e eliminação mais acentuada dos picos de adsorção e
desorção foi <f =8°. Una amplitude de 30 mV para o sinal AC resultou numa respos
ta maior para a corrente de pico resultado este de acordo com a previsão teóYi-
ca(Ver fig.l). Um comportamento linear do gráfico i_vsC Ifoi verificado para as
seguintes situações: 1») soluções puras: IF e 4CIF de 0,24-2,0mM; 4-CIFC de 0,09
-2,0mM. 2») Misturas: IF de 0,23-l,5nM; 4-CIF e 4-CIFC de 0,1-1,5mM. Os estudos
foram executados num aparelho Polarecord E 506 munido de um EGM modelo E 505,am
bos da Metrohm .

FIGURA 1- Polarograma AC1T dç uma mistu-
ra IF* 4-CIF»4-CIFC=l,00xl0-3 M num ele-
trólito suporte de NaCl(0,900M)+ NaOH
(QP46M) • H,BO, (0.0S4M). pH= 9,91; T=
30 °C; t = 3 5; vm 1,0; tf> = +8; amplit.
- 30 mV p/p. T

FAPESP - i .e ' -1.2 - . § " -.4
E/V vi Ag/AgCI
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ESTUDO PCTCENCIOETRKX) DA FORMAÇÃO ÜG COMPLEXOS NO SISTEMA Hg ( I I ) / S 2 O ^ ~ , í?í
MEIO AQUOSO.

Eduardo Fausto de Almeida Neves1

Roberto Tbkoro1

Marina Franco Maggi Tavares2

1 Instituto de Química, universidade de são Paulo
Caixa Postal 20780 - São Paulo, SP, Brasil

2Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPq, Institu
to de Pesquisas Bfipaciflis ~ INPE
Caixa Postal 515 - São José dos Campos, SP, Brasil

Estudos da formação de complexos envolvendo íons metálicos cano Co (II) e
Ni (II), era diversos meios, vêm senão realizados de modo sistemático no Insti
tuto de Química, USP, ressaltando-se os ligantes tiocianato e azoteto. Em meio
de tiosulfato, observou-se ccnpartamento semelhante ao tiocianato e azoteto,
sob aspecto eletroquímico com a antecipação das ondas polarográficas de Ni (II)
e Co (II). Gomportamento inusitado foi observado na região anõdica onde a dis
solução do mercúrio na presença de tiosulfato, apresentou uma série de anema
lias. Tal fato chamou a atenção, originando interesse tia elucidação dos preces
sos anódicos mencionados pelo estudo da formação de complexos entre Hg (II) e
Szofr-

As expressões matemáticas envolvidas no calculo das constantes podem ser
enumeradas na seguinte ordem:

a) Pelo conhecimento da função de Leden Po (x) = 1 + 0 1 ^ x 3 + ̂ C *
3j C x H -* pode-se avaliar as constantes de formação dos complexos

b) Para o cálculo de Fo (x) são necessários os valores de E e E que repre
sentam os potenciais medidos an meio não ecroplexante e complexante respec
tivamente conforme: E -E = -0,02958 log P D (X) ~*

c) Os cálculos dos valoresEseEx envolvem o conhecimento do E
0 1^- /TTI

(II)/Hg <0)+0'02958 ^ C H 5 *V*"m (II)/Hg (0)+]
g ()/

+ 0,02958 log CHg 2 +]eq.
A avaliação do E * ' ^ ( n ) / H g (Q) é feita com base na expressão EO'Hg

ê
^ ( ) / g ( ) g ( ) /

Hg (0) = ̂ 'Hg (I) /Ifa (0) + °' 0 2 9 5 8 ̂  *P> cnâe ¥p ê a constante do equill
brio Hg2+ + hg° t Hg|*.

A determinação experimental de E°' .^ .^ <Q. forneceu o valor 0,5422 V

usando-seoECS (NaCl) como referência, 1 = 2,0 M e t=25,0 C. ¥p foi determinado
experimentalmente, achando-se os valores 265±2 (I»2,0M)e 577122 (I = 4,0M).
De posse dos valores E°' .^\ /Hg '0) e Kp> foi avallaao' P01" cálculo o valor
de E 0 1 ^ (II) / H g (0J sendo igual a'o, 6139 V (1-2,0 M ) . A avaliação de E x es

tá sendo realizada experimentalmente. Através de medidas potenciométricas da
variação de E^ com a concentração de tiosulfato^ pode-se determinar a conoen
tração de Hg2+ não ccnpiexado, obtende-se a função Fo (x) que devidamente trata
da, levará às constantes de formação dos complexos entre Hg2* e S2O}". ~
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ELETRODOS INDICADORES NÃO CONVENCIONAIS EM TITULAÇÕES POTENCIOMÉTRICAS DE ACI-
DOS GRAXOS EM SOLVENTES NAO AQUOSOS.

ORLANDO FATIBELLO FILHO. WANOA MARIA DE CARVALHO*, EDUARDO FAUSTO DE ALMEIDA
NEVES E MILTON DUFFLES CAPELATO*.

•Departamento de Química, Universidade Federal de São Carlos, Caixa Postal 676,
13.560 - São Carlos, S.P. - Brasil.
«Instituto de Química, Universidade de São Paulo, Caixa Postal 20.780,
01000 - São Paulo, S.P. - Brasil.

Dando continuidade aos estudos de titulaçoas potenciométricas de ácidos gra-
xos (Neves, E.F.A. et ai.. Anais do I Encontro Nacional de Química Analítica,
Rio de Janeiro, 1962. p. 13} estudou-se a possibilidade "3e se utilizar como in-
dicadoreb os eletrodos de óxidos de antimôhio, estenho, tungstênlo, chumbo ele_
trodepositatío anodicamente em fio de platina e eletrodo de aço inoxidável 316-L.
Estas titulações potenciométricas foram realizadas principalmente em solventes
não aquosos (metll isobutll cetona (MIK) e isopropanol) a 25,0±0,l°C, sob atnros_
fera inerte e utillzandorse como eletrodo de referência Ag/AgBr/BunNBr(0,02M),
MIK - isopropanol (50% v/v).
A tabela abaixo mostra a sensibilidade de cada eletrodo, como também os respec-
tivos volumes de equivalência do titulante (ButNOH) na titulação do ácido olei-
co em MIK.

ELETRODO SALTO POTENCIOMÉTRICO (V) VOLUME EQUIVALÊNCIA (ml)

vidro 0,430 2,30
tungstênio 0,490 2,28
Pt/PbO2 0,400 2.30
aço inoxidável 316-L. 0,350 2,50
antimõnio 0,350 2,28
estanho 0,200 2,50

Estes resultados mostram que os eletrodos de tungstinio, antimõnio e Pt/PbO2
são os mais viáveis para substituírem o eletrodo de vidro nas titulações poteri
ciométricas de ácidos graxos. Outros eletrodos indicadores estão sendo testa-
dos j estes resultados serão também discutidos na apresentação do trabalho.

*
Bolsista de Iniciação Científica do CNPq.

Apoio financeiro CNPq.
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