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PROGRAMA DO III ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA
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9:30 hs Sessão de Abertura do 3? ENQA
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Cunfarencista: Peter C. Uden, University of Massachusetts -

Estados Unidos
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Local: Salão Nobre da UNICAMP
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Local: Anexo do Salão Nobre da UNICAMP
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Coordenadora: Isabel Cristina S.7. Jardim

Local: Instituto de Química, Salas E-216, E-217, E-30'», £-305 e

E-?07
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Assunto: Aparelhos Científicos: Construção, Aferição e "aruitenção,

no Brasil
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Coordenador: Nivaldo Baccan

Local: Instituto de Química, salas E-216, E-217, E-304, E-305 e
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15:30 hs Conferência III

Título: A Comutação em Sistemas de Análise por Injeção em Fluxo

Conferencista: Henrique Bergamín Filho, Universidade de São Paulo
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Apresentador : Graciliano de Oliveira Neto
Local: Salão Nobre da UNICAMP

•

20:00 hs Jantar de Confraternização
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Endereço: Av. Andrade Neves, 2222
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Sexta-feira - 10 de maio

9:00 hs Conferência IV

Título: Recent Advances in Electroanalytical Chemistry

Conferencista: Ari U. Ivaska - Xbo Akademi - Finlândia

Apresentador : Luiz Manoel Aleixo

Local: Salão Nobre da UNICAMP

10:00 hs Mesa Redonda IV

Assunto: Necessidades e Deficiências da Química Analítica no

Brasil
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Coordenador: Osvaldo E.S. Codinho

Local: Instituto de Química, salas E-216, E-217, E-304, E-305 e
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15:30 hs Discussão dos Estatutos do ENQA

Local: Salão Nobre da UNICAMP

16:30 hs Sessão de Encerramento do 39 ENQA

Local: Salão Nobre da UNICAMP

Durante os três dias de realização do Encontro, haverá uma exposição de in£

ciumentos, materiais para laboratório e reagentes químicos nos laboratórios do

bloco B do Instituto de Química, localizados nas proximidades da Secretaria Io

Evento.

Haverá também uma exposição de livros no Instituto de Química, a cargo da

Livraria Kosmos.
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CONFERÊNCIA I

Tí tu lo : High Reso lut ion Chroraatography

Rcsuao:

In analytical separation chemistry, the complete resolution of complex milticomp£
nent nixtures is usually a primary goal. If qualitative and quantitative analytical
resolutionand not actual preparative physical separation of components is required»
then the aims may be attained by either enhanced component resolution on column and/
or by specific or selective detection. This lecture will adress both areas.

The development of chromatography has been marked by an ever increasing progres-
sion of enhanced column resolution. In gas chroma tog iraphy, high resolution capillary
open tubular separation were introduced in the mid 1950s but did not achieve wide
adoption until the late 1970s. Although capacity must be sacrificed, coluans having
noro then 2000 theoretical plates per meter have been in use for many years vising
sveessively steel, glass and silica (quartz). Recent inert, flexible and efficient
silica columns allow the highest degree of colura» efficiency and instrumental vers£
ttlity in configuration. Columns are now in general use with internal diameters fron
0.1 to 0.5 mm and the latter have capacities approaching those of packed columns.
A very promising development is of flexible soft glass columns which can be made
readily in the laboratory. Examples will be drawn from current high resolution CC
applications in areas of fuel analysis, drug and pharmaceutical analysis, organic
;•-.-.(! Inorganic applications.

In a similar fashion the recent developments in high resolution liquid chromato-
f,:."jiiy will be covered. Columns generating 100,000 or more plates per meter in the
tr.v'iitional bore and in the microbore configurations both have distinct advantages.
Developments in bonded phase substrates and available separation modes are considered.
Sore discussion is also made of the recent development of supercritical fluid
cliroiratography (SFC) which bridges some gaps between GC and HPCL applications. Exam
pies of current research applications in these areas will be given.

While advances in detection technique» have p»r»11*>ii inmrnuiwipnr» in rninon
resolutions, it is not always stressed that the development of selective and
specific detection methods has provied a complementary mode of high resolution
analytical characterization. Indeed if sufficiently specific detection methods are
available, giving both high sensitivity for a particular analyte eluate component
and also high selectivity over background unresolved co-eluted materials, then
incomplete column resolution may be enhanced to full separability.

Both in GC and in HPCL many different classes of selective detection have been
c^vised whereby some specific molecular, functional or element parameter is monito
red selectively or exclusively. Particulary important have been CC-Mass Spectros-
"Py, GC-Infrared spectroscopy and GC - atomic emission 3pectroscopy for the gas
cinematographic mode. For HPCL, mass spectroscopy, atonic spectroscopy, fluores-
^n^e and elotrochemical detection have all found favor.

The techniques will be evaluated and examples given of current areas of
application.

Conferencista; Peter C. Uden
University of Massachusetts
Department of Chemistry
Amherst, Massachusetts MA 01003
Estados Unidos



CONFERÊNCIA II

Título: Quimiometria: Aplicações de Métodos de Matemática Multivariada em Química

Resumo:

A quimiometria ê a parte da química que utiliza métodos matemáticos e estatís-

ticos para: a) definir ou selecionar as condições ótimas de medidas ou experiên

cias e b) permitir a obtenção do máximo de informações, a partir da análise de da_

dos químicos. Com a sofisticação sempre crescente das técnicas instrumentais, ia

pulsionada pela invasão de microprocessadores e microcomputadores no laboratório

químico, tornam-se necessários tratamentos de dados mais complexos do ponto de

vista matemático e estatístico, para resolver os problemas químicos, que são cada

vez mais complexos. Muitos destes problemas, especialmente aqueles fora de con-

trole do laboratório e de maior interesse social, somente podem ser resolvidos de

pois de medidas várias características de cada amostra relevante e tratados os da

dos, usando métodos de estatística multivariada e de reconhecimento de padrões,

rosca conferência, os principais métodos utilizados atualmente em química analíti_

ca para resolver problemas muitivariados serão resumidos, focalizando especialmer»

te as aplicações em curso no Brasil. Serão relatados métodos de planejamento cx

perinental e procedimentos de otimização,utilizando métodos de SIMPLEX. Será des

crita a calibração multivariada utilizando métodos de adição de padrões e suas

aplicações era análises de minerais, por espectrometria de emissão. Métodos de

classificação de amostras baseados em medidas químicas multivariadas serão discu-

tidos, com ênfase no método de modelagem de similaridade, utilizando componentes

principais (SIMCA). Estudos classificatórios envolvendo resultados de análises

químicas de água mineral, bauxita, plantas e líquido cefalorraquidiano de pacien-

tes iom diferentes tipos de meningite, serão apresentados. A importância de pro

cla3sificatórios na calibração multivariada também será abordada.

Cojfcrencista: Roy E. Bruns

Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Química

C P . 6154

13.100 -.Campinas - SP

Brasil



CONFERÊNCIA III

Título: A Comutação em Sistemas de Análise por Injeção em Fluxo

Rosuno:

0 emprego de conucadores operados eletronicamente tea permitido avanços na Anãli_

se por Injeção em Fluxo. Processos de amostragem na zona dispersa, aprisionamento e

i-pprego de troca iõnica foram tornados possíveis através da comutação. Nesta oportu

nidade serão abordados aspectos envolvendo aplicações reais, bem como outros siste-

mas FIA com comutação temporizada. Serão enfatizados a injeção baseada em tempo e a

interpcnetração de amostras. Serão discutidos ainda c uso de comutação para a conse

eussão de zonas coalescentes, fluxos alternativos e intermitentes, injeções seqüen-

cial e hidrodinamica e comutação de componentes do módulo de análise.

Conftrencista: Henrique Bergamin Filho

Universidade de São Paulo

CENA/ESALQ

Cx. Postal 96

13.400 - Piracicaba - SP



OOMPEREKCIÀ

Título: Recent Advances in Electroanalytical Chemistry

There are several development lines to be seen in potentiometry. Changes in the

construction of ion-selective electrodes are mainly caused by their new applications.

In vivo measurements and measurements on small sample volumes require special

miniaturized electrodes. Non-specific membrane electrodes are more frequently

used in indirect determination of the ion of interest. Analysis of large numbers of

samples has demanded the development of automatic methods. For these applications

special flow-through electrodes have been developed.

In voltammetry two main development lines can be seen. Firstly,more elaborated

chemical methods are used and secondly more sophisticated instrumental and

mathematical methods are applied to solve analytical problems. Chemically modified

electrodes offer improved selectivity to some specific species. Development of

adsorptive stripping methods have also led to more selective determination of some

elements and also lowered their detection limits. Modern electronics and application

of microprocessors to the electrochemical instrumentation offer entirely new ways to

tackle analytical problems. Tailor-made pertubation waveforms for special cases

can easily be created. Data acquisition and processing have become more efficient.

The treed in instrumentation is towards higher intelligence on every level. Even

rather complicated mathematical methods like Fourier-transform can be used to extract

the necessary information from the acquired set of data. Development both in the

chemical and instrumental domains can clearly be seen in the application o'f

electrochemical detectors in HPLC and FIA.

Çonferencista: Ari U. Ivaska

Abo Akademi

Department of Analytical Chemistry

Biskopsgatan 8

SF-20.500, & o

Finlândia
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ESTUDOS SOBRE A CAPACIDADE DE TROCAS DE TURFAS VISANDO SUA APLICA-
ÇÃO NA ABSORÇÃO DE IONS DE METAIS PESADOS A PARTIR DE ACUAS DE RE-
JEITO INDUSTRIAL.

Angela de L. Rebello
Wilson de O. Andrade

Departamento de Química da PUC/RJ

Estudos efetuados em amostras de turfa da baixada de Jacarepaguã ,
próximo ao canal de Sernambetiba, revelaram conteúdo médio de 37,92
de ácidos húmicos (fração precipitada em pH 2 de uma solução alca-
lina), 12,8Z de umidade e 13,12 de cinzas, com base em turfa seca
ao ar; assim como todos os outros valores aqui citados. Na escolha
das melhores condições de trabalho, observou-se a influência do tji
nanho do grão de turfa na fixação de Ions metálicos de uma solução,
antes de estabelecer-se o equilíbrio, o que na realidade constitui
o objeto principal de estudo. Uma surpreendente linearidade foi ve
rificada. Na verdade, o tempo de a">sso da solução ao interior do
material varia linearmente com r . ~ho do grão, no entanto, a su
perflcie exposta do material au' t .Kerbolicamente com a dini -
nuição do tamanho do grão. A acidez total do material determinada
por titulação potenciométrica descontínua com NaOH sob-atmosfera
de nitrogênio, indicou um peso equivalente de 398,1. Admitindo ha-
ver semelhança na composição química de ácidos húmicos de origens
diversas, consideração relatada por outros autores, assim como um
peso equivalente de 144 e 150 para os ácidos húmicos: o teor des ~
ses ácidos no material em estudo corresponderiam a um peso equiva-
lente de 379,8 e 395,8 respectivamente. Tais valores correspondem

* respectivamente 95 e 99% de acidez total encontrada. Os índices
Je saturação para a fixação de ions metálicos sobre o material,com
seus grupamentos ácidos na forma hidrogênica, determinados em sis-
temas sob condição de equilíbrio, utilizando-se concentrações to -
tais crescentes do ion metálico sob investigação são: Fe 124,Cu 117,
£n lOlp moles/g, em pH 2,5 - 0,1 e 26p moles/g, para Cd em pH 2,2
" 0,1. Os fatores de enriquecimento encontrados, para os mesmos v£
lores de pH indicados acima foram: Zn 7 x IO2. Fe 4,7 x 102,Ni 65~
* 102 (PH 4,0 + 0,1), Cu 18 x 10* e Cd 4 x 10*. Os tempos de rela-:
xação para a cinética de fixação desses tons metálicos foram:Fe 35,
Cu 40, Zn 45, Mi 60 e Cd 70 minutos. Nota-se uma perfeita correla-
ção entre os tempos de relaxação e o índice de fixação para aque -
l*s tons estudados sob as mesmas condições de pH ou seja Fe (III),
C u (II) e Zn (II). Nas experiências cinéticas houve invariavelmen-
te abaíxamento do pH, a medida que o Ion metálico se fixava no ma-
terial. Tal fato dá uma indicação clara da participação de ions H+

no orocesso de fixação. (FINEP, CAPES).

ii:

i
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VARIAÇÕES INDIVIDUAIS NAS CONCENTRAÇÕES DE METAIS EM DIFERENTES

PARTES DA CANA-DE-AÇ0CAR.

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

Departamento de Química, UFRRJ
Departamento de Química da PUC/RJ*

%
i

Foram obtidas as concentrações médias e os desvios padrões relati-
vos de K,Ca,Mg,Mn,Ca,Fe e Zn em diferentes partas de 10 plantas de
cana-de-açúcar da variedade CB 45-3, plantadas em um mesmo solo.De
pois de limpas, as diferentes partes (folha 1, entrenós 1,5 e 7)
foram separa- is, secas e calcinadas a 500-5509C. As cinzas foram
dissolvidas Cia uma solução ácida. Na solução filtrada foram deter-
minados K, por fotometria de chama e os outros metais por absorção
«i toei ca com chama. Também foram obtidas as umidades e os teores de
cinza por métodos convencionais. Por convenção, folha 1 é a primê i
ra folha, a partir da raiz que faz um ângulo diferente de zero com
o caule, e o entrenó 1 é o imediatamente abaixo da folha 1. Em to-
das as plantas estudades a folha 1 estava enriquecida em K,Ca,Mg e
Mn em comparação com os entrenõs. Geralmente as médias-das concen-
trações dos metais decresceram do entrenó 1 ao entrenó 7, sendo cer
ca do dobro no entrenõ superior. Os desvios padrões relativos foram
nuito altos, indo de 12 a 87/5. Exceto para Zn no entrenó 5, os maio
res desvios padrões relativos foram encontrados para K, que também
c o elemento mais concentrado entre os estudados. A umidade foi me
nor na folha 1 do que nos entrenõs e decresceu do entrenó 1 ao en-
trenó 7, sendo que os desvios padrões relativos variaram de 2,7 a
>,T7.. O teor de cinza foi cerca de 4 vezes maior na folha do que
no entrenõ 1, de crescendo deste ao entrenó 7. Os desvios padrões re-
li ti vos dos teores de cinza foram altos, indo de 22 i 45%. Quando
se escuda plantas e necessário considerar estas fortes individual^
dades, sendo difícil interpretar as variações nas concentrações de
natais pelos efeitos de clima, solo, variedade, etc.(CNPq,CAPES ,
FINEP).
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IDENTIFICAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE METAIS TÓXICOS EM LATAS E ALIMEN-

TOS ENLATADOS.

Ivã Matsushige, Elisabeth de Oliveira e Ruth Leme de Oliveira,

Instituto de Química - USP - C F . 20780 - SP - Brasil.

Amostras de alimentos (legumes, palmito, sardinha e molho de

tomate) encontrados no comércio, bem como amostras das respectivas

embalagens metálicas (lata e solda), foram analisadas, qualitati-

vamente, usando a técnica de espectroscopia de emissão atômica com

exitação por arco d.c. durante 12 s e corrente de 6 A. Como ele-

trodos foram usados a própria amostra no caso das embalagens e ele_

trodos de grafita para os alimentos. 0 registro do espectro foi

feito em filme Kodak especial para espectrografia.

Os resultados obtidos indicaram uma composição básica de Fe,

Ti, Mn, Zn, Sn e Co ou Cr para as latas e mais o elemento Pb para

as soldas. Na análise dos alimentos foram identificados também,

além dos elementos normalmente presentes (Fe, Ca, Hg, Na, Si, Mo,

Cr, Zn, Mn, Ni, Cu), Pb, Sn e Cd, cuja toxidez os torna de espe-

cial interesse neste estudo.

As embalagens metálicas, foram dissolvidas por digestão exaus

tiva de 0,5 g da amostra com 10 ml de água-régia e aquecimento de

60 C. Após resfriamento foram diluídas a 50 ml com ãgua deioniza-

da. Uma diluição posterior de 20 vezes foi feita para a determina^

çao dos elementos Pb e Sn.

Na analise quantitativa das embalagens foram utilizadas as

técnicas de absorção atômica cóm chama e espectroscopia de emissão

atômica com plasma de argonío (CENA - Piracicaba).

Os resultados obtidos mostraram que para as latas o teor de

chumbo esta dentro, do intervalo de 1,5 a 2,5 mg/g e para as soldas

de 80 a 100 ng/g. Para o elemento estanho, estudos complementares

estão sendo realizados.

A analise quantitativa dos alimentos está ainda em andamento.

!'

(FAPESP - CENA)
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DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CROMO EM PLANTAS HIPOGLICEMIANTES,

Maria Luiza Bragança Tristão
Judith Felcman

Departamento de Química da PUC/RJ

0 cromo é um elemento-traço considerado essencial ao Homem e aos
animais. 0 cromo trivalente está associado a tolerância a glicose,
síntese do glicogênio, absorção de aminoácidos e metabolismo dos
lipídios. Animais de laboratórios submetidos a dietas carentes deŝ
te elemento, apresentam sintomas semelhantes ã diabete. Embora não
se conheça ainda o papel do cromo, estudos jã realizados indicam
que ele potencializa a ação da insulina. A partir destes fatos,suir
giu o interesse em se conhecer a concentração de cromo cm plantas
medicinais brasileiras, tidas popularmente como antidiabé"ticas .Ana
lisou-se amostras de Carqueja (Baccharis genitelloides), Pau Ferro
(Cesalpinea férrea). Pata de Vaca(Bauhinia aculeata), Cajueiro(Ana
cardium occidentale L.), Abajerü (Chrysobalanus ícaro), Pedra Hume
Kaa(Myrcia sphaerocarpa), usando-se para esta finalidade, folhas
ou cascas, conforme o seu uso medicinal e ainda uma mistura de plain
tas encontrada no comercio e denominada Cascas antidiabiticas. Em~
rríjou-8e o método de análise por absorção atômica em forno de gr_a_
fite. Determinou-se os parâmetros ótimos, tanto instrumentais como
analíticos. A abertura das amostras seguiu a seguinte seqüência: se_
cagem por 2 horas em estufa a 1209C, homogeneização em gral de por
celana (evitando possível contaminação por utilização de moinhos
de aço inoxidável), pesagem, calcinação a 5009C e em seguida, tra-
tamento com solução de HC1, HNO. e água deionisada na proporção 1:
1:8. Após ebulição e filtr&ção foraro feitas as soluções de análise.
Estas determinações foram testadas com o padrão Tomato leaves do
SBS. Encontrou-se nestas plantas uma concentração de cromo varian-
do entre 1-5 ug/g. Fites valores estão dentro da faixa normal eu
plantas e portanto, a presença deste elemento não pode ser consid£
rada como o agente principal do efeito terapêutico destes espéci -
nens da flora brasileira. (FINEF ,CNPq).

li
li
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ESTRUTURAÇÃO DE UM MÉTODO PARA DOSAGEM DE MICRO QUANTIDADE DE CROMO
(VI) E SUA APLICAÇÃO EM ALIMENTOS

GALLI. D. e LENZI, E.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - DQI e CNPq

O trabalho apresenta um estudo das variáveis, que influ-
enciam no processo catalítico da oxidação da p-fenetidina na pre-
jsnça cie peróxido de hidrogênio, e Cromo (VI), o qual foi relacio-
-3do numa equação matemática e posteriormente otimizada para obter
jjndições de trabalho da curva de calibração para um método espse-
• refotométrico de análise.

A solução amostra, que contêm o catalisador Cromo, foi
-reparada num balão volumétrico de 25 ml pela adição de: 6,0 ml de
clijção tampão de pH 4.4 preparada com ácido acético/ hidróxido de
-,-ídio; 3,0 ml de solução de cloreto de p-fenetidínio 0.5%; 2,0 ml
:-2 solução de Cromo (VI), na forma de dicromato de potássio; 3,0 ml
:= solução de álcool n-propílico 99,5%; 2,0 ml de solução de peró-
> i Ja de hidrogênio a 10* e o volume do balão completado a 25 ml com
íjua destilada.

A solução branco foi preparada da mesma forma, porém, sem
1 solução do catalisador.

Num teiüfw .iicAÍmo de 3u minutos da preparação foram trans-
feridos 5,0 ml da mesma solução para um tubo de ensaio, que foi fe-
-.'•.-> et a com rolha de borracha. 0 sistema assim formado, foi introdu-
zido num banho termostático a 90°C. E após 6 minutos de aquecimento
2 reação foi paralisada por resfriamento num banho ã temperatura am-
• -snte. E, num tempo máximo de 1 hora foi feita a leitura espectro-
totométrica em 488 nm.

Os resultados experimentais foram submetidos ao devido
'-" itamento, que conduziu â equação de trabalho: A=0.0176+0,0035 . C,
c-.Js: A = absorbãncia e C« concentração de Cromo (VI), para o inter-
veio de 30 ppb a 180 ppb de Cromo (VI) obedecendo â lei de BEER, com
-" -oeficiente de correlação 1inear.0,998» absortividade molar=1,91
>^ 1/cm.mol e uma sensibilidade segundo SANDELL.11.6 ppb de Cro-
-= (VI).

Foram estudados vários interferentes e seus respectivos

0 método em estudo será aplicado em alimentos.
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DETERMINAÇÃO DE TRAÇOS DE COBRE PELA OXIDAÇÃO CATALÍTICA DA

HIDROXILAMINA

Wilson de Figueiredo Jardim e Jarbas J.R. Rohwedder 3

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química- Depto de

Química Analítica

As reações catalíticas têm sido utilizadas recentemente na deterai^

nação de traços de alguns metais. A oxidação catalítica de compos-

tos orgânicos nitrogenados pelo cobre tem se apresentado como uma

técnica extremamente sensível, ainda que sujeita a uma possível in

terferência por outros cátions.

Neste trabalho, a determinação do cobre(na ordem de nanomoles/1) é

feita através da oxidação da hidroxilamina a nitrito em meio alca-

lino (tampão borato, pH=9,17). 0 procedimento analítico é bastante

simples: a 10 ml da amostra, adicionam-se 5 ml do tampão e 0,3 mi

de uma solução 2SmM de hidroxilamina. A leitura do nitrito resul. -

tante é feita num intervalo que varia de 30 a 180 minutos, dependen.

do da concentração inicial do cobre na amostra.

Para uma concentração de cobre de 5 x 10~ M, os principais íons

interferentes encontrados foram Fe * e Co + quando em concentra-

ções superiores ã 10~ M.

A Aplicação do método era amostras naturais forneceu os seguintes

resultados:

-8
1 - Lagoa do Taquaral - amostra filtrada -(3,6 + 0,4)x 10

2 - Lagoa do Taquaral - amostra não filtrada «(4,6 ± 0,2)x 10

3 - A'gua de torneira -(2,8 + 0,4)x IO"8 M
.-8

M

M

4 - Álcool comercial -(4,1 ± 0,3)x 10'w M

5 - Álcool combustível -(2.,2 + 0,l)x IO"7 M

A exatidão do método foi comprovada com uma média de 96% obtida

nos testes de recuperação do cobre. Uma vez que o metal complexa -

do por ligantes sintéticos e naturais não apresenta esta proprie -

«Jade de oxidação catalítica, este método está sendo desenvolvido

Para ser aplicado cm estudo* de especiação de cobre em ambiente £

á naturais.
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DETERMINAÇÃO DE CHUMBO E COBRE NO RIO SERGIPE

José do Patrocínio Hora Alves e Luiz Augusto Carvalho Sobral

Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe
49.100 - São Cristóvão - Sergipe

0 Rio Sergipe possui um curso de cerca de 145 km de extensão, a
travessando o sertão sergipano antes de desembocar no oceano, a altura da cidade
de Aracaju. A Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe possui uma área de 3270 km2, e.
brangendo 14,9% do Estado. Na região do litoral sul sergipano, de qual faz parte
o municTpio de Aracaju, a Bacia Hidrográfica ocupa uma área de 564 km2.

0 Rio Sergipe, já recebe hoje uma carga poluidora considerável ,
devido principalmente aos despejos da indústria têxtil,açucareira e de aguarde^
tes, estando previsto a instalação naquela região de um complexo industrial inte
grado de base.

0 presente trabalho visou determinar os níveis de chumbo e cobre
nas águas do Rio Sergipe. As coletas foram realizadas, em condições de maré alta
e baixa, em sete estações distribuídas ao longo do rio. As determinações analíU
cas foram realizadas por voltametria de redissolução anõdica de pulso diferencia
ai, utilizando um polarõgrafo PAR 384 e como eletrodo de trabalho o de gota pen̂
dente de mercúrio SMDE 303. Em todas as determinações foram usados os seguintes
parâmetros: pH s 2,0; velocidade de agitação lenta; altura de pulso 50 mV; tempo
de eletrodeposição 3 min; tempo de repouso 30 s; potencial de eletrodeposição
-0,8 v (Ag/AgCl) e velocidade de varredura 4 mV/s. Para identificação e cálculo
das concentrações, utilizou-se o método das adições padrão.

Os resultados obtidos indicam as seguintes faixas de concentra^
ções: 1,40 ± 0,11 a 4,59 ± 0,27 pg/i para chumbo e 5,08 ± 0,44 a 8,38 ± 0,05pg/i
para cobre em maré baixa, 0,98 ± 0,04 a 4,22 ± 0,25 ng/í. para chumbo e 3,94±0,09
a 8,15 t 0,38 yg/i para cobre em maré alta.

(CNPq - UFS - ADEMA)
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KAPEAMENTO DO ARSÊNIO EM FONTES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

LENZI. E.I RAUBER T.i KAWAKAMI. A. e CASSARO, L.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

No trabalho, foi utilizado o método do Dietilditiocarba-
mato de Prata.

Inicialmente foi estudada a estabilidade do complexo Dl-
etilditiocarbamato de Arsênio para definir o tempo de leitura.

Foi estudada a estabilidade das soluções diluídas de Ar-
sênio, quando estocadas em frasco de vidro e de polietilano, e de-
terminado o tempo de estocagem das mesmas.

Foi levantada a curva de calibração que consistiu na se-
guinte equação:

A=4,84x10"5»3,2 5x10"l.C

onde AsAbsorbãncia e ^Concentração em ppm, com uma absortividade
molar e*2,44x10* t/icm.moles).

Observou-se que o complexo se decompõe lentamente, ne-
cessitando efetuar as leituras num tempo definido, a partir do ini-
cio da reação. Por outro lado, verificou-se que a atividade do Ar-
sênio quando estocado em microquantidades é variável, originando u-
ma temperatura e um tempo máximo de estocagem, bem como o tipo tie
frasco estoque.

Foram realizadas três análises de 101 amostras de água
coletada em 101 pontos distintos, cobrindo toda a área do Município
de Maringá. As amostragens foram feitas na época do frio, das chu-
vas e do estio.

Em todas as análises realizadas, observou-se, que a con.
centração de Arsênio está abaixo do (VMP) Valor Máximo Per.missívBl
aue é de 100x10"*ppm.
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DETERMINAÇÃO DE IONS SULFETO, DIMETILSULFETO E DIMETILDISSULFETO EM
CONDENSADOS DE INDÚSTRIAS DE PAPEL POR TITULAÇÃO BIAhi-EROMÉTRICA

Jaim Lichtig e Maria Olímpia 0. Rezende (FAPESP)

Universidade de São Paulo - Instituto de Química

Em indústrias de papel, apôs o tratamento inicial da polpa com
sulfeto de sódio, com conseqüente separação da parte sólida, o lí-
quido resultante é aquecido a fim de se concentrá-lo; nessas condi-
ções, compostos de enxofre tóxicos e de mau odor escapara para o meio
ambiente, como mercaptanas, gás sulfídrico, dimetilsulfetoedimetiV
dissulfeto. Esses vapores são condensados e analisados a fim de se
saber as concentrações dos mesmos. Pelo fato da análise dos mesmos
não ser simples, convencionou-se a análise dos mesmos como S total.
0 presente trabalho determina as concentrações de íons sulfeto, di~
metilsulfeto e dimetildissulfeto no condensado, com razoável preci-
são por titulação biamperométrica. A amostra de condensado, cedida
pela indústria de papel Siraão. Uma alíquota foi titulada com I2O3 era
solução de I~, usando-se 2 eletrodos de platina de 1 cm2 cada e 100
mV entre os eletrodos. Com isso, obteve-se a concentração de S . A
seguir, outra alíquota foi tratada inicialmente com HgCl2, retendo-
-se HgS; em seguida a soma de díraetílsulfcto e dimetildissulfeto foi
citulada com ions BrO^ aplicando-se 300 L,7 ...t:: as eletrodos. Es
outra amostra, primeiramente foi tratada com Zn/HAc, afim de redu-
zir dimetildissulfeto a mercaptana. Em seguida, a nístura de merca£
tana e sulfeto inorgânico foi tratada com IO3, obtendo-se a mistura
de dimetildissulfeto e sulfeto inorgânico. Por diferença com o obt£
do na titulação inicial de sulfeto inorgânico, determinou-se a con-
centração de dimetildissulfeto.

Os resultados obtidos foram: sulfeto inorgânico 20 pym com 3%
de precisão; dimetílsulfeto 20*0 ppm com 12% de precisão; dimetil-
dissulfeto com SZ de precisão. No condensado não foi encontrado mer_
captanas, pelo seu baixo ponto de ebulição. A concentração de dime-
tildissulfeto foi 120 ppm.

I



NACIONALIZAÇÃO DO SUBSTRATO UTILIZADO NAS MEDIÇÕES DE H^S NA ATNDSFERA

Cláudio Darwin Alonso, Eduardo Marchiori, Jesuino Romano

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental

0 método que ê amplamente citado na literatura, consiste na pas-
sagem de ar sobre uma fita de papel impregnada com sais de chum-
bo e a concentração de H~S é determinada em função do 3scureci-
mento da mancha formada.

Como a fita é" importada, e de alto custo e difícil aquisição,ada£
tou-se um método de impregnação, baseado em revisão crítica da
literatura. Foi desenvolvido um sistema dinâmico próprio para a
impregnação, em que a fita passa por UIÜC c?lv.çãc alcoólica «le-
sais de chumbo e imediatamente apôs por uma corrente de ar e fi-
nalmente secada por uma fonte de calor.

Em função da modificação da fita e alterações da amostragem, reji
lizou-se uma nova curva de calibração.

Para tal iniciou-se a geração de atmosferas reprodutíveis de H.S
ao nível de partes por bilhão, as quais apresentaram grandes di-
ficuldades é q w foram sanadas com a construção de um gerador
próprio de t^S. A atmosfera produzida foi certificada pelo meto
do do Azul de Metileno, amplamente usado.

Foram feitos estudos sobre o limite mínimo de detecção e a con-
centração maxima detectãvel; estabilidade frente à luz, reprodu-
tibilidade com atmosferas geradas e teste de campo com amostra-
gem simultânea em duas fitas.

Após alterações introduzidas,
precisa.

a fita tornou-se mais sensível e
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SOBRE A DETERMINAÇÃO DE POEIRA SEDIMENTÍVEL DA ATMOSFERA.

Mary R.S. Silva, Luie R.M. Pitonbo e Sérgio Massaro

Instituto de Química da Universidade de São Paulo.

Medidas de Poeira atmosférica sedimentável ("dustfall") tem

sido tradicionalmente utilizados tanto para a caracterização glo-

bal de bacias aéreas como para delimitar o impacto ambientai de

determinadas fontes poluidoras.

Embora sua utilização seja atraente devido principalmente ao

seu baixo custo, as incertezas associadas aos resultados são gran-

des, parte delas estando relacionadas a condições locais tais como

características do clima e das emissões. Assim sendo, procedi-

mentos-padrão válidos em certos locais apresentam dificuldades ao

serem transpostos.

Nos dois últimos anos aplicou-se ura método modificado para

avaliação deste parâmetro em diversos sítios iocadost na ãrea me-

tropolitana de São Paulo. Não sõ foi avaliado o teor total sedi-

mentado como também a fração volátil do mesmo e em alguns casos fo

rara feitas análises elementares. Os valores totais variam típica-

mente de 1 g/m .mês em áreas residenciais a cerca de dez vezesmais

cm áreas industriais ou junto de vias de alto tráfego. A fração

volátil não mostrou nítida variação regular, estando entre 0,25 e

0,5 aproximadamente. Dados parciais relativos aos teores de de-

terminados elementos, como o ferro e o potássio os quais podem ser

usados como traçadores de fontes, são também apresentados»

(Parcialmente financiado pelo FINE?)
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DETERMINAÇÃO DE TRAÇOS DE CIANETO EM EFLUENTES

Jaim Lichtig • José Pedro Serra Valente (CNPq)

Universidade de São Paulo - Instituto de Química

HCN ê usado na manufatura de fibras acrílicas, nylon -66 e ou-
tros produtos industriai . NaCN ê usado na extração de ouro e prata,
assim como na indústria de eletrodeposições. 0 limite permitido de
CN~ em águas de abastecimento público, é de 200 ppb. Torna-se neces
sário a elaboração de métodos sensíveis e confiáveis na determina-
ção do mesmo. 0 presente trabalho utiliza a determinação por biampe
rometria que apresenta boa precisão e excelente sensibilidade, bem
maior que as determinações por espectrofotometria. HCN é separado de
uma amostra natural por destilação coro H2SO4 e recolhido em NaOH co_
mo recomendado. A esta solução, adiciona-se H3PO4 e água de brorno a
té coloração amarelo persistente sob agitação, ocorrendo formação de
CNBr. A seguir, adiciona-se fenol a fim de reagir com o excesso de
brorno, borbulha-se nitrogênio, inserem-se 2 eletrodos de platina cora
I cm^ cada, aplica-se 100 mV entre os eletrodos, adiciona-se 1,0 g
de Kl e lê-se a corrente originada (o I2 ê formado pela oxidação de
I por CNBr). Em seguida, adicionam-se- «pi»""" conhecidos de KIO-j
!0~*M, que atua como "padrão" adicionado. Efetuaram-se medidas com
4 séries de concentrações: 796 ppb, 199 ppb, 40 ppb e 10 ppb. Vá-
rias determinações de cada série foram efetuadas, obtendo-se as mé-
dias, respectivamente; 802 ppb, 198.ppb, 41,8 ppb e 11,1 ppb, com
desvios padrões, respectivamente: 3,82, 4,1Z, 4,7Z e 10,52. O méto-
do é rápido e mais sensível que os vigentes.
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AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE PRIMARIA E DISPONIBILIDADE DE NUTRIENTES
ti A BAIA DE GUANABARA.

Angela de L. Rebello
Cássia Ribeiro Ponciano

Departamento de Química da PUC/RJ

O objetivo do presente trabalho constituiu-se em levantar dados das
concentrações de nutrientes, oxigênio, pH, salinidade, temperatura
e produtividade primaria no perfil vertical de uma estação previa -
mente selecionada da Baia de Cuanabara. Com isso, pretendia-se obter
uma estimativa do potencial produtivo da Baia, das condições de eu-
croficação das águas e das mobilização e circulação de nutrientes .
Realizaram-se nove amostragens entre outubro de 83 e outubro de 8A.
Os resultados obtidos situam a Baia na faixa de maior produtividade
registrada para sistemas naturais. As medidas de nutrientes apreseji
taram os seguintes valores médios em umol/1 : nitrato 9,10; nitrito
0,89; amõnia 14,71; fosfato 1,04; silicio 7,61. As concentrações de
oxigênio na superfície são quase sempre superiores ã desaturação,
havendo um decréscimo acentuado com a profundidade, o que indica iii
tensa atividade respiratória aeróbica. A produtividade primária foi
medida pele método do oxigêuio e o valor médio obtido é da ordem
de 460 mg C/m /h. Em estudo preliminar de ressuspensão dos sedimen-
te-; cm Hgua saturada com oxigênio, observa"--?: rápido consuce iz
gás, provavelmente devido S oxidaçao de sulfetos. As concentrações
de nutrientes após diversos tempos de incubação revelam que os se -
dimentos potencialmente podem atuar como uma forte fonte de nitroge_
nio e Fósforo, (CNPq)
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MEDIÇÃO DE BENZENO NA ATMOSFERA DE CUBATÃO - AFERIÇÃO DE METODOLOGIA

Cláudio Darwin Alonso, Jesuíno Romano, Maria Helena R.B. Martins

CETESB - Cia. de Tecnologia de Saneamento Ambiental

0 benzeno apontado como serio problema no ar de alguns ambientes

de trabalho de Cubatão, gerou expectativas quanto aos níveis a que estaria sub

netida a população daquela cidade. Era função disto, adaptou-se um método de

ambiente de trabalho para medições atmosféricas. Neste método o benzeno é co-

letado em tubos de carvão ativo e analisado por cromatografia em fase gasosa.

Como o método de ambiente de trabalho foi validado a partir de

13,0 ppm e no ambiente é preciso medir concentrações da ordem de 0,1 ppm, vis-

to que o valor de referências para diversos países é 0,25 ppm, tornou-se neces_

sario testar a validade do método para estas concentrações.

Utilizou-se então a técnica de cela de difusão para gerar atmos-

feras com teores conhecidos de benzeno. A quantidade de benzeno arrastada foi

determinada por pesagem, ao invés de medir-se a altura do líquido no tubo de

difusão, sendo uma fração da amostra coletada em carvão e analisada por croma-

tografia.

Obteve-se na aparelhagem utilizada uma vazão total da ordem de

10 litros por minuto (lpm), dos quais aproximadamente 0,1 lpm passavam pela ce_

Ia dè difusão. A variação de massa nesta foi da ordem de 100 ug e os resulta

dos apresentaram uma concordância de cerca de 90% com as respectivas medidas

croraatograficas. Deste modo o método fica validado para concentrações ambien-

tais a partir de 0,14 ppm, desde que a amostragem tenha duração de 24 horas e

seja feita sob vazio de 0,2 lpm.
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EXTRAÇÃO SEQÜENCIAL DE METAIS PESADOS DISTRIBUÍDOS EM

DIFERENTES FRAÇÕES GEOQUlMICAS DE SOLOS E SEDIMENTOS

DE CORRENTE

CLÁUDIO PEREIRA JORDÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

ERiboxa a analise de solos e sedimentos, via digestão ácida, possa sex
vir cano um guia de contaminação metálica, poucas informações podan ser tiradas
rcbre a biodisponibilidade de metais ou mesmo de sua acumulação por organismos
aquáticos. Procedimentos de extração seqüencial de metais, associados âs dife-
rentes frações geoquímicas de amostras de solos e sedimentos de corrente, devem
fornecer dados relevantes para a interpretação dos níveis reais de poluição.

Sendo assim, procedeu-se a extração seletiva das frações metálicas
facilmente trocãveis por processos de troca iônica (fração trocável), associa -
das a carbonates (fração carbonato), adsorvidas ou co-precipitadas a óxidos e
hidróxidos de ferro e manganês (fração redutível), constituintes de canpostos
organanetãlicos (fração orgânica) e associadas ãs redes cristalinas de argilas
e de outros minerais si 11 catados (fração residual).

As soluções extratoras selecionadas para as diferentes frações ert
estudo são as que seguem: fração trocável (MgCl- 1 M, pH 7); fração carbonato
(NaOAc 1 M, pH 5); fração redutível (NH,OH-HC1 0,04M em HOAc a 25% (v/v); fração
orgânica (HNÕj 0,02 M + H 2O 2 a 30%); e fração residual (HF a 40% + HNO3 cone.) .
Os níveis metálicos de Zn, Cd, Ft> e Cu em cada fração examinada foram determina
dos por Voltametria de fedissoluçãb Anõdica.

O esquema de extração seletiva desenvolvido mostrou que semente uma
pequena proporção do teor total metálico das amostras estudadas pode ser ronovi_-
da pelas soluções extratoras normalmente utilizadas para predizer a assimilação
de metais por plantas (fração trocável, biodisponível), enquanto que a maioria
dos metais exaninados foi encontrada sdb formas potencialmente biodispeníveis .
Dependendo da ocorrência de alterações no ambiente flsico-químico nas correntes
de águas naturais, tais cano modificações no pH, salinidade e potencial redox ,
essas frações potencialmente disponíveis poden dar origem a espécies químicas
disponíveis aos oxganianos aquáticos. Par isso, elas devem ser consideradas guan-
do se pretende estimar a biodisponibilidade de um metal tóxico particular.

Entoora altos níveis metálicos tenham sido encontrados normalmente na
fração residual, esta é de secundária importância na disponibilidade metálica
aos organismos aquáticos pois semente pelo uso de condições rígidas, por exemplo,
ataque can ãdãos fortes ê possível liberar os metais de estruturas cristalinas
de minerais.
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DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO, POTÁSSIO E FOSFATO EM PLANTAS APÔS EXTRAÇÃO
COM SOLVENTE

Matthieu Tubino e José Roberto de O. Torres

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química

Nos métodos usuais de determinação quantitativa de nutrientes
cm plantas, costuma-se tratar o material previamente seco em estufa,
com ácido perclõrico, com mistura sulfo-ptrclórica, etc. Outra op-
ção muito utilizada é a calcinação a 400-450°C. Todos estes procedi^
nentos são demorados e apresentam desvantagens relativas. Desde al-
gum tempo, alguns autores tem tentado desenvolver métodos mais rápi-
dos que liberem quantitativamente os ions do material orgânico. En-
tre estes podemos citar, por exemplo, o tratamento com ácido clorí-
drico diluído.

Neste trabalho apresentamos resultados obtidos pelo tratamento,
do material seco, com solução água-etanol, a frio e a quente, en
tempos variáveis de extração.

Nota-se nos estudos em andamento que é possível realizar uma
análise em tempo bem menor que o exigido pelos métodos convencio-
nais, ganhan-do-se , ainda em comodidade.

Na tabela abaixo podem ser vistos alguns resultados caracteríjR_
ticos.

Material Material
extraído . t calcinado

9,0 í 0,3
5,0 ± 0,2
1,35 ± 0,3

P), em porcenta-

Ca 8,4 ± 0,4 30"
K 5,0 * 0,2 30a.
P 1,30+0,5 360D

Tabela: Teores de cálcio, potássio e fosfato (como
gem relativa ao material seco, encontrados após extração com
solução álcool-água 20% v/v. Material analisado: folhas de
alface, t - tempo de extração em minutos; a - sob refluxo;
b - temperatura ambiente.

0 potássio e o cálcio foram determinados num fotõmetro de cha-
ma marca Micronal, mod.8262. 0 fosfato foi determinado pelo método
do azul de molibdênio, a 650 nm, num espectrofotõmetro Micronal,mod.
B382.

UNICAMP, FINEP, CNPq
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EXTRAÇÃO DE HlQUEL POR FASE ÚNICA E RÁPIDA DETERMINAÇÃO POR ESPECTROFOTOMBTRIA

DE ABSORÇÃO ATÔMICA

José Walter Martins - Ângelo Capri Neto

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química

No estudo da extração de metais pela técnica de Fase Única, há necessidade de rea
lizar-se a quantificação dos elementos, em estudo . por absorção atômi~
ca. Para isso é necessário evaporar as duas fases, orgânica e aquosa, tratar o re_
síduo con HNO~ e HC10, para destruir a matéria orgânica presente, o quelante tç_
noiltrifluoroacetona ÍTTA), e outros compostos orgânicos, eventualmente adiciona-
dos na solução inicial. Nosso trabalho visa agilizar essa parte do processo,atra
vês da determinação do metal diretamente nas fases orgânicas e aquosas, por absoF
ção atômica. 0 método de análise foi desenvolvido especificamente para um estudo
era sistemas Fase Única, onde o balanço de material das duas fases é necessário ,
mas poderá ser usado para determinações em geral com a técnica de Fase Única. 0
procedimento empregado foi o seguinte: a um certo volume de água adicionamos áci-
do, solução contendo metal, etanol e solução de TTA em metilisobutilcetona (MIC),
formando assim a Fase Única. Ajustamos a acidez (pHFU) e efetuamos a extração.Es_
coaoos a fase aquosa para balão volumétrico de 100 ml e completamos o volume com
água; escoamo» .a fase orgânica para balão volumétrico de 50 ml e completamos o
volume com etanol. A determinação do metal é feita então por espectrofotometria
de absorção atômica nas duas fases. Como curva padrão para e leitura dessas solu
ções, fizemos várias extrações em branco (sem o metal) com o mesmo sistema. ApôT
as extrações adicionamos quantidades variáveis de metal ãs fases orgânicas e aquo
sas, completando os volumes como já descrito. As curvas padrão obtidas apresenta-
ram boa linearidade para concentrações até A mg/l(coeficientede correlação 0,999),
e una sensibilidade na fase orgânica, aproximadamente duas vezes maior do que na
íase aquosa. Testes mostraram que o pHFU em que é feita a extração (na faixa de
3,0 a 6,0) não influi nos valores de extinção lidos, e as curvas permanecem está_
veis por cerca de uma semana. Em sistemas onde a extração seja quantitativa, as
fases aquosas são descartadas, e a determinação na fase orgânica pode ser feita
por esse procedimento. Obtivemos assim um método bastante rápido (método anterior
cerca de 20 horas, presente método 1 hora) para determinação de níquel, por absor_
çâo atômica. ~*

í
i '..V

11
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EXTRAÇÃO DOS METAIS ALCALIMOS E ALCAL1NOS TERROSOS PELO ÁCIDO OLEICO DISSOLVIDO
EM TOLUENO

Orlando Fatibello Filho e Eduardo F. de Almeida Neves

Departamento de Química, Universidade Federal de São Carlos, C F . 676, CEP 13560,
São Carlos, S.P., Brasil.
"instituto de Química, Universidade de são Paulo, C P . 20.780, CEP 01498, São Pau
Io, S.P., Brasil.

No presente trabalho investigou-se a tendência ã extração dos metais alca-
linos (Li(I), Na(I), K(I) e Cs(I)) e alcalinos terrosos (Mg(II), Ca(II) e Ba(II))
em forças iônicas 1,0 e 0,5M, respectivamente, com ácido oleico 502 V/V em to-
lucno.

Os estudos de equilíbrio de extração foram realizados como se segue. Ini-
cialmente determinou-se, por medidas dos valores de pH inicial e de equilíbrio, a
"solubilidade" do árido oleico em tolueno na fase aquosa, agitando-se 25,0 ml des_
ta solução com 25,0 ml de água deionizada durante 30 minutos, a 25°C. Esta de-
terminação como as seguintes foram realizadas em triplicates. Desta forma, foi
possível encontrar a concentração hidrogeniônica na fase aquosa proveniente do
ácido oleico da fase orgânica. Em seguida, agitou-se 25,0 ml da solução aquosa
do cátionjnetãlico (geralmente usou-se os cloretos destes cations) com igual vo-
lume do ácido graxo em tolueno nas mesmas condições experimentais supracitadas,
encontrando-se as respectivas constantes condicionais de equilíbrio de extração
(Tabela abaixo).

$• 1A&ELA I - Constantes condicionais de equilíbrio de extração dos metais alcalinos
II e alcalinos terrosos com ácido oleico ã 50Z V/V em tolueno, a 25°C.

1

CATION METÁLICO

Ba(Il)
Ca(II)
Hg(II)
Cs(I)

Na(I)

FORÇA IÕNICA/M

0 ,5
0,5
0,5
0,1
1,0
1,0
1,0

• Kext

3,05.10""
5.16.10-12

3,98.10"u

5,12.10" l s

9,25.10""
8,27.10"*'
5,26.IO"17

pKexe

10,52
11,29
13,4
14,29
15,03
15,08
16,3

Dos valores das constantes de equilíbrio apresentadas, conclui-se que
cxtratibilidade decresce do Ba(II) ao Lí(I) na ordem apresentada na Tabela.

ê
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DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO SISTEMA PARA PROCEDIMENTOS DE EXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO
(ALLSEX)

Nivaldo Baccan, Cristina Ramalho, João Carlos de Andrade e Kenneth Elmer Collins

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química

Já é bem fundamentado o interesse analítico na extração líquido-liquido co
mo técnica de seDaração, concentração e determinação de íons metálicos» que são
extraídos seletivamente e determinados por métodos convencionais diretamente na
fase orgânica, apôs agitação manual em funis de separação. Muitas vezes o proces-
so perde o interesse analítico quando consideramos sistemas químicos que requerem
tempos relativamente longos para atingir o equilíbrio das fases e tendo-se em coii
ta que fazemos a agitação manual, processo exaustivo e demorado-

No presente trabalho foi desenvolvido um novo sistema contínuo de extração
para ser usado em macro e micro escala, com vantagens sobre o convencional, pois
elimina-se o estágio maçante da agitação manual. 0 procedimento é adequado tanto
para solventes mais leves ou com solventes mais pesados que a água. A metodolo-
gia inclui o desenvolvimento de um recipiente especial de vidro, onde ocorre a
mistura das fases mediante passagem de um fluxo de ar através de tubos de teflon
de pequeno diâmetro interno, causando agitação por turbulência. Para isto é usado
uma bomba de diafragma ou trompa de vácuo comum. No caso de sistemas quíaícos nos
Mu«ii há oxidação «lê algum réagente pelo própri» u~l6í..l« do ar, o fluxo «I* «,r po
dera ser convenientemente substituído por fluxo de nitrogênio ou de outro gás _i
nerte. Outra vantagem mostrada ê a possibilidade de se colocar vários dispositi-
vos série para realizar um grande número de extrações simultâneas, bem como efe_
tuar extrações sucessivas e re-extrações da fase orgânica para a aquosa. A perda
do solvente orgânico volátil foi superada pelo uso de um reservatório de solven-
te, antes do primeiro frasco de extração, de tal modo que o gás de borbulhamento
fique saturado com vapores do solvente para compensar possíveis perdas nos pri
meiros frascos do sistema de extraçãp. _ ~

A versatilidade do sistema foi verificada usando-se a determinação de co_
bre em plantas, por extração com CC1, e a determinação de fosfato em fertilizan -
tes, por extração com álcool n-butílico.

CNPq
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ANALISE DE AROMAS VOLÁTEIS DE CAFÉS ARÁBICA E

CONILON, POR CROMAT0GRÂFIA EM FASE GASOSA

Paulo Lauro Corrêa de Oliveira

Cia. Cacique de Café Solúvel, Londrina.

Visando o Controle de Qualidade Industrial, bem como aumentar a
confiabilidade das análises sensoriais (degustação), em café crfi,
tentou-se relacionar qualitativamente, via Cromatografia Líquido-
gás, os compostos 'àroraáticos voláteis" com a "qualidade da bebi-
da" em lotes de Café Arábica e Conilon, utilizados, como matéria
prima, no processamento industrial do Café Solúvel. As amostras
foram preparadas, para degustação, de acordo com a técnica conven
cional utilizada no comércio brasileiro de café. Certa quantidade
de amostra, ou seja, 10 gramas foram colocadas em um frasco erlen
meyer de 250 ml, cora 100 ml de água destilada em ebulição.O fras~
co foi tapado com rolha de borracha e a mistura homogeneizada por
30 segundos. Com seringa especial, previamente aquecida, a qual
foi introduzida no frasco, retirou-se 1 cc de volume dos aromas1
voláteis contidos na fase de vapor (headspace) e injetou-se na
unidade de cromatografia de gás da Hewlett Packard -modelo 5840-A,
equipada COm' detfcLw*.-̂  de ionizarão ue chama e sis Lema de integra
ção eletrônico. A coluna cromatografica utilizada foi a de 12% de
Carbowax-20M em Chromossorb W-AW 80/100 Mesh - 3,6m - 1/8" D.E -
aço inoxidável, com temperatura programada de 809C a 1909C, na ra
zao de 59C/minuto. Os cromatogramas obtidos, para as amostras ana
lisadas de Café Arábica (bebida "mole", "dura", "riada" e "rio'T
e Conilon, mostraram diferenças significativas com relação aos
compostos "voláteis leves" (ponto de ebulição menor que 1009C).
Deste modo, esta técnica poderá servir de suporte analítico para
as análises sensoriais (degustação1 durante a monitoração diária
destes lotes de matérias primas. A técnica ê rápida e demonstrou
ser reprodutiva.
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SEPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 6LEOS PROVENIENTES DA LIQUEFAÇÃO DIRETA DO BAGA-
ÇO DE CANA

André R. Cotriin, ülf F. Schuchardt e José Augusto R. Rodrigues

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química - Depto de Química
Inorgânica e Orgânica

Ja é bem estabelecido que a hidrogenolise de madeiras e outros materiais ligno-
celulõsicos produz, em sua maioria, óleos pesados caracterizados pela grande
quantidade de compostos oxigenados reutros, ácidos e de caráter fenolico.
Vimos tentando separare caracterizar estes produtos utilizando métodos analíti
cos diversos: destilação, extração líquido-líquido, cromatografia de coluna ê"
cromatograf ia gasosa. 0 processo de separação química pode ser resumido da ma-
neira mostrada na figura 1.
FIGURA 1

Condições de Reação:
15 min ã 266°C/70 bar frio

Frações
1. Voláteis
2. Ácidos Carboxílicos
3. Fenóis
4. Bases
5. Polares Neutros
6. Hidrocarbonetos
7. InsolSveis em Hexano
8. Outros Resíduos

Extrato Bruto Solúvel em Cloroformio
Destilação

»VOLÍTEIS(1)
'Õl

Fase Orgânica*
Sol.NaHCC>3 Saturada

CARBOXÍLICOS(2)

FENÕIS(3>»
NaOH O,1N

I -rFase Orgânica
|HC1 0,2N
—*BASES(4)Fase Orgânica*—

í-»«oluveis em Hexano
INSOLOVEIS

(7)
OS

MeOH/H70(4:l)
•HIDROCARBONETOS(6)

COMPOSTOS POLARES(5)
Todas as frações obtidas são caracterizadas por espectros copia de IV, RMP, e
quanto ao teor de carbono, hidrogênio e oxigênio (microanálise de C/H). As fra-
ções de ácidos carboxílicos(2) e fenóis(3) foram analisadas por cromatografia
de coluna, mas não foi possível conseguir uma separação efetiva dos seus comp£
nentes. As amostras coletadas foram analisadas por IV. A análise dos voláteis(1)
foi feita por cromatografia gasosa de alta resolução. Foi possível separar 30
componentes presentes na mistura em quantidades superiores a 0,3Z. A análise de
duas frações de voláteis, obtidas em reações diferentes, mostrou que são produ-
zidos os mesmos componentes, mantendo-se a identidade da fração, mas no_entanto,
são perdidas grandes quantidades dos produtos mais voláteis na evaporação^ do
cloroformio utilizado na extração do óleo bruto. Estes 30 componentes serão ca-
racterizados por espectrometria de massa, utilizando-se um sistema CG-MS.
Conclusão; é impossível obter insumos químicos ã partir da hidrogenolise de bio
massa bruta; torna-se necessário separar a bíomassa em seus componentes (lignT
na, celulose, hemicelulose, e t c . ) para uma posterior conversão. Podemos desta
forma, obter furfural , vanilina,fenóis, xilose, metanol e outros insumos quínú
cos dependendo da natureza da conversão. (FAPESP/FDJEP/CNPq).
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"ANALISE DE RESINAS EM COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS POR CROMATOCRAFIA GASOSA DE ALTA

RESOLUÇÃO ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSA (GC/MS)"

Fernando M. Lanças

H.S. Kararn e H.M. McNair

Instituto de Física e Química de Sâ*o Carlos, Universidade de São Paulo

Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA., USA.

Um dos fatores limitantes no processamento industrial de combustíveis al-

ternativos ( carvão, xisto, biomassa e outros) e o elevado teor de compostos nî

trogenados, sulfurados e oxigenados o que os torna insoluvêis no solvente de prp_

cesso. Isto requer um melhor conhecimento da composição química dos produtos da

conversão da fonte sólida aos produtos líquidos.

Dando prosseguimento aos nossos estudos da caracterização química das resî

nas ( a fração de polaridade intermediária), desenvolvemos um método de fraciona-

mento desta classe em ácidos - bases - neutros usando uma coluna cromatográfica de

troca catiónica em conjugação com uma coluna de silica gel modificada com hídróú

do de potássio. Cada uma destas classes é então injetada em um cromatógrafo de aj_

ca resolução, acoplada a um capectrõmetro de massa (GC/MS), HP 5995 B.

A separação é efetuada em duas colunas capilares de sílica fundida com 50

metros x 0,25 mm, sendo uma impregnada com SE-52 e a outra com carbowax 20 M. Os

resultados da análise mostram que os principais compostos encontrados em resinas

foram quinolinas, benzoquinolinas, pírídínas, alquil piridinas, fenóis, fenil fe_

nóis carbazóis e indóis. 0 esquema analítico tem sido aplicado ao estudo de vá

rios combustíveis alternativos.

I
li
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FATORES QUE INFLUENCIAM A DEGRADAÇÃO DE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS

NA CROMATOGRAFIA EM FASE GASOSA

Del'Acqua, A.; Ribeiro; M.L, e Augusto C A .

Departamento de Química Orgânica, Instituto de Química - UNESP

A degradação de pesticidas organoclorados em seus rae-
tabolitos na cromatografia em fase gasosa, tem sido objeto de discus;
soes na literatura. Determinar os diversos fatores que podem promo-
ver tal degradação e se possível eliminá-los ou minimizá-los é o §
objetivo principal de um trabalho que abrange desde a preparação das \ l\
colunas, empregando técnicas diferentes de impregnação do suporte e *>
empacotamento, até a análise cromatográfica dos pesticidas. Os resul
tados preliminares obtidos são aqui relatados. *~

Colunas helicoidais de vidro foram empacotadas com dois
tipos de fases estacionárias, 1,5%OV-17/1,95%QF-1 e 4%SE-30/6%QF-l,
sobre Chromosorb W.H.P. 100/120, selecionadas em função da resolução
dos pesticidas.

A influência da quantidade de lã de vidro, usada nas
extremidades da coluna, sobre a degradação do p,p'~DDT, o,p'-DDT e
endrin foi verificada trabalhando-se em duas condições extremas: co-
lunas com quantidade de lã de vidro apenas suficiente para reter a
fase estacionaria e, alternativamente colunas com lã de vidro cobrin Y*
do todo o espaço vazio. Na primeira coluna foi observada uma degra- U: fi
daçãode IV e na seyunúa, uma degradação 10 vezes maior para P,p'- Z •]
-DDT. Endrin não apresentou degradação nas duas colunas, enquanto 1
que a degradação de o,p'-DDT decresceu de 1,5% para traços.

O efeito de silanização de colunas prontas e prepara-
das em nosso laboratório está sendo estudado, assim como comparação
entre diferentes materiais do tubo da coluna, como níquel e vidro.

CNPq
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PROJETO DE CONEXÕES PARA COLUNAS CAPILARES:
PROBLEMAS DE INÉRCIA QUlMICA E VOLUME HORTO

Ricardo Bezerra Coelho, Jari Nobrega Cardoso e Francisco Radler de
Aquino Neto

Instituto de Química
Universidade Federal do Rio de Janeiro

0 desenvolvimento de opções nacionais de baixo custo para co
nexões de capilares de vidro e silica fundida, é necessário para a
popularização da cromatografia com fase gasosa de alta resolução.
A inserção em linha, no sistema capilar, de uniões de volume inter;
no "nulo" e atividade reduzida, possibilita a elaboração das dife-
rentes configurações do sistema cromatografico, necessárias S uti-
lização plena das pojtenciai:\dades desta técnica. Por exemplo, o em-
prego de lacunas de retenção de comprimento e diâmetro variáveis ,
de detectores múltiplos, cromatografia multidimensional, conexão
direta em "acoplamentos hifenados", fases mistas e adaptação de
extremidades flexíveis a colunas capilares de vidro.

Seis modelos de conexões foram testados sendo comparados
quanto ao custo, durabilidade, confiabilidade, facilidade de empr£
go, inércia, perda de resolução, acesso no mercado nacional e fai-
xa de aplicação em função das condições de cromatografia. Nenhum
tipo reúne todas essas qualidades, restando ao usuário selecionar
o que mais* lhe convivi, (finep, CNPq).
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ELABORAÇÃO DE COLUNAS CAPILARES DE FASE ESPESSA (5um) PARA ANXl.TSE l
DE GASES E AROMAS \,

f

Neilson Fabiano da Silva, Francisco Radler de Aquino Neto e Jari N<> HF

brega Cardoso.

Instituto de Química
Universidade Federal do Rio de Janeiro

O emprego de colunas capilares de fase espessa (aproxima-
damente 5pm), permite a execução de analises de gases e substâncias
voláteis, eir c r orna Co grafia con fase gasosa, sem ser necessário re-
correr a temperaturas abaixo de 409C. Além de elevar o fator de ca-
pacidade (k), a fase espessa permite a introdução de maiores volu-
mes de amostra sem perda sensível na resolução.

A elaboração de colunas capilares de vidro ou silica fun-
dida com fase estacionaria em filme espesso, ê dificultada pela vijs
co&id&de elevada das soluções empregadas na deposição estática do
iilme, para colunas convencionais com P.I. 0,2 a 0,3sa. Esse probl<s
oa e facilmente contornado limitando o comprimento dos capilares a
2üm, e conectando tantas colunas quanto forem necessárias para a ob_
tenção do k desejado. As fases estacionãrias que melhor se prestam
pars este tipo de coluna capilar são metilsili.cones apolares (p.ex.
SE-54 e PS-225), os quais uma vez depositados no interior do capilar
são imobilizados via radical -livre. Excrr.p1^? ti analises cc= •;;; í.c
lima de 40m de comprimento ilustram a caracterização de aromas de
cafe, gases de reação, gãs natural e cargas petroquímicas voláteis.
(FINEP, CNPq),
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DESENVOLVIMENTO DE COLUNAS CAPILARES DE CROMATOGRAFIA GASOSA CONTENDO PENEIRAS

MOLECULARES COMO FASE ESTACIONARIA, E SUA APLICAÇÃO NA ANALISE DE NAFTAS DE PE

TRÔLEO

Inái M. R. de Andrade Brüning

«

Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A, Miguez de Mello (CENPES) - Pe

tróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS)

A determinação dos teores de bidrocarbonetos parafínicos, naftenicos e aro-
máticos em naftas de destilação direta, reformadas e hidroprocessadas constitui
uma necessidade básica na indústria do petróleo. Os métodos clássicos ou são mui
to demorados (FIA, P.O.N.A.) ou demandam aparelhagem dispendiosa, tal como espec
trõmetro.s de massa não disponíveis em refinaria. A alternativa de empregar ou
combinar colunas capilares de sita resolução,, com programação de temperatura e ,
âp vezes, até de vazão, além de ser demorada, também apresenta limitações de re-
solução de alguns comaoaftoíea. \tudv*iãwBã.s- e- is fíixa-de- ebulição* dws amostras.
Para contornar PSSPÍ probl»çy>s, psr.FQU'-se»a> v.tilizar colunas cromatográficas re
cheadas com peneiras moleculares 13X, que realizaram as analise em cerca de u
ma hora; porém limitavam os destilados â temperatura máxima de 185? C, necessity
vam desaromatização prévia da amostra, e exigiam aparelhagem que alcançasse tem
peraturas de coluna superiores a 4009C, o que constitui limite acima do normal-
mente encontrado em cromatógrafos comerciais.

0 presente trabalho desenvolveu uma técnica de recobrimento de colunas capi
lares com peneiras moleculares, que permitiu analisar naftas até ponto de ebulí-
vão de 200c C,rapidamente (18 minutos), com programação ae temperatura de colu
na até 3809 C e com resolução e eficiincia superiores.

Por meio da avaliação de diversas peneiras moleculares comerciais, foi po<;
sível combiná-las, de modo a se obter a separação dos hidrocarbonetos aromáticos»
dispensando a desaromatização preliminar da amostra. Estudaram-se peneiras mole-
culares 13X e 10A, e os melhores resultados foram obtidos com mistura contendo
50% em peso de cada tipo. A técnica de recobrimento mostrou-se repetitiva e de
fácil execução, utilizando suspensão de peneiras moleculares em partículas de ta
manho na faixa de 0,5 a 1,5 V, em misturas de metanol-água (1:1), com concentra^
cão de sólidos de 1 a 57, em peso/volume.

Utilizaram-se tubos capilares metálicos de 0,5 mm de diâmetro externo e de
diversos comprimentos. 0 melhor compromisso entre resolução, tempo de análise e
comprimento de coluna foi obtido com colunas de 20 metros de extensão.

O cromatógrafo Perkin Elmer 900, dotado de detector de ionização de chama
de hidrogênio, foi empregado com razão de partição de 1/500, para quantidades de
amostra entre 0,2 e 0,5 microlitros. As análises forneceram resultados de hidro-
carbonetos parafínicos normais, ramificados e cíclicos, segundo os números de á
tomos de carborao. A repetibilidade variou entre ± 1 e 3%, e a exatidão foi da
ordem de ± 5Z.
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Antonio Luiz Pires Valente

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química
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0 parâmetro fundamental para a Analisa Qualitativa em Cromatografia ê o
Tempo de Retenção, tR, o qual ê afetado por muitas condições experimentais (esta
bilidade de temperatura da coluna e dos fluxos de gases, concentração da amostra",
tipo de coluna, do modo de injeção e sua reprodutibilidade). No caso do uso de
croraatógrafos convencionais, principalmente no modo de temperatura programada ,
o problema se agrava, pois aos desvios oriundos da flutuação das condições do apa
relho somam-se erros determinados. Uma seqüência de operações comum, que impõe
erros sistemáticos sobre os tempos de retenção é: injetar a amostra e, sequencial_
mente, acionar o programador de temperatura, um regístrador e um integrador(quan
do o integrador não é gráfico). No nosso trabalho com compostos halogenados derT
vados de hidrocarbonetos tivemos este tipo de problema. Mesmo otimizando a sí_
quência de operações os menores tempos de retenção de 11 cromatogramas flutuavam
em 16Z (desvio relativo). Na impossibilidade de melhorar experimentalmente tais
resultados, desenvolvemos uma sistemática matemática simples, que foi processada
por microcomputador, com a qual conseguimos diminuir consideravelmente os desvios
dos t_ dos primeiros yi»..,, 03 resultados foram muito wexiiores para os picos
mais tardios, como se deve esperar. 0 método usado baseia-se em eliminar os er_
ros sistemáticos, calculando-se um parâmetro DT, que é a diferença entre os tem
pos de retenção da amostra e o tR de um padrão interno ã ela e que elua na re
gião de boa reprodutibilidade do eixo dos tR. Em função das nossas necessidades
experimentais (curvas de log de retenção versus propriedade dos compostos), o pa_
rãmetro DT não pode ser utilizado, pois ocorrem valores negativos. Por isto ,
após rejeitar valores dos DT, usando o Teste t de Student, o conjunto gerado foi
utilizado para seleção dos respectivos tR, os quais também foram submetidos ao
Teste t para rejeição; com estes tR ( de maior reprodutibilidade) pudemos calcu-
lar os logarítimos e parâmetros como a Retenção Relativa para, satisfatoriamente,
gerar critérios de identificação com curvas do tipo das acimas comentadas.

Nossos resultados são adequadoB para as nossas amostras, pois, tratam -se
de soluções de padrões. Atualmente está em estudo a simulação de dados de reten_
ção, sobre os quais imporemos desvios e erros sistemáticos conhecidos para, pos_
teriormente, aplicar a sistemática acima descrita e verificar se existe bom re
torno aos dados originais. Confirmada esta hipótese trabalharemos no desenvolvi-
mento de "software" de utilização genérica, que possa ser processado por micros
com recurso de impressão e memória periférica, onde se possam gerar arquivos de
dados.
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SELEÇÃO DE COLUNAS PARA USO EM CLAE E uCLAE, BASEADA EM FATORES ECONÔMICOS.

Maria Aparecida F. de Lima, Pierina S. Bonato, Carol U. Collins e Kenneth E.

Collins

Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas

A Cromatografia Liquida de Alta Eficiência (CLAE) que emprega técnicas de

fase reversa e, sem dúvida, a que maior interesse tem despertado nos últimos

anos. Para o Brasil sua importância tem ainda maior significado devido ao uso de

solventes mais baratos, incluindo a possibilidade do emprego da água como compo-

nente da fase movei.

Visando proporcionar uma maior economia de solventes e de material de re-

cheio, foram empregadas colunas recheadas em nosso laboratório, com técnica por

nós desenvolvida, em uma serie de experimentos, variando-se alguns parâmetros

que podem afetar o custo de um trabalho de rotina, tais como, o diâmetro das pair

tículas e as dimensões da coluna.

Os diâmetros das partículas empregadas foram de 3, 5 e 10 pm, usando sem-

pre o mesmo tipo de recheio, a base de silica, com partículas porosas, de fase

estacionaria quimicamente ligada, com cadeias de hidrocarbonetos de 18 átomos de

carbonoCoctadecilsilano - ODS). As dimensões das colunas usadas foram 5, 10, 15,

20 e 25 cm de comprimento, e diâmetros internos de 4,6 mm (para CLAE) e l m (pa_

ra UCLAE).

Para estas colunas foram optimizadas as vazões da fase móvel e, posterior

mente, determinadas as suas eficiências (em termos de número de pratos teóricos),

fatores de seletividade e resolução, usando-se a mesma mistura sintética.

Os resultados foram comparados com os obtidos, em mesmas condições croma-

tográf icas, usando-se colunas importadas já recheadas. Uma redução no tamanho

das partículas, comprimento da coluna e diâmetro interno proporciona separações

rápidas e de grande economia, tanto nas quantidades de solventes como na de ma-

terial de recheio.

FAPESP, Dow Química, S.A.
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'•DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO CROMATOGRÃFICO PARA 0 FRACIONAMENTO

DE COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS EM COMPOSTOS ÁCIDOS, BÁSICOS E NEU

TROS".

H.S. Karam, El iane M. Soares e Fernando M. Lanças

I n s t i t u t o de F í s i c a e Química de São Car los , Universidade de São

Paulo

A extrema complexidade dos combustíveis alternativos (carvão, biomas_

sa, x is to , e tc . ) tem dificultado seu processamento em escala comercial. Mesmo

um pré-fracionamento por cromatografia líquida de adsorçao em coluna de s i l i ca ,

alumina ou f l o r i s i l , tem-se mostrado insuficiente para a caracterização quími-

ca de amostras tão complexas. Uma alternativa que mostrou-se bastante út i l no

caso de carvões refinados por solventes (SRC) é um fracionamento do SRC cm com

postos ácidos, básicos e neutros (geralmente por extração com solventes) para

sua posterior identificação por n.étodos cromatograficos, espectroscópicos e oil

tros.

Uma tentativa em aplicarmos os métodos da literatura no fracionamento

de SRC obtido de carvões brasileiros, assim como aos produtos de liquefação de

bagaço de cana, mostrou-se infrutífera. Em face a i s to , desenvolvemos um méto-

do cromatografico, usando duas colunas preparativas de vidro, uma empacotada

com resina catiõnica e a outra com Si/KOH.

Usando-se mais de uma centena de padrões comumente encontrados em cota

bustíveis alternativos, desenvolveu-se um esquema de eluentes apropriado para

tal caracterização, coletando-se frações de volume apropriado. A eficiência da

separação preparativa foi monitorada, analisando-se o conteúdo de cada frasco

em um GC/MS HP 5995 B, munido de uma coluna capilar de s i l i ca fundida (50m x

0,25 mm) impregnada com carbowax 20 M.

O método desenvolvido foi aplicado â caracterização química de prodtt

tos da liquefação de carvão, bagaço de cana, e outros combustíveis alternativos.
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DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÍTICOS (HPAs)
POR CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA.

Jailson B. de Andrade
Pedro A. de P. Pereira
Antonio H. Miguel

Departamento de Química da Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro

Um protocolo analítico simples,rápido e exato,foi desenvolvido para a determi-
nação de hidrocarbonetos policíclicos aromaticos (HPAs) em aerossóis atmosférj^
cos. 0 protocolo envolve o tratamento do material particulado (em pÕ ou sobre
um filtro) com 10 ml de diclorometano (DCM) em banho de ultrason durante 50 mi
mitos, filtração e resonificaçlo do material particulado (MP) com outra porção
de 10 mL de DCM, durante 20 minutos, seguido de nova filtração e lavagem. Os
filtrados são então evaporados em fluxo de nitrogênio, a temperatura ambiente,
até cerca de 0,3 mL, sendo então retomados com 3 mL de ciclohexano (CX). Neste
ponto são feitas quatro extrações liquido/liquido de 5 minutos cada com 1 mL
de iI,N-Dimetilformamida (DMF) para separar os hidrocarbonetos alifãticos dos
HPAs. As fases DMF são juntas e colocadas em fluxo de nitrogênio para evaporar
algum CX que tenha passado para a fase DMF. 0 volume 2 então completado para 5
mL com clorofórmio. A determinação dos HPAs é feita por cromatografia líquida
de alta eficiência (CLAE), utilizando um detetor de fluorescencia com Aex/Xem
fixo em 250/370 nm. Foi utilizado gradiente de eluição de acetonitrila (MeCN)
i. água (t= 0 miu, MeCN= 40%; t= 20 min, MeCN= 100%* wantendo-se isocrâtico-iü0£
MeCN-até 25 min,voltando para MeCN= 40% em t= 35 min) a vazão de 0,9 mL/min. A
calibração do sistema de CLAE foi feita utilizando o padrão líquido de HPAs do
NBS, SRM 1647, diluído com MeCN 200 ou 300 vezes. 0 protocolo foi avaliado ana
lizando-se o pó padrão de material particulado atmosférico do NBS, SRM 1649. Os
resultados médios e desvio padrão obtidos para seis alíquotas do pó padrão fo-
ram:

VALORES CERTIFICADOS (NBS)

VALORES OBTIDOS

FLT

7,l±0,5

6,2+0,4

PHE

VALORES NÃO CERTIFICADOS (NBS) 4,5+0,3

VALORES OBTIDOS 4,8±0,9

micrograma de HPA/graaa de MP

BaA BaP BgP IND

2,6*0,3 2,9±0,5 4,5±1,1 3,3±O,5

2,2±0,l 2,7±0,4 6,7±0,4 3,6±0,2

PYR CRY BbF BkF

6,2±0,2 3f6±0,2 6,2+0,3 2,1+0,1

5,8+0,4 3,5*0,2 4,5±0,7 l,7±0,4

Os valores obtidos comparam-se em precisão e exatidão com os valores do certi-
ficado. Entretanto, o procedimento descrito acima é mais simples, rápido e de
baixo custo que o utilizado na certificação pelo NBS.

FINEP e CNPq, J.B.A. é bolsista da CAPES e Prof, do Instituto de Química da
UFBa e do CENTEC-Ba.
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ANÁLISE CROMATOGRÁFICA POR PARTIÇÃO-EXCLUSÃO DE ÍONS DE ALGUNS
ÁCIDOS CARBOXlLICOS

Gilberto Molinar Pineda*, M. Guadalupe Albarrãn Sanchez** e
Carol H. Collins

Universidade Estadual àe Campinas» Instituto de Química

Estudou-se o comportamento cromatográfico de aproximadamente
trinta ácidos carboxílicos cujos tempos de retenção foram determina
dos com relação ao ácido acetico. Avaliar-se como estes tempos de
retenção relativos foram afetados pela identidade da resina de ti.o_
ca catiônicr. usada e pela variação do pH do eluente.

0 mecanismo de separação utilizado foi de partição-exclusão de
Ions. Para aplicar este processo, foram usadas colunas de cromato-
grafia liquida empacotadas com duas diferentes resinas de troca Cji
tiônica, tipo porosa. Uma coluna foi de 100 x 0,55 cm (d.i.), empai
cotada com resina AG50Wx8 (Bio Rad), com o diâmetro de partículas
< 37 ym. Com esta coluna alcançou-se uma pressão de 0,9 MPa. A oii
tra coluna, de 25 x 4,6 cm (d.i.) foi esnpacotada coei a resina Amî
nex AS (Bio Rad), com diartei.ro de partícula de 13 í 2 ym e apresen
tou uma pressão mais alta (até 10 MPa).

O uso da coluna de Aminex A5, com vazão de fase móvel de 0,25ml
min resultou em tempos de retenção menores do.que os observados
com o AG50Wx8, usando uma vazão de 0,36 ml min

0 uso de ácido mineral como eluente facilita a separação dos
ácidos moderadamente fortes, sendo que v* »«U& tempos «!«• «ol-i^çH:
aumentaram com o valor de pH.

Os resultados mostraram que a ordem de eluição dos ácidos está,
de uma maneira geral, correlacionada com os seus valores de pK em
anbas as colunas testadas, sendo que mudanças no pH podem inverter
a ordem de eluição em alguns casos.

SUBIN, CAPES, CNPq

Endereços Permanentes:

* Universidad Nacional de Panama-Faculdad de Química
** Universidad Nacional Autônomo de Mexico-Centro de Estúdios Nucl£

ares.
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MECASIZAÇÃO DE CROHATOGRAFIA POR TROCA IÔNICA.

Giovaoi Salviano Melo

Carol H. Collins

Universidade Federal de Uberlândia» Depto de Engenharia Química

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química.

* Iíí>
t
•t

Este trabalho tem a finalidade de aperfeiçoar o método convea_

cional de análise cromatográfica por troca iÔnica, através de .uma

•odificaçio do sistema utilizado, afim do que se mantenha a vazão

constante e se padronize a amostragem e a temperatura da coluna, vî

sando reduzir o erro aleatório provocado pelo analista e os disposi^

tivos utilizados.

Para estas finalidades, projetou-se e construiu-se uma bonba

peristáltica de boa eficiência e de vazão constante que permitiu o

seu uso em análise demoradas. Após o controle de vazão, projetou-se

e construiu-se também uma válvula de injeção cromatográfica que pe£

mitiu padronizar as amostras, diminuindo a parte morta de eluente e

isolando a resina de troca ionica. Para controlar a temperatura,con£

truiu-se uma coluna cronatogrrf ica roo circulador de água que, acopij*

do a um banho termostatizado, permitiu manter o sistema termicamente

estável. Todo este sistema foi testado e pode ser empregado em qual-

quer tipo de análise que envolva separação de espécies aniõnicas ou

catiSnicas.

As modificações introduzidas no sistema utilizado no método

convencional de análise melhorarão a sensibilidade e o processamen-

to da análise e também viabilizaram o processo para análise de rot^

na. Os resultados mostraram um desempenho ótimo do sistema com res-

peito 5 estabilidade, reprodutividade, simplicidade e eficiência.

(CAPES-PICD).
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IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES RADIOHARCADAS EXTRAÍDAS DAS FORMAS B DAS FTALOCIANI-

NAS DE COBALTO E ZINCO IRRADIADAS.

Isabel Cr i s t ina Sales Fontes Jardim, Carol H. Coll ins è

Kenneth E. Col l ins

I n s t i t u t o de Q a w . u da Universidade Estadual de Campinas

! *

Este trabalho tem cano objetivo determinar o número e a identidade

das espécies radiomareadas extraídas da forma B da CoPc e ZnPc. Para isto,

acoplou-se o método crostatogrifico de troca ionica com o método espectrofoto-

métrico e dividiu-se o trabalho em duas etapas, uma usando soluções radioati-

\ i vas extraídas das formas B das ftalocianinas metálicas irradiadas (8-*MPc) e
- - -2 —3

outra usando soluções nao radioativas do CoCl- 10 M e Zn(NO_)..6H 0 10 Mr

0 trabalho cromatogrãfico foi feito em colunas de vidro contendo re-

sinas de troca cationica, AC50Wx8, na forma U ou de troca aniônica, AC 1x8, na

forma Cl , e as seguintes seqüências de cluentes: H ?0, HC10, 1M, HC10 2M, e

HC1O 3H ou H O , NaCl 1M e CaCl 1M. Os resultados obtidos com colunas catiôni-

cas mostraram que a maior parte da radioatividade foi eluída com HC10, 2M em uma

seqüência e com NaCl 1M em outra. Usando-se colunas ímíônir.as, não se encontrou

nenhuma espécie aniônica nas soluções extraídas da B-CoPc, enquanto que as solu-

ções extraídas da fi-ZnPc pareceram conter uma pequena quantidade de alguma espé-

cie aniônica.

Em uma segunda etapa, submeteram-se as soluções de CoCl. e Zn(N0.).,

' | nao radioativas, a análise cromatogrãfica com resina catiônica, eluindo com a se_

quência: H_0, NaCl 1M e CaCl. 1M.Paralelamente, preparou-se várias referências

de 8 ml, que consistiam de 1 ml da solução de amostra e 7 ml de cada um dos eluen

tes utilizados. Para se obter soluções coloridas para as medidas espectrofotomé-

trícas, fez-se a complexaçâo do Co e Zn , contidos tanto nas soluções de elui-

çio quanto nas de referência, respectivamente com a-nitroso-f$-naftol e com ditizo

na. Comparando-se os espectros das soluções não radioativas eluidas das colunas

cromatogrificas com os das soluções de referência, verificou-se que o Co ou o
2+ —

Zn são eluidos com NaCl 1M, o mesmo eluente que arrastou a maior parte da radio
atividade contida nas soluções extraídas das 0-*MPc. Portanto, concluiu-se que as

2+ 2*
espécies extraídas da 8-CoPc t da 8-ZnPc são respectivamente, o Co e o Zn .

PAPESP, CNPq.
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ANALISE CROMATOGRAFICA DE COMPLEXOS DE MICOBACTEJA COM ALGUNS

METAIS

Carol H. Collins

John MacCordick

Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas

Laboratoire de Chimie Nucleaire, CNRS, Strasbourg, França

38

As micobactinas consistem de uma família de siderotoros de interes

se biológico que se complexam com vários metais. Estes produtos tem estabilida

des c propriedades químicas e biológicas diferentes. As micobactinas de Fe(III)

são consideradas essenciais a vida de algumas bactérias, uma vez que lhes S

atribuído a função de transportadora de ferro através da parede da célula lípt>

fílica de soluções lipofóbicas.

Ao estudar a estabilidade, bem como outras propriedades químicas

de novos complexos metálicos das micobactinas, verifica-se a necessidade de

desenvolver um método analítico rápido que permita distinguir entre as micobac

tinas complexadas com metais e as livres, bem como os possíveis produtos de

decomposição.

Aplicou-se a cromatografia em camada delgada a esta análise,varian

do-se a identidade da fase estacionaria e a polaridade da fase móvel, porém

mantendo-se uma alta porcentagec- de solvente lipofilico para assegurar a solu-

bilidade da micobactina. Usando as melhores condições estabelecidas para cada

complexo, a estabilidade em soluções ácidas ou neutras das micobactinas tipo S,

contendo H , Pe , Co , Cr e Vo como íons centrais, foram investigadas.

Os resultados.foram correlacionadas com as previsões de estabilidade calculadas

a partir da geometria destes complexos.

CNPq, FAPESP, IN2P3.

í
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SELEÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA 0 ESTUDO DE ESTA
BILIDADE DA FENILBUTAZONA EN MEDICAMENTOS.

MARIA INES ROCHA MIRITELLO SANTORO, MARIA PALMIRA DAFLON GREMlAO,
ERIKA ROSA MARIA HACKMANN e JOÃO FERNANDES MAGALHÃES.

Departamento de Farmácia - Faculdade de Ciências Farmacêuticas da
Universidade de Sio Paulo.

t».

Apesar da ex is tênc ia de vários ant i inf1amatór ios e analgésicos
não estero íd icos s in te t i zados mais recentemente, a feni1butazona
( I ) continua sendo largamente empregada na te rapêut ica . Este fárma_
co, sob determinadas condições, ãs quais os medicamentos estão e£
postos dá origem a vários produtos de decomposição. Considerando *~
que, no Brasi l existem inúmeras especialidades farmacêuticas coji
tendo ( I ) associada a outros fármacos, este. pesquisa teve como ot>
j e t i v o pr inc ipa l estudar sua estabi l idade nestas formulações. Na?
condições normais de armazenagem a ( I ) pode, por oxidaçio e h idrõ-
l i s e , dar origem a diversos produtos de decomposição. Entre os v£
rios compostos forma-se o hi drazobenzeno que é rapidamente oxidado*
a azobenzeno ( l i ) . Desta maneira, um método a n a l í t i c o que permita
detectar ( I I ) pode indicar a l teração do medicamento. Com o propó-
s i to de estabelecermos uma metodologia a n a l í t i c a rápida, simples e
e f i c i e n t e para a detecção de ( I I ) , foi padronizado um método por
cromatografia em camada delgada. Algumas fases móveis e reveiado-
r c foram testados com a f ina l idade de estabelecerem-se as condi -
ções ideais de a n á l i s e . Foram empregadas placas de vidro de 20 cm
X 20 cm, recobertas com camadas de 0,25 mm de s i l i c a gel GF - 25*»
Merck ( t i p o 60) e testadas as seguintes fases móveis: (A) c i c l o -
exano-acetona-ácido acét ico (80 :20 :2 ) ; (B) amônia (26%) - 2 - pro_
panol-tolueno (10:60:30) e (C) ácido acét ico (30$) - l -butanol -
água ( 2 0 : 6 0 : 2 0 ) . Os reveladores usados foram: iodo metálico e luz
u l t r a v i o l e t a a 254 e 366 nir.. As melhores separações e v isua l i za -
ção mais n í t i d a foram obtidas com as fases móveis (A) e (B) e i £
do metál ico como revelador . A quantidade mínima detectávei dê"
( > ) ) é 2 y g . Drágeas contendo ( l ) foram mant idas a 50 e 100?C por
um p e r í o d o de tempo de a t é h meses . De tempos em tempos, _ as
amostras foram re t i radas da es tu fa , tratadas com metanol e após_
T'N t ração , cromatografadas nos sistemas selecionados em comparação
com padrões de O ) ( 5 y g / y O « 0 0 (1 y g / y l ) dissolvidos em met j
no l , e amostra não submetida ao aquecimento, t ratada da mesma mes"
^» maneira. Os hRf de ( I ) e ( l i ) na fase móvel (A) siõ"
33 e 66 e , na fase móvel (B ) : 60 e 88, respectivamente. Concluímos
que o método de ident i f i cação proposto é ráp ido , simples e e f i c i -
ente , tornando possível a detecção de pequenas quantidades de ( I I )
indicando a l terações na estabi l idade do produto farmacêutico.
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"DETERMINAÇÃO TURBIDIMETRICA DE POTÁSSIO COM TETRAFENILBORATO DE SÕDIO"

Hatchieu Tubino e José Roberto de Oliveira Torres

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química

Embora a utilização do tetrafenilborato de sódio, para a determinação quali-
tativa e quantitativa do potássio tenha iniciado há mais de 30 anos, surpreenden-
temente, não se encontra na literatura, referências sobre um método turbidimêtricô
geral adequado para a dosagem deste cátion. A única citação encontrada refere-se à
análise turbidimêtrica estimativa do potássio, com tetrafenilborato, em fertilizai*
tes. Neste caso somente se verificou linearidade acima de 50 ppm. Assim sendo, re
solvemos iniciar estudos no sentido de desenvolver um método geral. Os resultados^
inicialmente obtidos mostram uma boa linearidade entre,aproximadamente, 20 e 50ppm
de potássio. 0 comprimento de onda usado é de 420 nm. Para a precipitação utiliza-
se 5,0 ml de solução aquosa de tetrafenilborato a 2%, para um volume final de 55,0
=1, num pH aproximadamente 6. A curva mostrada foi construída a partir de dados ob_
tidos com o uso de uma cela de vidro de 0,500 cm de caminho óptico. 0 aparelho IT
tilizado : espectrofotometro ZEISS Mod. PMQ II. UNICAMP, CNPq. ~

1.00
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CONCENTRAÇÃO DE POTÁSSIO /
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COMPARAÇÃO DE DOIS MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO DE AMOSTRAS DE PLANTAS PA
RA A DETERMINAÇÃO DE METAIS POR ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO E EMIS-
SÃO ATÔMICA. .

Cora C. Campos, Andréa L.M. Geyer, Josino C. Moreira* e Adilson
José Curtius

Departamento de Química da PUC/RJ
UFFRJ e FIOCRUZ*

Uma etapa critica na determinação de elementos em plantas por es -
nectrofototnetria de absorção e emissão atômica na chama é a disso-
lução da amostra. Elementos podem ser perdidos por evaporação ou
enriquecidos por contaminação. Foram comparados dois métodos de dis_
solução de amostras. Em um deles (Método A) a amostra é seca, cal-
cinada e as cinzas são dissolvidas em uma mistura de. ácidos. No o\x
tro (Método B), são feitos tratamentos com ácidos antes e após a
dissolução. Método A: Pesam-se 5,0g de amostra seca'numa caçarola
de porcelana e deixa-se esta porção por 4 horas a 80-1009C; calci-
na-se a mesma a 500-5509C por 2 a 3 horas. As cinzas são dissolvi-
das em uma solução ácida (HC1 .HNO-.HjO - 1:1:8). Em seguida a solii
ção é aquecida até a ebulição e filtrada. Método B: Pesam-se cerca
de 2,0g de amostra em uma caçarola; deixa-se esta porção em estufa
por 24 h a 1059C.Adicionam-se 10 ml de ácido nltrico e deixa-se a
amostra em digestão a frio por 6h, aquecendo-se após em banho de
areia até a secura. Calcina-se a 5009C por °-in h. As cinzas zzo
dissolvidas em 10 ml de ácido nltrico concentrado e adicionam-se ,
a seguir, 5 ml de ácido fluorídrico evaporando-se até quase a secu
ra e juntam-se gotas de perhidrol até a solução permanecer clara .
A solução é,então aquecida; adicionam-se 2 ml de ácido clorídrico e
continua-se o aquecimento, até que os vapores nitrosos se despren-
dam totalmente. A seguir a solução é filtrada. Cinco alíquotas do
padrão Orchard Leaves (NBS n9 1571) foram analisadas após o trata-
mento pelos dois métodos, sendo que K foi determinado por íotome -
tria de chama e Mg,Ca,Cu,Fe,Mn' e Zn foram determinados por absor -
ção atômica na chama. Pelo método A, os valores encontrados diferi
ram em menos de 20Z dos valores certificados, enquanto que pelo me_
todo B diferiram em u nos de 15%. Os desvios padrões relativos vari£
ram de 2 a 10Z e de 4 a 15% nos métodos A e B, respectivamente. De
uma_nianeira geral, as determinações pelo método A apresentarão exii
cidÕes e precisões um pouco superiores ao método B, mas para . a
maioria dos estudos esta diferença não recomenda o método A que é
mais caro e demorado. Testes de recuperação aplicados ã soluções
resultantes pelos dois métodos de dissolução mostraram também a att
•ência de interferência nas determinações. (CNPq,FINEP,CAPES).
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PADRONIZAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS

DE NATUREZA CATIÕNICA NO ETANOL

Carmen Lucia da S. Branquinho e Arly Pereira de Souza

Instituto Nacional de Tecnologia

Avenida Venezuela, 82 sala 809

20.081 Praça Mauã - Rio de Janeiro

Foram estudadas as melhores condições analíticas para determina

cão simultânea de cálcio, chumbo, cobre, cromo, ferrro, manga-

nês, potássio e zinco em álcool etílico anidro e hidratado por

espectrofotometria de absorção atômica, utilizando forno de gra

fite. Esta técnica apresenta uma gama de vantagens em relação ã

atomização na chama, das quais destacam-se : o aumento de sensi

bilidade e do limite de detecção para os elementos analisados ,

evitando, assim, a prê-concentração das amostras ; maior repro

dutibilidade ' e precisão analítica, observando-se um desvio pa

drão máximo de 0,5Z numa faixa de concentrações metálicas de

2 x 10 até 1 ppm.

Foram analisadas amostras de álcool de diferentes especifícida-

des (ex.: comercial, prõ-análise e combustível) com teores alço

ólicos variando entre 92,7% e 99,835. Não foi constatada influên

cia da variação do grau alcoólico sobre a sensibilidade das de

terminações. Também não foram registrados quaisquer fenômenos de

interferência de um elemento químico na análise de outro.

As curvas de calibração (método das adições) apresentaram boa

linearidade, mostrando que a lei de Lambert-Beer foi obedecida

para todos os cations na faixa de concentrações analisada.

Foram padronizados os parâmetros experimentais para aplicação

deste método no controle de qualidade do álcool etílico anidro

e hidratado, quanto ãs impurezas de natureza catiôníca.

Htíf f
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DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMETRICA DE VANÃDIO COM ÁCIDO SALIClLICO
EM MEIO SULFORICO.

Anna Cristina P. Baptista
Henrique A. de Salles Andrade

Departamento de Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro

0 ácido salicllico tem sido usado em determinações espectrofotomé-
cricas de diversos metais. Em meio sulfúrico concentrado já foram
desenvolvidos métodos de análise espectrofotometrica para niobio ,
titânio e tungstênio. 0 presente método é baseado na formação de
um complexo amarelo-esverdeado de vanádio-ácido salicllico pela
adição de uma solução sulfúrica de ácido salicílico a uma solução
de vanãdio em ácido sulfúrico concentrado. 0 complexo apresenta um
máximo de absorção em 390-420 nm e o comprimento de onda utilizado
para as medições foi 400 nm. A concentração final do ácido salicl-
lico foi de 0,10g/ml de solução. A lei de Lambert-Beer é obedecida
no intervalo de 2,0 - 50 UgV/ml. A absortividade é igual a 1,17 x
103 1.mói"*.cra~l, com uma sensibilidade de 0,19 ugV/ml/lZ Abs e
um desvio padrão de 0,01. Na pesquisa de interferentes foram inveja
tigados 34 ions; Nb,Ti,W,Mo,Re e Pd interferem e devem ser previa-
mente separados. 0 método é simples, rápido, livre de influencias
<ie pH, utiliza reagentes de baixo custo facilmente encontrados no
mercado, apresenta boa reprodutibilidade, poucos interferentes e
ampla aplicabilidade.
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DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÊTRICA DE TRAÇOS DE FERRO(III) USANDO EJÇ
TRAÇÃO COM O ÃCIDO N-PIVALOIL-p-Cl-FENILHIDROXÍMICO EM CLOROFÕRMIO

Nivaldo Baccan e José Walter Martins

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química

O ácido N-pivaloil-p-Cl-fenilhidroxãmico(APFH-Cl) foi iniciaj.

mente introduzido como reagente analítico para a extração e deter

minação espectrofotométrica de vanãdio(V) e titânío(IV).A aplicação

analítica do APFH-C1 foi posteriormente extendida para a determina

ção de cobre(II). No presente trabalho o reagente proposto foi usa

do para desenvolver um novo método para a extração e determinação

espectrofotométrica de ferro(lll) baseado na formação de um coraple

xo de cor alaranjado e de estequiometria 1:3 (Fe:APFH-Cl), quantita

ti vãmente extraído em clorofórmio a partir de uma fase aquosa em pH

de 3 a 10, com 5 minutos para equilíbrio de fases. 0 complexo apre_

senta uma absorção roSvíma era 410mm com uma absortividade molar á«

4,0 x 10 l.mol" .cm . A lei de Beer e obedecida no intervalo de

2-lOyjg Fe(III)/ml e a sensibilidade, definida por Sandell, é de

0,014yg Fe(III)/cm . 0 efeito de diversos íons foi estudado depois

de estabelecidas e otimizadas todas as variáveis de extração e o re_

sultado mostrou que um grande número de íons são tolerados. Conside_

rando-se que o íon Mn(II) foi o que apresentou o menor efeito intejr

ferente, o método foi aplicado para a extração e determinação de

ferro em piroluzita(MnO-)» sendo que para uma amostra do minério o

teor encontrado por espectroscopía de absorção atômica foi de 0,236Z

de ferro e a mesma amostra teve como resultado 0,2352 de ferro pelo

método aqui proposto.

í !
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DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE Co NA PRESENÇA DE Ni, Mn E Zn.

Roberto Tokoro e Denise Alves Fungaro

Instituto de Química da USF

Caixa Postal 20.780 CEP 01498 - São Paulo-SP

Moléculas com orbitais ir deslocalizados, como a 2,2'dipiridi-

la, estabilizam estados de oxidaçâo baixos e esta propriedade esta

associada ao fato deste ligante possuir orbitais TT vazios e pares

de elétrons solitários.

Foi descoberto que complexos de Co(I)/dipy podem ser obtidos

pela redução de tris(dipy) Co(II ou III) com NaBH, e esta redução

resulta em uma solução azul escura. Esta solução em etanol e re-

lativamente estável na ausência de oxigênio.

Estudos espectrofotomêtricos do complexo de Co(I)/dipy reve-

laram bandas de transferência de carga atribuídas ã transição de

simetria permitida do tipo t_ -> **• Estas bandas, observadas em

aproximadamente 6üU, j&i e 285 na, servem para caracterização do

complexo monovalente de Co com dipiridila.

Os complexos de Ni(II) , Co(II), Mn(II) e Zn(II) com dipiridi-

la apresentam bandas de absorção somente na região do U.V. Os com

plexos de Ni(II), Mn(II) e Zn(II) com dipiridila tratados com NaBH4

vão à Ni(0), Mn(0) e Zn(0). Assim, torna-se possível a determina-

ção de Co na presença destes cátions mencionados, complexando-se os

sais destes com dipiridila e posteriormente adicionando-se NaBU.»

pois o complexo de Co(I)/dipy que se forma apresentará bandas de

absorção no visível, particularmente aquela em aproximadamente

600 nra, que permitirá sua identificação. 0 complexo de Co(I)/dipy

apresenta un valor de absortividade molar de - 5230 M .cm e a

presença do Ni até 50 vezes maior que o Co ainda permitiu a dete£

ninação deste último (Ni 5 x IO"3 M e Co í x 10~ M ) .
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DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÊTRICA DE Cu, Ni, Co COM DITIO-OXAMIDA

E DIMETIL-DITIO-OXAMIDA, EM PRESENÇA DE BROMETO DE TRIMETILCETIL-

AMONIO.

Sergio Luís Costa Ferreira, Maria Julieta Diniz Gonçalves Costa

e Antonio Celso Spinola Costa

Departamento de Química Analítica, Universidade Federal da Bahia

A dítio-oxamida (ácido rubeanico) i um dos reagentes tradi-

cionais para a análise de toque, visando a identificação de Cu,

Ni e Co. Vários autores têm tentado o seu uso na determinação

fotometrica, porém como os compostos formados são polimericos e

insoluveis, os procedimentos propostos são pouco satisfatórios.

No presente trabalho usamos a ditio-oxamida(l) e a dimetil-

ditio-oxamida (II), em presença de brometo de trimetil-cetil-

amonio para estas determinações.

As colorações obtidas são estáveis e reprodutiveis; os

comprimentos de onda de absorvSncia máxima e as absortivida-

des molares são, respectivamente: para (I) - Cu, 390 nm e

18.365 L/mol.cm; hi, J30 nm e 7.380 L/mol.ca ; Co, 400 nm e

12.075 L/mol.cm; para (II) - Cu, 370 nm e 19.926 L/nol.cm;

Ni, 470 nm e 8.239 L/mol.cm; Co, 410 nm e 14.324 L/mol.cm.

A faixa de pH recomendada se situa entre 8 e 11 e a lei

de Beer é obedecida, pelo menos até uma concentração de 20ng/mL.

Vários cátions interferem mas, em presença de mascarantes,

os sistemas coloridos são bastante seletivos.

CNPq
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ESTUDO DO DESMASCARAMENTO DO CIANO-COMPLEXO DE ZINCO PARA DETERMI-
NAÇÃO ESPECTROFOTOMÊTRICA PELO O-NITROSOFENOL

Delmo Santiago Vaitsman* e Leopoldo Hainberger

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Departamento de Química I

Após elaboração do método para a determinação de traços de
zinco pelo o-NF e o correspondente estudo de interferences tornou-
se necessário verificar, experimentalmente, a possibilidade do de£
mascaramento seletivo do ionte metálico de seu ciano-complexo àê
alta estabilidade, em pH 6, para posterior, aplicação, usando subs-
tâncias como o formaldeído, a acetona e o cloral hidratado. Dessas
substâncias em várias concentrações e tempo de reação, até agora,
o cloral foi a que apresentou melhores resultados, permitindo des-
mascarar 10 pg de zinco (II) em 25 ml de solução em presença de
4800 yg de CN~. 0 procedimento é o seguinte: num funil de separa—
ção com 25 ml de solução contendo 10 yg de zinco (II) adiciona-se
2,5 ml de solução tampão HAc-NaAc pH 4,99. Junta-se até 8 ml de so_
luçâo contendo 600 Ug de CN~/ml preparada no tampão acima e 1 ml
de cloral 1 M. Agita-se, girando o funil por 1 minuto e adiciona-
se 4 ml de o-NF em toluol. Faz-se agitação víçnrosa per 20 sejur.—
dos e após separação junta-se ã fase aquosa contendo o complexo
Zn-o-NF, 0,8 ml de piridina e 3 ml de toluol. Agita-se como ante-
riormente e lê-se a absorvãncia da fase orgânica em 482 no confor-
me método estabelecido e apresentado nos ENQA anteriores.

* DQA-IQ/UFRJ.
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DETERMINAÇÃO DE PALÃDIO EH CATALIZADORES POR ESPECIROFOTOHE

TRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA.

Selma Maria Aparecida Tosta Reis, Pedro Sampaio Linhares e

Antonio Celso Spinola Costa

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do estado da Bahia

CEPED

Catalisadores contendo Paládio depositado sobre um supor-

te sólido de grande superfície são muito usados na Industria Pe-

troquímica. A avaliação destes catalizadores durante o seu uso

requer dosagens de paládio rápidas e confiáveis.

No método proposto, uma massa de 0,5 g do catalizador e

dissolvida por ataque, em recipiente fechado de PTFE(bomba),

com HN0.+HC1. A solução resultante S analisada por espectrofo-

tometria de absorção atômica, com chama ar-acetileno, em con-

dições oxidantes.

Alumínio em níveis de até 500 yg/mL na solução final não

interfere.0 método é aplicado em soluções contendo entre 0,2

a 5 yg/mL de Pd e nao foi encontrado nenhum efeito de matriz.

tt

VINEP '
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DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOnÊTRICA DO FOSFATO EM POLIELETRÒLITOS NATURAIS.

LIMA GARCIA. Lúcia de F.

NOZAKI. Jorge

'I

Departamento de Química - Universidade Estadual de Maringá

Polieletrôlitos naturais são polímeros de alto peso molecular que se iorvl
zam facilmente em meio aquoso. Tem tido grande.utilidade em muitas áreas, tais
como: ajudante de coagulação em tratamento de água, agente floculante para Iodos
industriais, amaciante de águas, condicionadores de solos, fertilizantes,rações,
etc. Já temos conseguido resultados satisfatórios neste Departamento usando cac-
tus como coagulante em tratamento de água, principalmente na eliminação de m e -
tais pesados.

0 presente trabalho tem por objetivo determinar espectrofotometricamente
a quantidade de fosfato no cactus "CEREUS PERUVIANUS" , pelo método do azul
de molibdênio, que consiste em utilizar o molibdato de sódio em solução - ácida
para condensar o íon ortofosfatc em ácido molibdofosfôrico, que por redução se-
letiva com sulfato de hidrazina produz uma coloração azul, devido ao azul de
molibdênio. 0 comprimento de onda do complexo exibe um máximo de absorvância em
830 nm. A curva de calibração foi levantada usando dlhidrogenofosfato de potássio,
demonstrando que a lei de LAMBERT-BEER é obedecida no intervalo entre 1,5 a
10 yg/ml de fosfato.

Alguns Interferentes foram analisados por polarografia de pulso diferenci-
al, usando soluções de eletrólitos suporte: KC1 0,111, NH4C1 1 lie NH4OH 1 M , na
proporção de 1:1. Os seguintes elementos analisados: Pb, Cd, Zn, fln, Ni, C r Ü I D e
principalmente o As não foram encontrados até 10 g. 0 Si, tanto como o As são os
principais Interferentes por produzir, nas mesmas condições da análise do fosfa-
to, a mesma coloração e ter o mesmo -máximo de absorvância, sendo que o Si foi a-
nallsado por espectrofotometria de absorção atômica e não foi encontrado até o li
mite^de 70 ppm. Pelo fato da amostra de polieletrólito conter um teor muito alto
de Cálcio e o mesmo ser um irterferente na análise, este foi eliminado pelo pro -
cesso de precipitação com oxalatc de amônio em meio ácido, formando o precipitado
oxalato de -cálcio.

1
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DETERMINAÇÃO DE FENOTIAZÍNI COS EM MEDICAHENTOS

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

* DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA - Faculdade de Ciências Farmacêuticas
da Universidade de São Paulo - São Paulo - B r a s i l .

Os métodos o f i c i a i s de doseamento de fenot iaz fn icos em medica-
mentos s io processos t rabalhosos, const i tu ídos geralmente por muj_
tas operações, envolvendo várias extrações com solventes e pur i f l f
cações para f inalmente e fe tuar -se a aná l ise propriamente d i t a . ~*

0 o b j e t i v o desta pesquisa ê a determinação do ma lea to de levo-
mepromazina ( l ) , c l o r i d r a t o de f lu fenaz ina ( I I ) e c l o r i d r a t o de trj_
f1upromazina ( i l l ) em formulações farmacêut icas, empregando-se um
método rápido e simples que permita seu doseamento em presença de
excip ientes e de possíveis produtos de degradação.

V e r i f i c o u - s e que quando às soluções de I , I I e I I I se adiciona
reagente oxidante (água oxigenada a 100 volumes: ácido acéticog1a_
c ia i ( 1 :100 )3 ) ^* formaçio de compostos, provavelmente sul fôxidos
fenot iaz fn icos que apresentam picos de absorção máxima em 385 nm
( I ) » 299 "m ( I I ) « ?7fc nm ( M l ) , empregando-"» '•«•no re ferênc ia a
solução de f e n o t i a z í n l c o não oxidada.

A absorção d i f e r e n c i a l resu l tante é proporcional ã droga I n t a c -
t a , não sendo afetada pela presença de excipientes ou possíveis pro
dutos de degradação.

0 método se ap l i ca para o doseamento de I , I I e I I I em formula-
ções sól idas e l í q u i d a s . A l e i de Lambert-Beer é obedecida quan-
do o i n t e r v a l o de concentração está compreendido entre 20 e 110 ug/
ml ( I ) , 10 e 100 ug/ml ( I I ) e k e kO yg/ml ( I I I ) . Os coef ic ien tes
de variação foram respectivamente 1,10% ( l ) , \,kS% ( I I ) e 0
( I I I ) .
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DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOHÉTRICA DO ÁCIDO 2 HIDROXIETILDITIOCARBAHICO

51

* MIGUEL, S . C .
* CHIERICE, G . O .

* Departamento de Química e Física Molecular, 1FQSC/USP - São Carlos - SP

Nos últimos anos tem-se aumentado muito o interesse em produtos obtidos
pela reação de aminoálcoois e disulfeto de carbono para formar os hidroxietilditio-
carbamatos, compostos estes de grande utilidade na indústria farmacêutica, médica,
agrícola e determinação de metais.

Devida à sua grande toxidade como fungicida, bem como seu uso como reagan
te analítico e outTas indicações, tornou-se necessário desenvolver um método preci-
so e rápido para sua determinação.

0 ácido 2 hidroxietilditiocarbamico é obtido a partir da reação de mono-
etanolamina com disulfeto de carbono. Um simples e preciso método para sua determi-
nação em meio aquoso via espectrofotometria foi estudado.

As duas bandas de absorção típicas do ácido 2 hidroxietilditiocarbamico
foram estudadas à 252 nra e 285 nm.

Verificou-se existir uma relação, linear entre absorbância e concentração
do ditiocarbamato, no intervalo compreendido entre 1,6 e 24,78 mg.ml"1.

Notou-se também a obediência da Lei de Lambert-Beer por parte do compos-
to, onde encontrou-se uma absortividade molar de 4.058,4 mol"1 .l.cnf' (à 252 nm)
» -.609,2 saol-^.i.cs-1 (à :c; ÍWI).

Análises potenciométricas com iodo foram realizadas e os dados obtidos
confrontados.

Dados preliminares da constante de ionização comprovam a estabilidade do
ccr.posto.

0 uso do ácido 2 hidroxietilditiocarbamico principalmente como reagente
analítico, justifica o interesse analítico desenvolvido.
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ANALISE ESPECTROFOTOMÉTRICA DO ÁCIDO ISOPERTIOCIÂNICO

52

* MAZO, L.H.
* CHIERICE, G.O.

** NEVES, E.F.A.

* Departamento de Química e Física Molecular, IFQSC/üSP - São Carlos.
** Departamento de Química Fundamental, IQ/USP - São Paulo.

O heterociclo 3.amino, 1.2.4.áitiazol, S.tiona, H2NjC2S3, denominado co
muaentemente "ácido isopertiociânico" foi preparado a partir de soluções aquosas
concentradas de NaSCN, por reação com ácidos concentrados, HC1, HCIO4 ou H^POj,.

Purificado por recristalização, o composto obtido nas várias condições
apresentou P.F. * 202,0°C, enquanto sua solubilidade avaliada por medida espectro
fotométrica foi de 30 mg/l à 25,0 ± O,1°C.

Foram registrados espectros na região do U.V. mostrando conjunto de ban
das cora absorção máxima à 285 nm, em solução aquosa, com C = 1,90 . 10 M" .l.cra,
de acordo com obediência à lei de Beer, verificada no intervalo de concentrações
entre 0,4 e 6,0 mg/l.

Verificações espectrofotométricas adicionais demonstram a boa estabili-
dade do composto em soluções aquosas ácidas e a não interferência química ou es-
pectral por ions SCN em sua determinação.

Em meio acetona o ácido isopertiociânico apresenta solubilidade maior,
sendo registrado espectro característico com absorção máxima em 360 nm.

A conversão do ácido isopertiociânico ao composto I.2.4.ditiazol, 3.5.
dimercapto, "ácido perciociânico' foi estuoada, realizanao-se também testes pre-
liminares de reações com íons metálicos de transição, É notada acentuada preferên
cia do pertiocianato por íons moles, notadamente aqueles do tipo dio*

0 ácido isopertiociânico, pode ser obtido na forma de longas agulhas
douradas, que se formam lentamente à partir de soluções ácidas (HCIO4 0,5M), de
NaSCN parcialmente oxidadas por KMnO^ (-0,01M), se a solução for mantida em reci-
piente fechado e ao abrigo da luz. Acredita-se que nesta» condições o composto
não se forma por condensação direta do ácido isotiociânico e sim a partir de pro-
duto de decomposição do tiocianogênio.

A importância tecnológica dos heterociclos e de seus derivados em pro-
cessos de prevenção de corrosão e na composição de fórmulas inseticidas e fungi-
cidas é evidenciada, justificando-se assim o interesse analítico envolvido.

I
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UM FOTÕMETRO SIMPLES PARA TITULAÇÕES ESPECTROFOTOMETRICAS

Célio Pasquini, Monica Ferreira, Cláudia A. Bortolato e Heloise de
Oliveira Pastore

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química

f

0 ensino de química analítica instrumental freqüentemente en-
frenta a falta de recursos para aquisição de instrumentos necessá-
rios a sua implementação. Uma alternativa para a solução deste pro-
blema, desejavelmente provisório, consiste na construção de instru-
mentos simples que permitam transmitir os conceitos envolvidos em
uma determinada técnica analítica. A titulação espectrofotomêtrica
é uma técnica importante do ponto de vista didático pois coloca o a
luno em contado com diversos aspectos da absorciometria como a LeT
de Beer, diferenças de absortividade molar, formação e estabilidade
de complexos em solução. Este trabalho descreve um fotõmetro de baî
xo custo, construído com material facilmente encontrado no mercado
e que pode ser empregado na execução de vários tipos de titulações
espectrofotomêtricas. 0 fotõmetro consiste de um bloco de madeira (
12 x 4,5 x 5,5 ca) com um furo de 3,2 cm do centro, de forma a per-
mitir a introdução de uma cela feita de tubo de vidro de 3 cm de
diâmetro por 6 cm de altura. Em dois furos Rimados na mesma dire-
ção, perpendiculares ao.compartimento da cela, são adaptados um dío
do emissor de luz (DEL), bicolor (XDaxa560 e 660 nm) e um fotoresijs
tor que atua como detector. Todo o conjunto ê colocado em cima da
placa de um agitador magnético (Fisatom - 706). A variação da resis_
tência elétrica do fotoresistor é acompanhada por um circuito de pon
te de Wheatstone, cuja saída é" mostrada em um voltímetro digital C
Nova Eletrônica - MC- 3 1/2 L). Empregou-se pilhas alcalinas para a
alimentação do DEL e do circuito da ponte de Wheatstone. 0 fotõme-
tro foi empregado em titulação'de Fe(III) com EDTA usando ácido sa-
licílico como indicador e de ácido ascórbíco com 2,6-diclorofenol-
-indofenol. As curvas de titulação são elaboradas a partir da voltji
gem de saída corrigida pela diluição e do volume de títulante adi-
cionado. A precisão da determinação do ponto final da titulação ê
melhor que \Z, expressa pela estimativa do desvio padrão de cinco
determinações.

%
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SISTEMA GRAVITACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE LÍQUIDOS COM VAZÃO CONSTANTE PARA USO EM
ANALISE POR INJEÇÃO EM FLUXO(AIF)

João Carlos de Andrade, Monica Ferreira e Nivaldo Baccan

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química

Sistemas de alimentação de líquidos são muito usados em laboratório, princi^
palmente em cromatografia líquida. Estes sistemas podem ser construídos com base
em deslocamento forçado do fluido (bomba peristãltica), ou por vazão restritaffojr
ça gravitacional). Dentre os sistemas de alimentação gravitacional, o método mais
simples de se manter a vazão de líquido constante é através do estabelecimento de
uma linha isobãrica, introduzindo-se um tubo de vidro (de pequeno diâmetro inte£
no) no interior do líquido contido no reservatório. Esta montagem é conhecida co_
mo frasco de Mariotte. Considerando-se que a técnica Je análise por injeção em
fluxo requer, via de regra, vazões de apenas alguns mililitros por minuto, que es
ta técnica não ê geralmente operada sob pressão e considerando-se ainda o custo de
uma bomba peristãltica, resolveu-se estudar a viabilidade de uso deste sistema gra_
vitacional em AIF.

Assim, foram construídos alguns frascos de Mariotte em uma forma mais alon
gada e estudou-se todos os parâmetros relacionados com a vazão de líquido, para
uso especifico em titulações em fluxo contínuo. Para uma altura de 1,0 metro foi
encontrada uma vazão de (2,81 - 0,04) ml.min"*-, calculada através de pesagem da
massa de líquido libersd: ;:1: sistema en> um tempo fixw uc 120 segundos. A média
foi calculada a partir de 10 medidas independentes. Constatou-se também a não de_
pendência da vazão com a altura da coluna de líquido acima das linhas isobáricas
localizadas a 60 cm, 100 cm, 140 cm e 180 cm acima da base.

0 desempenho deste sistema gravitacional foi comparado com o da bomba peris
táltica. Usando-se uma câmara de mistura (dispersão total) e mesma vazão, os gr£
ficos - log C versus tempo de equivalência são retas (r - 0,999), de mesma incli-
nação, ligeiramente afastadas uma da outra. Nestas condições, a região de trab£
lho situa-se em 25s<teg<75s. Foram então testadas várias formas de produzir o
gradiente de concentração na linha IFC, necessário para se realizar as titulações,
que foram feitas usando-se fenolftaleína ou azul de bromotimol como indicadores e
detecção fotométrica.

Como em titulações por AIF a concentração não está relacionada com a absor-
bância mas sim com o chamado tempo de equivalência, resultados muito consisten-
tes foram obtidos tanto com o uso de um espectrofotõmetro como um fotõmetro sim
pies de baixo custo (fonte: LED; detector LDR). Usando-se o frasco de Mariotte e
ura fotõmetro simples, contruido no IQ/UNICAMP, foi possível determinar com boa
precisão o teor total de ácido em vinagre (4,2Z em ácido acético), vinho (0,8 Zem
ácido tartárico) e refrigerante (0,2% em H.PO,). Esta experiência pode ser fácil
mente introduzida em laboratórios de ensino. . ~

CNPq
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jeção seqüencial em sistema de analise química por injeçlo em fluxo (PIA)»
Injeção

Elias Ayres Guidetti Zagatto, Maria Fernanda Ciné Roslas, Elisabete A. De Nadai

Fernandes, Boaventura Freire dos Reis, Francisco José Krug.

Centro de Energia Suciear na Agricultura-ÜSP, Piracicaba - SP.

Em sistemas de análises químicas por injeção em fluxo (FIA)S pos-

sível a introdução de vlrias alíquotas da amostra em um mesmo fluido carregador,

de maneira a se atingir interpenetração ("overlap") controlada e reprodutível en

tre as zonas estabelecidas. Esta injeção seqüencial pode ser conseguida empregao

do-se comutador manualmente operado.

0 processo de «amostragem ("zone sampling") 5 utilizado para de-

monstrar que as medidas realizadas nos locais correspondentes aos núbáiaos * tSiÁ

mos de curva concentraçao-tempo referente as zonas interpenetradas slo mais re-

produtíveis do que aquelas realizadas nas regiões apresentando gradientes- de con

centraçio mais pronunciados. Então, o processo de injeçio seqüencial se consti-

tui em alternativa para aqueles procedimentos FIA que exploram gradientes de con

centração.
Efeitos dos principais parâmetros envolvidos, tais como volumes in

jetados, distancias entre sucessivos locais de injeçSo, comprimentos da bobina de
reaçio, e t c sSo investigado» em sistemas modelo com detecção espectrofotometn-

As aplicações reais, envolvendo espectrometria de absorção atômi-

ca CAAS), incluem inicialmente a determinação de manganês em solubilízados de ro

chás. Três curvas de padronização (0,00-0,80; 0.0-0,3; 0,0-20,0 mg Mn.l > decor

re» da injeção seqüencial de duas alíquotas de amostra. A velocidade analítica ,

precisão e exatidão inerentes aos sistemas FIA-AAS são mantidas. _ _

Posteriormente, 2 demonstrado que o método adições padrão (SAM) e
facilmente implementado empregando-.e injeção seqüencial de uma solução padrão .
Detalhes do projeto do sistema são fornecidos. Aplicação i determinação de cobre
em etanol, na faixa de concentrais de 0 • 500 ug.Cu.l'1, indica que o e f« to
matricial é superado. Teste, de recuperação (92 - 105%) e "coeficiente, de regres
.ão maiores do que 0.999 para B - 5 são indicadores da exatidão ana l^ca .
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AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA MOSEGNENTADO DE ANALISE EM FLUXO CONTINUO

ti
Célio Pasquini e Valace Alves de Oliveira

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química

Um sistema de Análise em Fluxo Contínuo no qual a amostra é in
troduzida ladeada por duas bolhas de ar foi avaliado em relação ao?
seguintes parâmetros: volume de amostra introduzido, tempo de incu-
bação e vazão do fluido carregador. 0 sistema consiste de uma válvii
Ia que permite a introdução dos volumes variáveis da amostra entr¥
duas bolhas de ar de 50 yl. A amostra introduzida percorre uma bobi
na de incubação constituída de cabo de polietileno de 2 mm de diam£
tro interno enrolado com 15 cm de diâmetro. As bolhas de ar são re-
tiradas antes da detecção por permeação através de uma membrana de
teflon comercial. As medidas foram obtidas.com soluções aquosas de
Cu(II) em um espectrofotõmetro (Zeiss PM2A, X-790 mm) e registradas
potenciometricamente. Empregou-se uma bomba peristáltica (Ismatec
GJ-13) e tubos de "tygon" para impulsionar o fluido carregador (
H2O) e a amostra, simulada pela solução de Cu(II). Introduzindo-se
volumes entre 50-500 ul observou-se uma variação da dispersão de
2,68 a 1,11 demonstrando que o sistema nçrmi*'0 •••»• alta sensibilida-
de. A reprodutibilidade dos sinais obtidos nestas condições varia de
1,2 a 0,1% com o aumento do volume introduzido. A análise do tempo
de retorno do sinal â linha base previ velocidades de determinação
entre 288 a 130 amostras por hora para volumes entre 50-500 yl res-
pectivamente. Variando-se o comprimento da bobina de incubação des-
de 50 até 600 cm obteve-se tempos de residência mínimos da amostra
entre 28,2 e. 328,1 s. A reprodutibilidade do tempo de residência é
melhor que 0,6% e o tempo de retorno â linha base para volumes in-
troduzidos de 300 yl varia de 20 a 27,5 s permitindo prever veloci-
dades maiores que 120 amostras por hora mesmo com altos tempos de
residência. A variação da vazão do fluido carregador entre 0,8. e
6,0 ml.min"1 causa uma pequena variação na dispersão (0,9-1,3). Es-
tes resultados permitem concluir que o sistema monosegmentado pro-
posto possui características que permitem determinações envolvendo
o uso de reações lentas mantendo a sensibilidade e aumentando a ve-
locidade de determinação em relação aos sistemas Technicon multíse^
mentados. Em comparação aos sistemas de Analise por Injeção em Flu-
xo a introdução monosegmentada da amostra mantém a simplicidade dos
dispositivos constituintes do analisador e a velocidade de determi-
nação permitindo uma maior sensibilidade.
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DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÊTRICA DE AMÔNIA, FÕSFORO, BORO E CROMO
(VI) POR ANALISE EM FLUXO CONTÍNUO MONOSEGMENTAOA

Célio Pasquini e Walace Alves de Oliveira

Universidade Estadual de Campinas — Instituto de Química

O Sistema de Análise em Fluxo Contínuo Monosegmentado (AFCM)
permite a introdução da amostra entre duas bolhas de ar que minimi-
zam a sua dispersão no percurso até o detector, permitindo que este
seja aumentado sem perdas consideráveis na velocidade de determina-
ção e na sensibilidade. Desta forma, determinações que envolvam re£
ções lentos podem ser empregadas com resultados superiores aos da A
nálise por Injeção em Fluxo (AIF) e aos dos sistemas nos quais a a-
mostra ê multisegmentada (Auto Analyser - Technicon). Neste traba-
lho, as medidas foram obtidas em espectrofotõmetro (Zeiss PM2A) e
registradas potenciometricamente. Os fluidos foram impulsionados por
bomba peristáltica (Ismatec GJ-13) empregando tubos de bombeamento
de "tygon" e tubos de condução de oolietileno. 0 volume de amostra
introduzido foi de 300 Ul em cada caso. A determinação de boro foi
feita através da reação com Azometina -H e detecção a 420 nm. A de-
terminação de amõnia foi feita pelo método do indofenol azul eatalji_
zado por nitroprussiato e detecção ã 695 nm. Determinações desta tts_
pécíe em águas naturais feitas pelo método proposto e pelo método
convencional mostraram uma correlação igual a 0,997. A determinação
de fósforo foi implementada com o uso da reação de fosfato com mo-
libdato de amõnio seguido de redução com ácido ascõrbico do molibdê
nio constituinte do ácido fosfomolíbdico formado, com detecção a
660 nm. Determinação de Cromo(VI) foi efetuada através da reação des_
ta espécie com 1,5 difenilearbazida seguida de detecção a 545 nm. Os
resultados obtidos estão resumidos na tabela abaixo e demonstram que
o sistema monosegmentado é útil para determinações espectrofotomé-
tricas envolvendo reações lentas (determinação de NH3, B e P) ou rá_
pidas (determinação de Cr(VI))com performance superior ao sistema
AIF quando a sensibilidade for necessária e superior ao Auto Analy-
ser em relação a velocidade de determinação. A reprodutibilidade dos
sinais obtidos pelo sistema monosegraentado foi melhor que 1%.

Espécie Limite Superior*
de Resposta Li-
near (yg.ml"1)

Sensibilidade
(Unidades de
Absorvãncia.
ml.ug-1)

Limite de
Detecção

1

Velocidade de
Determinação
(amostras/h)

B
P
NH3

Cr(VI)

5
8
1
1

0,08657
0,07670
0,5879
0,6684

0,02
0,02
0,005
0,003

120
120
120
210

!ii
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Determinação de amônio em águas por injeção em fluxo com reagente de Ness ler.

* ** *
Solange Silveira Amancio, José Roberto Ferreira, Elias Ayres Guidetti Zagatto»
Francisco José Krug.

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

**Instituto de Pesca-Secretaria da Agricultura, São Paulo-SP.

Un procedimento baseado na reação de Nessler é proposto para a de-
~ -» -» • —1

terminação de amonio em águas naturais na faixa de 0,25 a 4,0 mg.l . 0 sistema de

injeção em fluxo utiliza a introdução de 500yl de amostra em uma solução carrega-

dora inerte, com posterior adição de solução de tartarato e reagente de Nessler

por confluência. A deposição do precipitado formado é minimizada pela composição

do reagente de Nessler e pela utilização de tartarato, o qual funciona também

com mascarante de Ions interferentes.

A avaliação das interferências foi realizada com zonas coalescen -

tes em confluência dispensando-se o preparo de um grande número de soluções pa-

drão. Através de ensaio fatorial com três concentr»^"** A~ tartaratc c tree t:ni-

pos de residência da amostra foram definidas as condições para mascararaento de

até 100 e 1000 mg.l de magnésio e cálcio, respectivamente.

0 procedimento é caracterizado por velocidade analítica de 120 amos_

trás/hora, boa precisão (desvio padrão relativo das medidas menor do que \% ao ní_

vel de 0,5 mg NHT.1 ) e exatidão comparável ao procedimento manual recomendado.
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DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO EM MINÉRIOS E ROCHAS POR FOTOMETRIA DE CHAMA
UTILIZANDO A ANALISE POR INJEÇÃO EM FLUXO EM UM MÉTODO DE ADIÇÃO PA
DRÃO ULTRA-RÃPIDO

Mario C. Ugulino de Araújo, Cêlio Pasquini e Roy E. Bruns

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química

A determinação de Ca por fotometria de chama em minérios e ro-
chas está sujeita a interferências químicas e matriciais, entre as
quais podemos citar a depressão do sinal causada pela presença do
fosfato e alumínio. Comumente, estas interferências são eliminadas
com uso de mascarantes (como lantânio) e pela aplicação do método de
adição padrão. Este trabalho emprega o método de adição padrão e a-
dição de lantânio automatizadas, de modo que o número de operações
necessárias na preparação de padrões e amostras sejam minimizadas pe
Ia técnica de análise por injeção em fluxo. As medidas foram obti-̂ ~
das com o uso de um fotÕmetro de chama (Micronal - B262) e os sinais
foram registrados potenciometricamente. Os fluidos foram impulsiona^
dos com uma bomba peristáltica (Ismatec - GJ-13). Um volume de 250
Vil de solução padrão de Ca foi introduzido no sistema de fluxo des-
crito na figura abaixo, gerando um gradiente de concentração-tempo
que é empregado diretamente para realização das adições padrão. .

,1 /-ir.
Padrão de Ca
1 20 cm
-í VW-

*'5 ... \

sl/sin

H20

AMOSTRA

La (4%)

1,5

1.5

20 cm

7 cm

Cinco (5) amostras certificadas (calcários, rochas fosfáticas
e silicatos) foram analisadas pela metodologia proposta e os teores
em oxido de cálcio (entre 2-601 em CaO) diferem em menos de 1,5% dos
valores certificados. Seis (6) determinações de uma siesraa amostra
mostraram uma precisão melhor que 99Z.

Comparando com o procedimento convencional, a metodologia aqui
proposta permite a determinação de cálcio sem que seja necessária a
adição de latânio nos padrões, economizando este reagente. Todas as
adições padrão são efetuadas em intervalos de tempo menores que 30
segundos e uma determinação requer cerca de 2 minutos para ser efe-
tuada. Desta forma*, o método não está sujeito ás flutuações .nas con
dições de operação do instrumento de medida.



Sistemas de injeção em fluxo para a determinação de Ca, Mg, Na e K em águas,plantas,

rochas e sedimentos por espectrometria de absorção e emissão atômica.

Francisco José Krug, Elisabete À. De Nadai Fernandes, Antonio Octávio Jacintho,

Luiz Carlos Ruiz Pcssenda e Iolanda A. Rufini.

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

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"-USP, Piracicaba - SP.

Procedimentos bastante simplificados empregando espectrometria de

absorção e/ou emissão atômica por injeção em fluxo são propostos para a determina-

ção de cálcio, magnésio, sódio e potássio em águas, digeridos de plantas, extratos

de solos e solubilizados de rochas e sedimentos.

Através de um dimensionamento adequado do sistema (volume injetado,

distância entre os pontos de injeção e de confluência, razão entre fluidos carrega_

dor e confluente) é possível determinar estes metais em diferentes faixas de con -

centração. De um modo geral, Na, K, Ca e Mg são determinados em águas na faixa de

0 a lOyg.ml , cm solos nas faixas de 0 a 10 e 0 a lOOpg.ml , em digeridos de ve-

getais nas faixas de 0 a 50 e de 0 a 500pg.ml e em solubilizados de rochas e se-

dimentos nas faixas de 0 a 100 e de 0 a 1000ug.ml~i. Interferências químicas na

determinação de cálcio e magnésio por AAS com chama ar-acetileno foram investiga -

das com zonas coalescentes em confluência, sendo definidas para cada razão íon in

terferente/íon a ser determinado as concentrações ótimas de lantânio ou estrôncio

para a supressão das mesmas.

Os procedimentos são caracterizados por velocidade analítica de 60

a 120 amostras por hora, boa precisão (desvio padrão das medidas em geral menor

do que 3%) e exatidão comparável aos procedimentos manuais recomendados.
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Determinação espectrofotometrica de cobalto em plantas empregando injeção em fluxo

(FIA).

* * *
Mareia Martinelli, Luiz Carlos Ruiz Pessenda, Elias Ayres Guidetti Zagatto.

Centro de Energia Nuclear na Agricultura-USP, Piracicaba -• SP»

%•

Um procedimento automatizado empregando injeção em fluxo foi desen-

volvido para a determinação rápida de cobalto em plantas. As amostras são incine-

radas em mufla (5009C - 3h) e retomadas com solução O,1N HNO.. Posteriormente são

introduzidas no sistema FIA, onde ocorrem de forma automatizada e seqüencial a

pré-concentração em micro-coluna com resina de troca iônica (Chelex 100 Bio-Rad),

a eluiçao,e a reação colorimetrica envolvendo o sal Nitroso-R (sal dissódico do

ácido 2 hidrõxi-l-nitroso-3,6-naftalenodissulfônico). Para a fase de pré-concen -

tração, foi utilizada solução tampão de acetato de amônio/tris (hidroximetil)-ami

nometano (pH /) e para a formação do complexo Co-Nitroso R, solução tampão de fos_

fato dibásico de sódio/hidróxido de sódio-. Os sitiair ••'••"«•í.eates cedidos sãc re -

gistrados em forma de pico, cujas alturas são proporcionais aos teores de cobalto

nas amostras.

Os experimentos preliminares visando definição das melhores condi -

ções de adsorção e eluição de cobalto em presença e ausência de Ions férrico fo-

ram realizados empregando-se espectrofotometria de absorção atômica. A seguir, a

resina foi acoplada ao sistema FIA pára a determinação colorimetrica. Eliminação

de interferências causadas por Zn, Cu, Ni, Ca, Mg e Fe são discutidas.

0 sistema proposto permite a análise de até 50 amostras por hora

quando os teores de cobalto no extrato se situam acima de 50ug.l . Maior sensibly

1idade pode ser atingida aumentando-se o tempo de adsorção. A precisão típica dos

procedimentos (desvio padrão relativo das medidas menor do que 135) é nantida,além

de o consumo de reagentes ser negligível comparativamente aos procedimentos usuás.
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ESTUDO COMPARATIVO DA DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE ZINCO COM
ZINCOU, UTILIZANDO DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE AN&LISE POR INJEÇÃO
EM FLUXO (AIF)

Nivaldo Baccan, Solange Cadore e Joio Carlos de Andrade

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química

I J:

A análise de zinco em solos, plantas e fertilizantes esta a£
sociada ã sua importância, em quantidades de traços, na fisiologia
animal e vegetal. 0 zinco é necessário, em baixo teor, para o cre£
cimento das plantas. Quando ocorre deficiência, ele é adicionado
como micronutriente em fertilizantes, no solo ou diretamente nas
folhas. Neste trabalho estudaram-se várias configurações de AIF pa
ra a determinação de zinco, a nível de traços, com o reagente orgjã
nico zincon.

Ho sistema reverso, em pH 9,0, o melhor comprimento da bobina
de reação (BR) foi de 100 cm, £©m injeção de 40,yl de reagente. 0

sistema é linear ate 2,0 ug.ml (A - 4,4 x IO"1* +.2,1 x IO"1 ^[Zn]
(yg.ml"*1)). Usando tampão pH 8,8, e sistema reverso em confluência
apresentou os melhores resultados com BR de 100 cm e volume injeta
do de 50 ul. O sistema é linear ate 2,5 yg.ml"*1 (A <• 2,1 x 10"^ +
2,2 x 10 [Zn] (ug.ml )). para estes dois sistemas podem-se efett»
ar cerca de 80 determinações por hora. No sistema de zonas coelejs
centes, com pH 9,4, utilizou-se BR de 50 cm e injeção de 90yl dê"
amostra e reagente. Nestas condições, o sistema segue a lei de Beer
ate" 8,0 ug.ml" (A - 9,0 x IO"

5 + 1,03 x IO"1 fZn] (yg.ml"1)). Para
o sistema em confluência, em pH 6,8 e com BR de 50 cm eram injeta
dos 100 pi de amostra. Este sistema segue a lei de Beer até 10,Õ*

Ug.ml"1 (A - 4,4 x 10~3 + 1 1 x 10"
1 [z«>l (ug.ml"1)). Estes dois

sistemas permitam cerca de 100 determinações por hora. Todos os
sistemas apresentaram coeficiente de correlação igual ou maior que
0,999. Os limites de detecção para os distemas estudados são: 7 pg.
m l para o sistema com injeção de reagentes; 19 pg.ml"1 para o
sistema de zonas coalescentes; 9 yg.ml'1 para o sistema em confluêjn
cia; 3 yg.ml"1 para o sistema em confluência reverso (injeção do
reagente).

Para todas as configurações estudadas Al, Ni, Cr, Ti, Cu, Hg^
Fe e Co mostraram-se interferentes em potenciais. Mo, V, NÕ3*", Cl"
e S0£~ não interferem. Cd, Mn e Bi são toleráveis em diferentes r£
zões (metal:interferente), dependendo do sistema utilizado. 0 uso
de uma coluna com resina trocadora de íons elimina estas interfere^
cias.

CNPq/CAPES
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DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÊTRICA DE COBRE COM ZINCON USANDO ANÁLISE POR INJEÇÃO
EM FLUXO.

Nivaldo Baccan, Solange Cadore e João Carlos de Andrade

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química

*

y

0 cobre é um constituinte normal e constante do oi^ar.iç^o animal, tonando
parte na composição de diversas enzimas e cofatores. Sua presença em bebidas e ali_
r.entos mostra efeitos prejudiciais na cor, sabor e aroma. 0 cobre pode ser encon -
crado em inseticidas e fungicidas metálicos usados na preservação do solo. A apli_
cação de fertilizantes no solo pode mudar o seu conteúdo orgânico e mineral. Por
isso, é importante o desenvolvimento de um método simples e rápido para a determi-
nação deste metal em diferentes matrizes. Os métodos usuais para a determinação de
cobre utilizam dietilditiocarbamato de sódio ou ditizona como reagentes colorimé-
tricos. Entretanto, estes rcétodos envolvem extração para concentrar os complexos.

£ bem conhecida a reação do cobre com o reagente orgânico zincon formando um
complexo que dá ã solução uma coloração azul em pH de 5,0 a 9,5 e absorção máxima
em 600 nm. Neste trabalho, estudou-se a viabilidade de se acomodar este método es_
tático ã técnica semi-automãtica de análise por injeção em fluxo(AIF), consideran-
do-se suas características de rapidez, reprodutividade e baixo custo operacional.

As determinações espectrofotométricas do cobre com zincon foram feitas em
«marro configurações diferentes: (a) injeção Ao reas^1*"* ~r aaostrs (sisters rcvcr_
so) cuja curva padrão é linear até 1,5 pg.ml"1 (A - 2,6 x IO"3 + 1,9 x IO"1 [Cu]
(Mg.ml"1)); (b) injeção da amostra e do reagente em carregadores separados (siste-
ma em zonas coalescentes), linear até 8,0 yg.ml"1 (A - 1,6 x IO"3 + 8,3 x 10~2[Cu]
(yg.ml-1)); (c) confluência do reagente no carregador contendo a amostra (sistema
em confluência), com curva padrão linear até 8,0 Ug.ml-1 (A • 3,0 x 10~3 +9,0 x
10"2 [Cu) (pg.ml~l)); (d) confluência da amostra no carregador contendo o reagente
(sistema reverso em confluência) que é linear até 1,5 yg.ml"1 (A =» 1,2 x 10*"-* +
2,4 x IO**1 [Cu] (yg.ml"1)). fodas as configurações com coeficiente de correlação i_
gual ou melhor que 0,999. Com os sistemas (a) e (d) podem ser efetuadas cerca dê
80 determinações por hora e com os sistemas (b) e (c), cerca de 100 determinações
por hora. Os limites de detecção para os sistemas são 4 ng.ml"*, 14 ng.ml~l,12 ng.
ml~l e 14 ng.ml-1, respectivamente.

Os estudos de interferências revelarão que Al, Ni, Cr, Ti, V, Hg, Zn, Co e
Fe são interferentes em potenciais, enquanto que Mn, Bi, Cd e Mo são admitidos nû
ma razão de até 1:20 (metal: interferente). NO," , SO," e Cl" não interferem. Dos
interferentes em potenciais a maioria pode ser separada usando-se separação prévia
em resina de troca iônica.

CNPq/CAPES
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DETERMINAÇÃO DE AÇÚCAR REDUTOR TOTAL (ART) EM CALDO DE CANA POR ANA
LISE POR INJEÇÃO EM FLUXO E DETECÇÃO REFRATOMÉTRICA

Célio Pasquini*, Gilberto L.J.P. da Silva*, Henrique V.Amorim**, E-
valdo A. Zago** e Francisco Furlaneto**

* Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química
** ESALQ - CEBTEC - Departamento de Química

! i

r ::

A determinação de ART no caldo de cana é importante nas desti-
larias, pois o seu teor determina a qualidade da matéria-prima des-
tinada â produção de álcool hidratado. Os métodos comumente emprega^
dos baseiam-se na redução dos íons cobre(II) à cobre(I) pela glico-
se e frutose, tal como no método espectrofotométrico de Somogyi-NeJ_
son ou no método volumétrico de Lane e Eynon, requerendo operações
demoradas e realizadas em condições cuidadosamente controladas. Es-
te trabalho descreve um método refratométrico de determinação do
ART empregando a técnica de Análise por Injeção em Fluxo. 200 ul de
amostra de caldo de cana diluído 1:3, hidrolizado e descolorido com
carvão ativado são introduzidos em fluido carregador constituído de
solução aquosa 0,4 M de HC1 em um sistema de linha única. 0 detC£
tor consiste de uma cela de fluxo de 35 Ml de capacidade e caminho
óptico de 1 cm através do qual passa o feixe de luz (^max"^60 nn>) ̂ e
um diodo emissor cuja intensidade é monitorada por um fotoresístor.
Os padrões, da mesma forma que as amostras, são preparados por hi-
drõlise (em meio 0,õ n úe HC1 a 65°C ourance •<> uiu.) de soluções de
sacarose de concentração conhecida. Observou-se uma faixa linear de
resposta no intervalo de 2-6% (m/m) de açúcar redutor, porém a cur-
va de calibração pode ser empregada para teores de até 102. A preĉ _
são relativa das medidas refratométricas é melhor que 0,5% para teo_
res maiores que k% (m/m) de açúcar redutor. Amostras analisadas em
quadruplícata mostram uma reprodutíbilidade absoluta de 0,1Z (m/m).
A velocidade de obtenção das medidas refratométricas permite a rea-
lização de 90 determinações por hora. A porcentagem de recuperação
de adições de sacarose em caldo de cana foi de 992. A comparação do
método proposto com o método colorimétríco de Somogyi-Nelson reve-
lou uma diferença média de 21 entre os resultados obtidos em quadru
plicata.
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DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO EM CARNES E PRODUTOS AFINS

Rocha, J.C.; Graner, C.A.F.; Magnani, R.; lonashiro, H.; Zuanon
Netto, J.

F ""

j

í

Departamento de Química Analítica do Instituto de Química da UNESP-
- Campus de Araraquara •

0 projeto refere-se â determinação de nitrogênio total em car-
nes e produtos afins, e objetiva: a) estudar a precisão e exatidão
dessa análise em tais .materiais, em função da homogeneidade e homo-
geneização dos mesmos, do tamanho da amostra tomada, e do número mí_
niino de repetições para obtenção de resultados confiáveis ;b) o estti
do sistemático quali-quantitativo de catalisadores da digestão sul-
fürica utilizada e, c) estudar o método colorimétrico do "azul de ijn
dofenol" (substituindo o fenol por salicilato) para aplicação no pro
cesso e a automatização do procedimento pela técnica de injeção em
fluxo contínuo. A partir de metodologia oficial (digestão sulfúrica
catalisada com mistura de ^SO^/HgO, destilação da amõnia por arra^
te de vapor, seu recolhimento em excesso conhecido de ácido, e titu_
lação desse excesso com solução padronizada de hidróxido), e variaii
do-se homogeneidade (através.do tipo da amostra), homogeneização (a_
través do número de moagens), e tamanho da amostra, a tabela inclu-
sa mo-stra c*s result••»«• obtidos es duas JBOÍ*"-*, c:rne de sol esaj[
sicha (uma terceira, de ração canina, encontra-se em fase de proces_
samento idêntico), médias de cinco repetições. Submetidos â análise
da variãncía, os dados permitem concluir: a) para ambas as amostras,

não há diferença signi-
ficativa entre tais mé-
dias, causadas pelas V£
riações estudadas, a<>
nível de 12 de signifi-
cãncia e, b) executand£
-se essa análise com so
mente duas repetições ,
há 95Z de confiança dos
intervalos de 3,59*0,25
(para carne de sol) e
1,94±O,J2 (para salsi-
cha) incluírem o melhor
valor (real) do teor de

nitrogênio nessas amostras, independentemente da horaogene idade/hom<>
negeização, e do tamanho das mesmas. Com esses resultados,, e com a~
queles a obter das análises em ração canina, os autores acredit?;»
poder propor o emprego de pequena massa de amostra de carne e de
produtos afins na determinação de seu conteúdo em nitrogênio total
(ou em proteína bruta): as vantagens se evidenciam pela diminuição
do tempo de análise, 'do consumo de reagences e da poluição inerente,
assegurando-se ainda a possibilidade do uso seguro da colorimetria
(sem excessiva diluição do extrato da amostra) em tal dosagem.
(Auxílio da 7APESP, proc. n9 84/0563.0).

Carne
de sol

Salsicha

N9 de
moagens

1
2
3
4
1
2
3
4

ZS/tamanho da
0,25

3,45
3,53
3,72
3,64

1.97
1,87
1,93
1,94

°.5
3,60
3,55
3,64
3,59

2,00
1,87
1,89
1,87

amostra (g)
1

3,58
3,58
3,55
3,65

1,94
1,97
1,99
1,99

2

3,62
3,63
3,57
3,61

1,93
1,94
1,99
1,94
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PRÉ-PROCESSAMENTO DE DADOS ESPECTRAIS NA CLASSIFICAÇÃO DE ÁLCOOIS USANDO MÉTODOS

DE RECONHECIMENTO DE PADR0ES

Paulo Sérgio de Souza e Roy Edward Bruns

ir

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) - Instituto de Química.

I
Três métodos de pré-processameuto de dados são testados para verificar su-

as eficiências na classificação de âlcoois como primário, secundário e terciário

utilizando dados espectrais na região de infravermelho. No primeiro método, a-

tribuições de bandas são feitas e valores de freqüências características e inter»

sidades relativas são empregadas. No segundo, valores de absorbãncias para cada

10 ou 20 cm" são usados. No terceiro, o espectro é caracterizado por seu semi-

variograma, um conceito emprestado de geoestatística. Apesar de argumentos teó-

ricos a «eu favor, o uso do semivaríogra"?.-! nava representar os espectros vibraci^

onais, apresenta um valor médio de classificação correta acima de 80%, enquanto

que, os outros métodos de pré-processamento resultam em valores acima de 907.,

Em conclusão, dificilmente métodos de reconnecimento de padrões que não ie

vatn em consideração aspectos teóricos de espectroscopia víbracional na fase pré-

-processamento dos dados, podem resultar em eficientes discriminadores de molé-

culas contendo modificações estruturais, mas com o mesmo grupo funcional.
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"DISTRIBUIÇÃO DE METAIS EM DIFERENTES PARTES DA CANA-DE-AÇUCAR: APLICAÇÃO DE MÊ
TODOS ESTATÍSTICOS"

Adilson José Curtius*, Carnem A. Torres**, José Fernando Gregori Faigle***, Roy
E. Bruns***

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, *Depto de Química, Universi-
dade Federal Rural do Rio de Janeiro**, Universidade Estadual de Campinas ,
*** Instituto de Química

Métodos de reconhecimento de padrões e estatísticas multivariada foram a_

plicados nas distribuições dos metais Ca,Mg,Mn,Fe,Cu,K e Zn e dos teores de cin-

za e umidade em diferentes partes de três plantas de cana-de-açucar em cada cole

ta. Cinqüenta e cinco amostras tiradas das folhas e diferentes entrenôs das plaii

tas com idade de 4 a 14 meses foram analisadas por absorção e emissão atômica.Os

teores de cinza e umidade foram obtidos por métodos convencionais. Gráficos de

componentes principais indicaram que existem três diferentes distribuições mult£

variadas correspondentes ãs folhas, ao entrenó mais próximo das folhas e a rodos

os outros entrenôs. As varianças dos teores de metais com a idade é muito menor

do que aquelas correspondendo ãs diferentes partes da planta. Os métodos da «

gra do vizinho-msis p-.i.;!—. (KX5) e úe modelagem de «iuúlaiidade utilizando os

componentes principais (SIMCA) classificam com sucesso mais do que 90S das asm

trás de acordo con sua posição na planta, isto é, folha, primeiro entrenõ e ou

tros entrenôs. Cinzas, umidade, Ca, Mg, e Mn são variáveis tendo teores mais va

ri ados nas diferentes partes das plantas. Pode ser concluído que os métodos ctas

sificatórios KNN e SIMCA são extremamente úteis na descrição da? naturezas das

distribuições destes metais na cana-de-açucar.
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A AÇÃO CATALlTICA DO ION Ag(I) NO SISTEMA
Cr(VI)/H2S04/MATÉRIA ORGÍKICA

Francisco J.C. de Oliveira e Castro

Laboratório de Solos - COPFE/UFRJ

O papel do Ion Ag(l) no sistema redox Cr(VI)/H2$0,/Matéria Or_
ganica, comumente é fonte de controvérsia mesmo entre aqueles que
o utilizam e conhecem seus fundamentos químicos.

Através de uma série de experimentos, o autor mostra e discu^
te que ao contrário do usualmente admitido, o íon Ag(I) não é ca-
paz de eliminar quantitativamente a interferência dos cloretos; e
mais importante, que exerce atividade catalítica, sendo a sua pre_
sença indispensável para a completa oxidação da matéria orgânica,
mesmo nas drásticas condições experimentais adotadas.

í luz dos resultados obtidos e em analogia a outros sistemas
redox, discute-se os possíveis modos através dos quais a Ag(I)exer_
ce a sua ação catalítica.

Outros aspectos importantes e pouco conhecidos sâo também ana
lisados, como por ex. a excepcional resistência ã oxidação de cer-
tos compostos (nitrogenados heterociclicos, benzeno e _ homólogos,
naftenos e ácidos carboxllicos alifáticos) e a interação Cr(VI) -
cloretos * matéria orgânica.
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ESTUDO SEMIEMPlRICO HAM/3 DE ESCA DE CUANINA, URACIL ETC.

Yuji Takahata

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Instituto de Química

ESCA é considerada como uma técnica de identificação da maior utilidade que

foi desenvolvida na última década. Ela pode: detectar a presença de todos os c-

lementos existentes em uma amostra, indicar as razões dos átomos» e mostrar se

os átomos de um dado elemento estão em posições equivalentes ou não, e indicar o

estado de oxidação de um elemento na molécula.

O objetivo deste trabalho é; (1) avaliar o novo método semi-empírico HAM/3

(Hidrogenic A_toms in Molecules, version 3) em calcular ESCA de uma série de mole

cuias, e (2) aplicar os resultados na análise dessas moléculas.

As moléculas estudadas são guanina, uracil e seus homólogos substituídos.

Os resultados (em eV) mostram que ESCA da Guanina, como exemplo, sãoÇ,(0»C,(N)C,

Exp. 288,7/HAM 290.9), C2(N-C2<N)N, Exp. 288,5/HAM 292,0), CA(C=CA(N)N,Exp.287,5/

HAM 290.4), Cg(N-C8(N)N, Exp. 286,5/HAM 289,2), NjíC-N^OH.Exp^Ol.O/HAM 404.2),

N9(C-Ng(C)H, Exp. 400.8/HAM 403,9), l»3(C-N3-C, Exp.399,5/HAM 402,7),^0 (C-I^0(H)H

Exp. 399,5/HAM 402,6), etc. Erro médio absoluto é 3,0 e V. 0 desvio (Cale. -

Obs.) é sempre positivo e seu valor está em torno de 3 e V. A variação da ESCA

calculada pelo HAM/3 de um átomo para outro segue paralelamente a variação da

ESCA observada. Este mostra que o HAM/3 pode ser usado em análise de ESCA com

precisão muito razoável. \ combinação entre ESCA calculada e observada dará mai-

ores informações sobre a natureza dos átomos nas moléculas. (CNPq)



I

•S-

11-31 70

ESTUDO DA INTERAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA NO COMPLEXO ARGILO-ORGANICO

CORDEIRO, JOÃO MANUEL MARQUES

CORDEIRO, MARIA ANGELA DE MORAES

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - CCET
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - 79.100 - CAí-PO GRANDE - MS

Um grande número de trabalhos têm sido publicados acerca das
substâncias húmicas e argilas, do ponto de vista da Pedologia, havendo mesmo '
alguns reviews sobre o assunto. Todavia, as propriedades dessas substâncias va-
riam de acordo com o local e processo geológico que sofreu o ambiente de onde
foram extraídas. No Estado de MS, de características tipicamente agropecuárias,
tal estudo, se por um lado é de relevância notável, por outro lado não tem sido
feito até o momento. No trabalho por nós desenvolvido, tem-se procurado eperfei^
coar uma rcetodolcgia que seja compatível can nossas condições e ao mesnso tempo
caracterizar essas substâncias extraídas de nosso solo e suas propriedades.

A amostra de solo foi seca ao ar, desterrada e fracionada em
peneira a uraa velocidade de 400 rpm por 60 min, em 4 frações: =#=30,=#;50,#80,
=#100(ABNT). Tonec-se a fração correspondente a -=#50 e fez-se extração da fra
ção argila. Tal e::trer3o foi feits eco NaOK 0,5N a 200 rpm por 60- min, observan
do-se uma relação de sclo/extreente ce 20 g/200 ml, após o que deixava-se decan
tar por 4 hs, separava-se o sobrenadsnte por escoaiaento e reiniciava-se a extr£
ção com novo volume de NsOH. A seguir cada sobrenadante separadsr^nte ere cen -
trifugsdc a 4000 rpm por 90 min e feita a separação ácido fúlvícc-ácido húmico
abalxando-se o pH a 2,5 com HC1. Separados os ácidos húmico e fúlvico fez-se a
diálise de cada um deles em água. Fez-se análise d£ sedimentação nas 4 frações1

do solo, o que apresenta distribuição granulcmétricí. de psrtículas -^/im. apro-
ximadamente igual para todas, enquanto que a mesma análise na TFSA original a-
presenta menor quantidade de partículas nessa faixa, o que parece evidenciar '
r-ue quando se faz destorroamentos muito violentos pode-se estar desagregando '
partículas que normalmente estariam agregadas, o que influí nas propriedades fí
síco-químicas da fração argila.

Além disso, as características F.Q.da Fração Argila contida '
em ceda um dos sebrenadantes são distintas, o que, conforme pensávamos, parece '
rícstrer que há fraçSes de matéria orgânica que interagem de forma diferente no
.;;•:: '^o argile-orgânico ou que tem diferentes solubilidades em NaGi C,5N. Du-
:-cT!t3 s diálise do ácido fúlvico ocorre precipitação de uma parte qce, conforme
.'á citado na literatura, se constitue na fração de PM mais alto do mesmo. Está
se tentando propor um modelo que explique esta precipitação.



DETERMINAÇÃO DE Pb-210 e ü-238 EM AMOSTRAS AMBIENTAIS POR MEDIDA DIRE-
TA USANDO ESPECTROMETRIA GAMA DE BAIXA* ENERGIA

GODOY J.M., MENDONÇA A.H. e SACHETT IVANOR

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE RADIOPROTEÇAO E DOS1METRIA
AVENIDA DAS AMÉRICAS -CEP: 22.602- C. POSTAL: 37.025-BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO - RJ

Foi feita a determinação de Pb-210 e U-238 em amostras ambientais, por
espectroscopia gama, utilizando-se os fotopicos das radiações de 47 KeV
(4%) para o Pb-210 e a de 63 KeV (3,9Z) do Th-234 para o U-238.

Foi empregado um detetor de gernianio tipo coaxial da ORTEC, com resolu
ção de 0,8 KeV para o fotopico de 60 KeV do Ara-241. A determinação da
eficiência foi feita utilizando-se uma solução do radionuclídeo em á-
gua como matriz. A amostra foi condicionada numa geometria cilíndrica
de 7 cm de diâmetro por 3 cm de altura, com massa de 25 a 180 g, con-
forme sua densidade. Para cada amostra foi feita a determinação do fa
tor de correção da auto-absorção, por meio de uma fonte externa de Pb-
210, no caso de medida de Pb-210, e Am-241 (60 KeV), para o caso de me
dida de U-238.

Os resultados obtidos foram comparados com os obtidos por métodos ba-
seados em separações radioquímicas, e apresentaram boa concordância,
com desvios menoie» <jue 20%.

O limite de detecção variou de amostra para amostra, situando-senafaí^
xa de pCi/g para 200 minutos de contagem, sendo função do fator de ab-
sorção .
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ANALISE ISOTOPICA DO URSSIO POR ESPECTROMETRIA GAÍIA

72

Gonçalo Rodrigues dos Santos
Zelinda Carneiro Gonçalves
Arthur Gerbasi da Silva

Comissão Nacional de Energia Nuclear
Instituto de Engenharia Nuclear
Departamento de Física

Com o objetivo de avaliar o nível de precisão da medida da variação da .con-
centração isotópica, indispensável aos processos de controle de materiais sob
salvaguardas oriundos de processos de enriquecimento de 235ut amostras de oxido
de urânio U3O3 obtidas por decomposição térmica a 1073K do nitrato de uranila he-
xa hidratado, foram analisadas medindo a atividade da linha de 186 KeV caracterís-
tica do 235u, pela técnica de espectrometria gama.

Vários parâmetros que influenciam a precisão das medidas, como a decomposi-
ção térmica, encapsulamento e pesagem das amostras, geometria da contagem, con-
tribuição do 234pa> auto-absorção e eficiência de detecção, foram estudados.

Os resultados, submetidos a uma análise estatística, mostiam que a técnica
é sensível o bastante para determinação de variações de enriquecimento da ordem
de 1% e com as devidas precauções pode-se alcançar precisão da ordem de 0,4Z._
Para avaliar a exatidão dos resultados, foram feitas também medidas de padrões
de U3O8 com urânio natural (0,71Z) e com urânio enriquecido (19,917).

I!

l!
ill
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PROCESSAMENTO ANALÍTICO PARA DESCONTAMINAÇAO RADIOATIVA

Juliana Alves dos Santos, Elias Mansur Netto e Luiza Marilac Dolabella

Departamento de Química - Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Engenharia Nuclear
Universidade Federal de Minas Gerais

As rochas fosfãticas podem apresentar um teor significativo de urânio.
Quando isso acontece, o tratamento dessas rochas pelo ácido sulfúrico para
obtenção do ácido fosfórico gera um resíduo sólido, denominado fosfogesso,
com determinado teor de radiocontaminação.
0 trabalho proposto foi o de desenvolver um estudo da descontam!nação desse
resíduo, visando o aproveitamento econômico e ainda a proteção ambiental.
Após a determinação da composição química do fosfogesso através de raio-X e
contagem integral no monocanal ORTEC Model 486, a técnica analítica escolhi,
da foi a lixiviação.
As lixiviações foram executadas analisando-se as seguinte? variáveis :

. Meio
1- Ácido

2- Neutro

3- Alcalino

. Temperatura
1* Ambiente
2- Mais alta
3- Mais baixa

. Tempo

. Relixiviação

- ácidos clorídrico e sulfúrico, em concentrações de
0,5 e 1,0»

- águas de torneira, destilada e deionizada

- hidróxido de sódio em pH 8 e pH 10

- 25°C
- 50°C
« 5-10°C

1 a 5 horas

Em cada um desses processamentos foram determinadas a perda de massa ou dls
solução da amostra e a descontam!nação efetuada. Para perda de massa os re-
sultados variam de 20 a Cü%.
Dentre todos, o melhor resultado foi da Hxiviação com água destilada, â
temperatura ambiente, com 231 de dissolução e k2% de descontaminação radio-
ativa, tendo'Se em vista também o aspecto econômico.
De todo o processamento analítico conclui-se que neste resíduo, fosfogesso,
pode ser efetuada uma descontaminação radioativa através de uma lixiviação
em condições adequadas, sendo este um método simples e direto.

(CNEN)
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA INTOXICAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS
POR INALAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA PARA A PREPARAÇÃO DE
ATMOSFERAS DE VAPORES DE CONCENTRAÇÃO PADRÃO.

BENEDITO MANOEL VIEIRA

LUIZA MARIA N. CARDOSO

Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental, Departamento
Anatomia Patológica da F.M.U.S.P., São Paulo.

Departamento de Química do ITA, CTA. São José dos Campos.

de

Investigações de intoxicação aguda, por inalação de vapores» re
querem um sistema que é constituído de uma unidade para a geração de
um fluxo de ar (de vários litros por minuto) contendo o vapor e de ju
raa câmara de intoxicação que é continuamente alimentada por este ar
contaminado. A concentração deve, de preferência, permanecer constari
te durante todo o período de exposição que, para intoxicações agudas"
vai de 0,5 até 10 h. Obviamente este sistema deve assegurar a integri
dade da atmosfera tóxica e oferecer segurança aos experimentadores.

0 sistema de exposição desenvolvido por nós tem duas caracteríjs
ticas que o distinguem dos sistemas convencionais:

a) A unidade geradora produz um fluxo de ar com uma concentração
de vapor que é conhecida com exatidão e precisão suficientes para ser
tomada como padrão; isto faz com que a calibração de instrumentos a-
nalíticos, que monitoram a concentração no interior da câmara, seja
grandemente facilitada.

b) Com o acoplamento de uma ante-cãmara a câmara de intoxicação,
a introdução de animais nesta última pode ser feita com o sistema em
regime, pois a abertura da câmara acarreta somente uma pequena alte-
ração na concentração da atmosfera no seu interior; esta estratégia
melhora apreciavelroente a precisão dos resultados, principalmente d£
quelas exposições de pequena duração. *~

A unidade geradora consiste de uma série de frascos borbulhado-
res contendo o líquido, substância pura, a ser vaporizado. Estes fra£
cos estão mergulhados eot uta banho cuja temperatura é mantida constan_ •
te, com precisão de _f 0,1 C. Ar super seco engarrafado é borbulhado
a um fluxo tal que é assegurada a sua saturação com o vapor do líquj_
do. O desempenho desta unidade foi avaliado com líquidos de diferen-
tes volatílídades, em experiências onde foram variados tanto o núme-
ro de borbulhadores como o fluxo de ar. Os resultados destas experiln
cias mostraram que a saturação é assegurada para fluxos de ar de ate"
5 litros /minuto.

A unidade de intoxicação é constituída de uma câmara de intoxi-
cação de 60 litros, construída con vidros planos, â qual é sobrepos-
ta una ante-camara de 15 litros (um garrafão do qual se removeu o
fundo e ao qual foram adaptadas flanges). Uma placa de vidro,^ onde
se fez uma janela circular, é intercalada entre câmara e ante-cãtaara.
Posicionando-se convenientemente esta placa, pode-se isolar ou colo-
car em contato o» dois compartímentos, respectivamente quando do en-
chimento da câmara com o vapor ou da introdução dos animais. Uma gaio
Ia com os animais pode ser transferida da ante-câmara para a câmara
de intoxicação em apenas 1 minuto. Este pequeno intervalo de tempo,
associado com o pequeno volume da ante-câmara, faz com que a queda

' • • ' ii i ' r - ' - - I - - i n r r J A" i n *
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ASPECTOS PRÁTICOS ENVOLVIDOS NA UTILIZAÇÃO DOS
AÇOS INOXIDÁVEIS COMO ELETRODOS INDICADORES

Milton Duffles Capelato e Maria Regina Martins

Departamento de Química,Universidade Federal de São Carlos

CP 676 , 13560 - são Carlos,SP

nao-Em seqüência aos estudos que estemos realizando sobre o uso de eletrodos
CDnver=ionais em eletroanal í t ica.ver i f icamos a viabi l idade prat ica e econômica
do uso de aços inoxidáveis como detectores de pontos de equivalência em reações
ácido-base e de oxi-redução.Do ponto de vista^didático é interessante,porque os
fenômenos envolvidos na interface metal/solução responsáveis pela resposta po-
tenciométrica do eletrodo,confirmam o caráter in terd isc ip l inar e abrangente da
da química a n a l í t i c a . _ t ,
A resistência à corrosão caracter íst ica dos aços inoxidáveis,e devido ao cresci
mento de uma pel ícula de passivação aderente ao metal,e composta por uma serie
de óxidos mistos hidratados gerados a p a r t i r da oxidação do metal base^
2M + (n+x)H2Ü > M20n.xH20(s) + 2nH+.O potencial da interface meta l /ox idos j i i -
dratados responde às variações do pH do meio e l e t r o l í t i c o , e por outro^lado,sao
suficientemente condutores para permitirem a mndução eletrônica através da in ter
face para o monitoramento de reeções redox.Um eletrodo de aço inoxidável pode
ser construido,uti l izando um c i l indro do metal torneado com â5mm e halO a 15jnm
Numa das extremidades é roqueado o contato com a haste condutora(cobre ou latão)
Uti l izando uma matriz c i l i n d r i c a de vidro f ino ou metal,efetua-se o embutimento
do conjunto com resina epoxi DU pol ls ter .Mediante a aorasão homogênea com l i x a -
da água, expõe-se a superfície plana e c icu lar do^metal,ficando o conjunto de açor
do com o esquema da fig.A.Em seguida a preparação da superfície do aço preceden-
t e às t i tu lações envolve basicamente as etapas:POLIMENTO PASSIVAÇÂO ESTABILI
ZAÇÃO- Ao f i n a l das t i tulações,recondicionar a superfície por imersão no banho
passivante o qual p°de ser solução O,1F K2Cr207/0,lF H2S0"4.Este tratamento t
fundamental para restaurar a atividade da pe l ícu la de passivação a qual se des£
t i v a com o uso prolongado.
Testamos a resposta gotenciométrica dos aços inoxidáveis do t ipo 316 e 316-L em
uma série de t i tu lações ácido-base e redox,comparando com os eletrodos de vidro
e de p la t ina nas mesmas condições.Na
maioria^das t i tu lações,a resposta po
tenciométrica se assemelhou a dos
eletrodos convencionais,com um bom
grau de reprodutibil idade e seletivi^
dade.A f ig .B i l u s t r a o p e r f i l potenT
ciométrico obtido na determinação de
uma mistura de ácidos de d ist intas
forças. Saltos potenciométricos bem
definidos foram obtidos na maioria
dos casos,coerentes com os obtidos
com os eletrodos usuais.

CNPq
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CONSTRUÇÃO DE UM ELETHDDO DE PLATINA COMBINADO -TflSATIL E DE BAIXO CUSTO

Milton Duffles Capelato e Gentil Be>.**'-to Lopes

Departamento de Química, UV' ,cidade Federal de sêo Carlos

CP-676.13560 - Sao

Em muitas determinações analíticas de precisão,a utilização de técnicas
eletroanalíticas vêm sendo cada vez mais difundidas em áreas não direta
mente ligadas com análise química tais como,Biologia,Geoquímica,Química
Ambientei.Ecologia e Ciências da Saúde.Porém,dado o caráter quantitati-
vo dos estudos envolvidos,a procura de métodos analíticos de rotina e
de campo têm sido cada vez mais necessários e de utilidade direta .Como
exemplo citamos a determinação indireta de carbono orgânico em materiais
tais como;solos,águas de lagos e rios.materiais particulados.sedirentos
e uma série de outros tipos de substâncias.Basicamenteja método consiste
na oxidação total do carbono orgânico com solução padrão de KLOpCL em
H^SCL e em seguida titula-se amperométricemente o excesso desta com
solução de Fe(ll).Este método é extremamente útil quando o teor de car-
bono é pequeno e da ordem de 0,5 ppm permitindo obter com uma boa pre-
cisão a localização do ponto de equivalência da titulação.
As versões comerciais de eletrodos combinados de platina utilizados para
esta finalidade,além de terem um custo extremamente elevado,possuem cer-
tos incovenientes práticos tais como alta impedancia e impregnação da
junção de cerâmica cuja limpezaé bastante difícil.
0 eletrodo que sugerimos no presente trabalho pode ser utilizado em uma
série de aplicações,com vantagens,uma vez que se obtém um dispositivo de
baixa impedancia,facilidade de limpesa da membrana da junção líquida e
evita a formação de um potencial de junção elevado.
Todo o corpo do eletrodo deve ser construido com vidro de chumbo para se
obter uma perfeita soldagem do fio de platina na extremi
dade do vibro evitando vazamentos nos dois sentidos. Õ
fio de platina(^=0,3nm x 5mm)é -soldado em um fio de co -
bre para o contato externo .0 eletrodo auxiliar interno
é obtido por eletrodeposição do^AgCl sobre um fio de pra
ta(çkO,3nm),e a junção líquida é feita através de uma
plaquinha de vidro de chumbo sinterizado de porosidade
fina.O eletrólito interno,NaCl 0,1 F em NaN03 0,1 F, é
introduzido através do orifício lateral de ^=2mm,facili-
tando a substituição do eletrólito e quando for necessá-
rio proceder a limpeza da junção de vidro siterizado.
0 fio de cobre soldado ao fio de pletina e o fio de pra-
ta devem ser soldados em um cabo blindado para evitar a
captação de ruídos e provocar oscilações durante as titu-
lações amperométricas .Para proteger o cabo de conexão e^
terno, coloca-se uma capa de alumínio fixendo-a com epoxT
conferindo também um melhor acabamento ao eletrodo.
Além de titulações amperorcétricas.este sistema funciona
muito bem em titulações potenciometricas redox,e em am -
bos.os casos é possível utilizar amostras de pequeno vo-
lume(2 a 5 ml} com excelente desempenho.
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REAÇÃO ENTRE O lON SUPERÕXIDO (O«T) GERADO ELETROQUIMICAMENTE E ACETATO DE TIO-
FENILA (PhASc), EM MEIO NÃO AQUOSO

Glaico Chiericato Júnior e Lueiana Jucá Chagas

Departamento de Química - FFCL de Ribeirão Preto - USP

O íon superõxido ê reconhecidamente um reagente multifuncional atuando
como agente nucleofílico, oxidante ou redutor e como base forte efetuando trans
ferência de protons de substratos orgânicos ou ácidos inorgânicos. Apesar desa-
tas propriedades, relativamente poucos estudos do comportamento químico deste
íon frente a substratos orgânicos simples, principalmente os contendo enxofre ,
têm sido efetuados. Dessa maneira estamos iniciando o estudo de reações do íon
superõxido com compostos orgânicos contendo enxofre.

0 oxigênio foi reduzido em presença de PhASc, através de voltametria cí-
clica, utilizando-se uma solução, saturada com oxigênio, de ditnetilforaamida

•% (0.1M em perclorato de tetraetilamônio como eletrólito suporte) e uma cela com
v- três eletrodos (auxiliar: platina; referência: Ag/AgCl; trabalho: carbono ví-

treo 0,082cm2 de área ou platina 0,23 cm2 de área). Nestas condições o oxigê-
nio e reduzido â O2" e reoxidado I O2 ã -0,88V e -0,79V vs S.C.E. respectivamejn
te. Em presença de excesso de PhASc o pico de oxidação de O2* desaparece rápida
mente e mes-o utilizando velocidade de varredura da ordem de l,0V/s não conse^~
guimos detectá-lo. 0 estudo da variação da velocidade de varredura para a redii
;ao de 0. em presença de PhSAc mõstrou-qüE a rélaç«.w ~Ka''^Pç cresce con o auü«n
to da velocidade de varredura e que a função corrente ipc/V^/

2 decresce com o
mesmo aumento. Além disso um deslocamento anódico do pico de redução do oxíge
nio em presença do substrato e o aumento da corrente deste mesmo pico foram ob~
servados. De acordo com os critérios de Nicholson e Shain este comportamento é
característico de uma transferência de carga seguida de reação química irrever-
sível. A produção de oxigênio pela reação foi confirmada por cronoamperotsetria.
Os resultados obtidos sugerem o seguinte mecanismo inicial para esta reação:

°2 * e"

[ Estudos estão sendo efetuados para medir a constante de velocidade (k) e para i_
dentificar os produtos e mecanismo da reação.

(FAPESP, CNPq)
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO ELETROQUlMICO DO ENXOFRE ELEMENTAR EM ETANOL

* ** ***
L.M. Aleixo , J. da Silva e A. Ivaska

78

Instituto de Química, Unicamp, Campinas-SP.
** Universidade Federal do Espírito Santo, Vitórva-ES

Sbo Akademi, Sbo, Finlândia

Este trabalho compreende o estudo do comportamento polarográfico do enxo-

fre elementar em etanol. 0 estudo foi realizado em LiCl 0.1M como eletrólito

de suporte usando-se várias técnicas polarográficas: polarografia convencional

d . c , d.c. tipo tast, polarografia de pulso diferencial (d.p.), polarografia de

corrente alternada (a.c.) e polarografia de corrente alternada tipo tast (a,c.

tast). A faixa de concentração de enxofre estudada variou de 2,5 x 10 a

1,6 x 10 M. Feios resultados obtidos observa-se que, basicamente, o enxofre e-

lementar em etanol apresenta picos ou ondas localizados em -0,74, -0,24 e-0,64V,

conforme a técnica utilizada e a concentração de enxofre. Foi observada uma re-

lação linear entre a corrente polarografica e a concentração de enxofre para de-

terminadas faixas de concentração, de acordo com a técnica polarografica. Neste

estudo foi enfatizado o aspecto da formação de filmes no eletrodo gotejante de

mercúrio e o aparecimento de ondas sucessivas, com vistas a obtenção de dados de

interesse analítico.

(PNUD-CAPES/PICD)



"A UTILIZAÇÃO DA POLAROGRAFIA DE PULSO DIFERENCIAL PARA A CARACTERIZAÇÃO E DETER

MINACÃO DE ENXOFRE EM ETANOL COMERCIAL" í
ú •••

í .
L.M. Aleixo, O.E.S. Godinho e G. de Oliveira Neto

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química

i

Dando prosseguimento â estudos voltamétricos sobre compostos de enxofre em
etanol, procurou—se investigar a presença de algum tipo desses compostos que pos-
sam estar presentes nos diversos tipo de Etanol Comercial.

A técnica escolhida para esse estudo foi a polarografia de pulso diferen-
cial, pelas vantagens que apresenta tanto sob o aspecto de sensibilidade, quanto
sob o aspecto de facilidade de análise do polarograma obtido para fins qualitati-
vos e quantitativos.

Desse modo, foram registrados polarogramas de etanol comercial de diversas
marcas. As medidas polarogrãficas foram feitas diretamente nos alcoóis estudados,
usando-se cloreto de lítio O,IM como eletrõlito de suporte. Foi utilizado para es
se fim um polarografo HethronE50o com célula de 3 eletrodos (eletrodo go te jante de
Mercúrio, eletrodo auxiliar de Pt e eletrodo de referência de Ag/AgCl em cloreto
de lítio alcoólico saturado). Os polarogramas foram registrados na região entre
O(zero) e -2 volts.

Dos diversos alcoóis comerciais estudados, foi verificada a presença de eii
xofre elementar em-alguns-desses-produtos—0 er-üoffr* »1«~er.tar i car actorish'* nss
condições acima mencionadas por apresentar dois picos característicos jam com poten
ciai de pico a redor de -0,7 Veo outro ao redor de -0,25 V. _~

Assim sendo, utilizamos o método da adição de padrão para a determinação
quantitativa do enxofre nesses alcoóis, que também auxilia qualitativasente na
confirmação da presença dessa espécie na matriz estudada. Os resultados obtidos a_
presentaram valores entre 37 ppb e 5 ppm nos alcoóis onde a técnica eopregada pe£
mitiu detetar a presença de enxofre.

(PNUD -FINEP)
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DOSAGEM DE MANGANÊS EM SOLOS POR POLAROGRAFIA

e- !
ANTONIO C. BARBOSA e RICHARD L. COMBES

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - DEP. DE QUÍMICA
70910 - BRASÍLIA - DF
ENSCP - 11, rue P. et M. Curie - Paris 05

Aplicamos â amostra de solos a técnica de digestão com sais
fundidos, proposta recentemente para o ataque de material biológico
visando a determinação polarografica de metais traços.Dedicamos aten
ção especial ao manganês devido às dificuldades relatadas na literji
tura para a sua determinação. ~

.Para a mineralização misturam-se 200 mg de solo seco num tu
bo de quartzo com 6,6Cg de LiCl e 8,32 g de KC1, aquecendo-se num
forno especial a 4509 C por 4 horas, sob um fluxo constante de 0,/
Cl,. O Produto final é dissolvido em água tridestilada e o filtra
do recolhido em um balão de 100ml, ficando a solução 2,5 M em clore
to, pronta para a determinação dos metais.

Devido â baixa solubílidade dos sais de manganês no mercú
rio, o que prejudica a utilização da técnica de Redissolução Anódî
ca, inclusive com ligeira deformação na forma do pico, adotamos de
preferência a- Polaroor»f-ia de Pulso Diferencial . Para evitar, tanto
ã interferência do pico da redução dos H* como a precipitação do
nanganês,sugerimos a faixa de pH entre 6,5 e 7,5.

Comprovamos também a interferência do ferro em matrizes con
tendo manganês, na concentração de 0,5 - 1,0 ppm. Apesar do referido
na bibliografia, o Fe interfere na determinação do manganês, depen
dendo da concentração do próprio ferro e não só da relação [Fe] 7
[Mn]. Obtivemos um valor médio de 1,13 - 0,08 para (Mn]exp/ [Mn],com
precisão de 7% até o valor de 11,25 para a razão [Fe]/[Mn].'Para con
centrações maiores de ferro o erro verificado é muito elevado. Em re
dissolução Anódica a interferência do ferro é ainda mais acentuada."

Nas condições acima obtivemos 312- 32 ppm de manganês em ma
teria seca, para a amostra da solo n° 9999 fornecida pela AFNOR (As-
sociação Francesa de Normalização) cujo teor médio através de 15 de
terminações feitas em 5 laboratórios diferentes é de 326 ,0- 19,0ppm.
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DETERMINAÇÃO DE TRAÇOS DE FERRO(II) POR POLAROGRAFIA DE CORRENTE
ALTERNADA, USANDO A 1,10-FENANTROLINA COMO AGENTE COMPLEXANTE.

Castos East Ponce e Susanne Rath.

-Departamento de Química, Universidade de Brasília, DnB.

Em decorrência da baixa solubilidade de ferro em mercúrio para for
mar amálgama, a determinação deste elemento pela Voltametria de R£
dissolução Anódica(ASV) clássica não é viável. Todavia, métodos de
pré-concentraçáo no eletrodo de mercúrio por adsorção de seus con
plexos têm sido utilizados com êxito para a determinação quantita-
tiva de outros íons. Pensou-se, então, no desenvolvimento de um mjé
todo para a detrtninação de traços de Fe(II) por ASV mediante o em
prego da 1,10-f • sntrolina como agente complexante. 0 complexo fo£
nado seria, da * • as evidências existentes com relação â tendência*
do composto F> . ?i.)_2+ a se adsorver na superfície do mercúrio, a-
cumulado no e .* rido de trabalho por um processo de adsorção con-
trolado por d></ão. Do complexo adsorvido, cuja concentração na
superfície às roa de mercúrio seria proporcional ao tempo de apl£
cação do potfcit tal apropriado, o Fe(II) seria reduzido durante ã"
varredura catt*f;.ca, dando origem a um pico cuja altura seria fun-
ção da concen ração de analito na solução. Após um minucioso estu-
do dos pariuf TOS que governam as técnicas ASV e o emprego de di-
versas funçc »• na varredura catódica, comprovou-se que- o método-er»
inviável. Po< ün, nossos estudos fundamentais mostraram a existência
de um pico de redução da 1,10-fenantrolina em potencial -0.106Vvs
Ag/AgCl, específico da técnica de Corrente Alternada em fase sensi
tiva com ãngçto de fase 90°. A altura do mesmo era proporcional X
concentração o complexante e variava em proporção inversa ap au-
mento da concentração de Fe(II) acrescentada. Esta onda foi usada
no desenvolvimento de um método para a dosagem de Fe(II) em baixos
teores. Foi efetuado um apurado estudo para estabelecer as condi-
ções ótimas de trabalho. Os parâmetros avaliados foram: (i) eletró
lito suporte; (ii) influência da concentração de E.S. na altura dõ"
pico; (iii) pH; (iv) sistema tampão; (v) influência da concentra-
ção de tampão na altura da onda polarográfica; (vi) interferência
dos ãnions mais comuns; (vii) interferência devida ao Fe(III) e ou
tros cátions ; (viií) método de redução de Fe(III) para Fe(II);(ix)
reprodutilibilidade das análises; (x) limite de detecção.
Os resultados obtidos provaram que o método estava de acordo com as
expectativas sendo possível a determinação de até 5 ng L~l deFe(II).
Equações foram deduzidas para calcular a concentração de Fe(II) a
partir de uma, duas ou múltiplas adições padrões de solução de Fe
(II),

I
Jí'1I



M
; o comportamento polarogrãfico dos íons Co(II) e Ni(II) foi es-

: tudado em soluções de monoetanolamina (MEA) para verificar a pos-

sibilidade da determinação de Co(II) na presença de Ni(II) . As

soluções geralmente continham MEA 0,5 M, HC1 0,1 M e força iônica

1,0 M ajustada com NaClO,.

0 estudo inicial foi feito para os dois Ions na ausência e na

• presença de MEA. Observou-se para os íons de Co(II) um processo

menos irreversível quando em soluções contendo MEA. Um estudo da

ação de PbO_ sobre as soluções de Co(II) na presença de MEA mos-

trou o aparecimento de duas ondas superpostas na região de

" •' - Oj-2—a B7-8 V e vr*» ^-éi- ea - 1,1 V, sem tná-r-imo polarogrãf ico.

Verificou-se ser a primeira onda devida à presença dos íons Pb

oriundos da reação química de óxido-redução. Observou-se também

o comportamento polarogrãfico nessa região em função das concen-

, ; trações de PCI, de Pb(II) e Co(III). 0 Ki(II), em presença de MEA,
i

; apresenta u-na onda em - 0,9 V com dois máximos polarogrãf icos. Es-

tes desaparecem quando se efetua o tratamento com PbO.» 0 mesmo

estudo foi feito na presença de H9°2'

Somente no caso da reação de Co(II) com PbO2» observou-se uma

relação linear da corrente de difusão total das duas ondas super-

postas com a concentração de Co(ll) inicial, na faixa de 0,7 a

3,5 mM. Pode-se então fazer a determinação de íons Co(IIl) assim

formados em soluções de MEA, após tratamento com PbO» • filtraçao,

! inclusive na presença de Hi(II).

: Finalmente, com o objetivo de verificar a ação do oxigênio so-
! bri o íon Co(II) ea presença de MEA, variou-se o tempo de repouso

das soluções antes da' desaeração para registrar o» polarogramas.
! Verificou-se o aparecimento de uma onda composta, com um desloca-

! . mento do E- /2 para região mais catódica para concentrações mais aJL

tas de Co2*.
CNPq

%

1II-8 82

j CARACTERÍSTICAS POLAROGRXFICAS DOS IO«S Co(II) E Ni(II) EM PRESEN- '*

( ÇA DE MONOETANOLAMINA.

Maria Encarnaciõn Vazquez Suárez e Eduardo Fausto de Almeida Neves

Instituto de Química da universidade de São Paulo, Cx. Postal

! 20.780 - São Paulo.



POLAROGRAFIA DE IONS METÁLICOS EM MOWOETAHOLAMIHA <MEÀ) COMO SOLVENT*

CHIERICE, G.O.
SOARES, J.

* Departamento de Química e Física Molecular, IFQ5C/DSP - São Carlos - SP.
** Departamento de Química da Universidade Estadual de Maringá - Maringá - Pr.

As aminas constituem uma interessante série de solventes para estudos e-
letroquímicos. Dessa série interessa-nos, particularmente, a monoetanolamina (MEA).

0 presente trabalho objetiva iniciar os estudos polarograficos do compor
tanento eletroquímico de cations em meio MEA.

0 solvente (MEA) de grau analítico foi, previamente, destilado sob vácuo
e desaerado com borbulhamento de gás N-.

Dentre os vários eletrólitos suportes investigados, ácido acético gla-
cial, ácido netanosulfônico, perclorato de sódio e perclorato de tetrabutilamônio,
este último foi aquele que apresentou melhores resultados.

As soluções foram preparadas mantendo-se a concentração do perclorato de
tetrabutilamônio em 0,05M, às quais foi adicionado ácido metanosulfônico até con-
centração 0,005M.

Os sais, nitrato de tálio(I) e perclorato de níquel(II), utilizados eram
todos de grau analítico.

Os potenciais foram medidos em relação ao eletrodo de Ag/AgNO- lOnM»
NaC104 0,1M, MEA à 25,0 ± 0,1°C.

-- Os íons-Tl(I^ • M-í^II) apresentarem utns ond» ««i»»-ográfica bem definida.
As curvas log(íd-i)/i em relação ao potencial, foram em ambos os casos lineares com
inclinações de 0,082 para o íon Tl(I) e 0,115 para o íon Ni(Il) o que sugere serem
ambos os processos de redução quase-reversíveis considerando-se o meio utilizado. Os
potenciais de meía-onda (Ei) obtidos foram de -0,215 V para o íon T1(I) e -0,907 V
para o íon Ni(II).

Esses estudos polarograficos apresentaram resultados satisfatórios mos-
trando que, inicialmente, a MEA pode ser utilizada como solvente não-aquoso para es-
tudos eletroanalíticos de alguns metais. Estudos voltamétricos desses e de outros
cátions estão sendo desenvolvidos.
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ELETROQUlMICA INORGÍNICA DO NIÕBIO: UM ESTUDO DO SISTEMA

84

EM CaClj.

1
t

BOODTS, J.F.C.; e IOZZI, M.A.*

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO - USP
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
Av. dos Bandeirantes, s/n° - 14.100 - Ribeirão Preto - S.P.

Em virtude do Brasil possuir uma das maiores reservas de minérios de niõ-
bio e ser um dos maiores produtores do metal; e em vista ão pouco conhecimento
que se tem, atualmente, da eletroqulmica do niõbio, tentou-se desenvolver um meto
do eletroanalítico de análise quantitativa para o referido metal através de um
estudo eletroquímico do sistema K-NbF- em CaCl, 5 molar.

A estabilidade do sistema mencionado foi analisada por investigação polaro
gráfica, bem como a influência da concentração de cloreto (complexante fraco T
sobre o mesmo; e arelação existente entre a corrente limite e os seguintes para
metros: concentração do material eletroativo, temperatura, altura da coluna de
mercúrio, e tempo de gotejamento.

Os estudos polarograficos CC supracitados revelaram que o mecanismo eletrô
dico de redução do Nb*^ se apresenta extremamente complexo, tratando-se de um
sistema que catalisa a redução do prõton, ligeiramente instável, onde a onda po-
lar ogrãfica apresenta-se inicialmente composta passando a ser, com o decorrer do
tempo, uma onda simples.

No entanto, verificou-se que a corrente de redução da espécie eletroativa
• controlada por difusão, e que o presente sistema apresenta características fa-
voráveis para servir de base para um método de análise quantitativa para ÜÍÕDÍO,
(desde que as.medidas sejam tomadas em tempo fixado), uma vez que o valor de
9.644xlO~5 cm /s encontrado para o coeficiente de difusão da espécie eletroativa
proporciona valores de corrente relativamente grandes quando comparadas com os
valores da corrente para concentrações similares de outros ions.

1) PolarograiM CC de (K,..tjF.) - 1.001xl0~3M em CaCl 2 5H. 2) Curva padrão de
mm mmM ^m fm A M É1 A m v $em CaCl 2 5M.

*CMPq



INVESTIGAÇÃO DA REDUÇÃO EM ELETRODO DE MERCÚRIO DO SISTEMA NbCl5,
HgCl2, Mg(C104)2: CINÊTICA E MECANISMO DO PROCESSO ELETRÕDICO

Boodts, J.F.C. e Bottechia, O.L.*

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Freto - USP -
Departamento de Química
Av. dos Bandeirantes, s/n9 - 14100-Ribeirão Preto, SP

O Brasil detêm grandes reservas de minério de nióbio ligado a
uma produção significativa do metal. Seu potencial de aplicabilida-
de aliado ao pouco conhecimento que se tem, atualmente, de sua ele-
troquímica, deram origem a este trabalho.

0 comportamento polarogrâfico de soluções de KbCl5 9,066.10"*
* HC1 0,33 M (constante) • MgCl2xM + Mg(C104)2yM (x+y« 3.0M) foi in
vestigado. Foi observada uma onda polarografica CC única próxima ã*
descarga do eletrõlito de suporte além de um efeito catalítico. 0
tratamento logarítmico realizado demonstrou que a onda polarogrâf^
ca única era de fato uma onda composta de duas ondas individuais
com potenciais de meia onda próximos. Tal fato foi reforçado com a
polarografia CA. Em conseqüência adotou-se o procedimento de Ruzic
e Branica (J. Eletroanal. Chem. 22 (1969)243) para analisar os polti
rogramas. A primeira etapa de redução ê irreversível e a segrnda re_
versível.

Todas as soluções investigadas mostraram-se instáveis sendo que
suas cinéticas foram acompanhadas pela variação da corrente, i, com
o tempo, mantendo-se o potencial fixado num valor localizado no pa-
tamar da onda polarografica. A ordem da reação com respeito ao nió-
bio, n, foi calculada ajustando-se os dados experimentais â equação:
1/(Nb)*»-1 - 1/(Nb)g"1 • kapt» possibilitando o cálculo da constante
cinética aparente, k a p, e do if,o (í quando t«0). Os resultados re-
velaram que a ordem da reação aumenta com o aumento da concentração
de cloreto, tendo como possíveis causas: a) variação da viscosidade
(soluções de MgCl2 são muito mais viscosas que as de Mg(C104)2; b)
variações no coeficiente de difusão devido a mudanças estruturais
da(s) espécie(s) Ox; c) Complicações químicas acopladas â transfe-
rência eletrônica. Todos os estudos foram executados nua aparelho
Polarecord E 506 munido de um eletrodo gotejador de mercúrio modelo
E 505, ambos da Metrohm.

* FAFESP



DETERMNAÇAO DE MOLIBDÊNIO EM GRANITOS POR POLAROGRAFIA DE PULSO DIFERENCIAL E

SEPARAÇÃO POR ELETROFORESE DE PAPEL.

JORGE NOZAKI

DEPARTAMENTO DE QUÍflICA - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

A determinação quantitativa de molibdenio em amostras rochosas, contendo
teores elevados de silício, alumínio, ferro e outros interferentes, requer mé-
todos eficientes de separações, grande sensibilidade para dosagens de traços
do elemento e também ume boa reprodutibilidade. Para separações dos diferentes
componentes da amostra, um processo simples e eficiente ê a separação inicial
de alguns elementos como sulfetos e, a seguir, a separação final do molibdenio
em eletroforese de papel horizontal. Em soluções ácidas contendo nitratos po-
de-se determinar até 5 p.p.b. de Mo, por polarcgrafia de pulso diferencial ,
baseado na eletroredução cataiItica do íon molibdato.

A amostra de granito (4,0 g) finamente dividido, foi introduzida numa cáp-
sula de Teflon de - 150 ml, adicionando-se a seguir, 48 ml da solução de
H30 • HNO.+^HF (20:B:20) . A cápsula foi fechada, introduzida num reator
de aço inoxidável e, a seguir, em estufa a 100 °C por 24 horas, até dissolu-
ção total. Foi utilizada uma solução aquosa de tioacetamida a 2% para a pre-
cipitação dos sulfetos a 60°C em pH - 0. Filtrou-se a esta temperatura, sepa-
rando- se os sulfetos de molibdenio, paládio, chumbo e bisnuto, do filtrado
contendo: alumínio, ft*»-, ^rânio, tczio, vãr.íwlo, zLlíitt, zílzio. blrio, rá-
dio, estrôncio, zinco, etc. A seguir, os sulfetos foram dissolvidos em_ água-
rlgia, filtrados novamente para remover resíduos ds S10, e, esta solução foi
aplicada em eletroforese de papel horizontal, (clstroforese LABOR 59914 OE
201-Hungria, papel Whatman n? 2), Apôs 30 minutos tis eletromigração,utilizan-
do uma solução de NH^Cl 0,1 M como eletrólito, verificou-se que nestas con-
dições (i SOO Volts e - 55 mA ), o bisnuto permanece na origem, o molibdenio
migra para o anodo e o paládio e chumbo para o catodo. Os reveladores utiliza-
dos foram: sulfeto de amõneo, difenilcarbazitía e glioxal-bis-(2-hidroxianil)em
meio alcalino. Apôs a separação, o papel foi recortado, calcinado a 450°C e
as cinzas diluída e filtrada com água bidestilatía ã quente. Esta última solu-
ção foi utilizada em polarogrefle de pulso oifsrsncial para a determinação do
mr-libdênio IPIulti function polerography 0H 107-Recelkis). 0 E, / 2 da redução do
molibdato é de -0,56 Volts, nas seguintes condiçces: Referencia - eletrodo de
Pt em poço de mercúrio, eletrólito de suporte - solução de KNO,(1 M) + HNO,(1M)
(1:1)* sensibilidade - 10 uAi Rate • 5 mV/s» tempo de gotejamento • 3 * i
Damping « 1. Aplicou-se o método da adição padrão e o teor de Mo encontrado
na amostra foi de 0,45%. (CNPq).
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DETERMINAÇÃO DE PALÁDIO EM GRANITOS POR POLAROGRAFIA DE PULSO DIFERENCIAL

JORGE NOZAKI

DEPARTAMENTO DE QUÍI1ICA - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE I1ARINGX

Foi elaborado um método para a determinação de paládio em granitos e
outras amostras rochosas, por polarografia de pulso diferencial. Inicial,
mente foi feita uma separação do paládio como sulfeto, juntamente com os
sulfetos de .molibdênio, chumbo, bisnuto, etc. A seguir, separou-se o pa-
ládio dos demais interferentes por eletroforese em papel horizontal. 0
paládio obtido foi então determinado em solução de hidróxido de emôneo
e cloreto de amônso por polarografia de pulso diferencial.

A amostra de granito (4,0 g) finamente dividida, foi introduzida numa
cápsula de Teflon de -150 ml de capacidade. A seguir, foram adicionadas
48 ml da solução de H23*HN03+HF(20:B:20). A cápsula foi fechada,introdu-
zida num mini-reator de aço inoxidável e então em estufa por 24 horas e
100 OC, ate a dissolução total. Foi retirada uma alíquota desta solução
para a precipitação dos sulfetos com uma solução aquosa de tioacetamida
a 2%. a 60°C em pH - O. Filtrou-se a esta temperatura, separando-se os sul
fetos tie molibdênio, paládio, bisnuto, chumbo, etc. do filtrado contendo
entre outros: silício, alumínio, ferro, vanádio, urânio, tório, zinco,
cálcio, bário, rádio, etc. A seguir, os sulfetos foram dissolvidos em á-
gua-régia, filtrados novamente para remover resíduos de SIO2, redução de
volume por evaporação e ajuste de pH ai 2 -3. Esta solução (0,5 ml) foi
aplicada ao longo do papel para separação por eletroforese.(Eletro+orese
LABOR 59914 DE 201-Hungria, papel Whatman n? 2). Apôs 2 horas de eletro-
migração, utilizanoo-se uma solução de cloreto oe ainúnuo 0,08 fi como e\e-
trõlito, em t 400 Volts e 55 mA, retirou-se o papel para secagem S tem-
peratura ambiente.Usando como reveladores o sulfeto de emôneo e a dife-
nilcarbazida, observou-se que o bismuto desloca cerca de 1 cm em direção
ao catodo, o molibdênio (5 a 7 cm) so snodo e o chumbo e paládio ao ca-
todoCPb -3 a 4 cm, Pd 7 a 8 cm) .A seguir, o papel foi recortado em sen-
tido horizontal separando cada elemento, calcinado,a l 450 °C e as cin-
zas diluída e filtrada com água bidestilada a quente. Esta última solu-
ção foi utilizada em polarografia de pulso diferencial para determinação
do paládio. CMulti function polarography OH-107-RadelKis). 0 E<j/2 da re~
dução do P d " i -0,69 Volts, nas seguintes condições: Referência .» ele-
trodo de Pt em poço de mercúrio» eletrólito de suporte « NtyQ 1 II • W4OH
1 M (1:1)i senslbidade • 10 uA» rate - 5 mV/s» tempo de gotejamento «3 sj
damping > 1. Aplicou-se o método da adição da solução da amostra sobre
uma concentração conhecida de um padrão de paládio. Por este método o
teor de paládio encontrado na amostra foi de 0,61%.(CNPq).
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VIABILIDADE DA DETEIWINAÇÃO POLAFOGRÁFICA GO ESTANHO NA PFCSENÇA DE TITÂNIO

Milton Duffles Capelato e Jovino Araújo de Souza

Departamento de Química,Universidade Federal de São Carlos
CP 676,13560 - são Carlos.SP

0 estanho e utili2ado em uma vasta gama de aplicações industriais,não somente
na forma metálica como tombem nB de compostos químicos em distintas combina -
çoes com uma serie de materiais.Assim.a utilização ds métodos de analise qui-
mica^de rotina para a determinação do estanho em diferentes tipos de materi -
ais e de interesse,principalmente quando o estanho está presente na forma de

Ç

o objetivo do presente trabalho, foi o de estudar as potencialidades da pola -
rografia de pulso diferencial(PPD) na determinação de pequenas quantidades de
estanho em materiais a base de titSnio.Os resultados obtidos fornecem subsí -
dios pare a aplicação analítica da voltametria de redissoluçSo anodlca quando
traços do metal estiverem presentes.
Utilizamos o polarógrafo multifuncional RADELKIS 0H-10? nas seguintes condi -
çoes experimentais:velocidade de varredura:l,0mV/s ; amplitude do pulso:50mV;
altura da coluna de Hg:40cm ; tempo de gotejemento:4,0 a 5 0 s/gSta.Como el*l
t ro l i tode suporte complexente,solução lE^p/v) de NHpOH.HCl contendo 0 003*
de gelatina como supressor de máximo.Neste meio uma serie de íons metálicos
sao quimicamente retíu^iuu» em espécies eletroinativas tais como Fe(ll) Co(u)
As(Hl)#e Ce(lll) ^minimizando es interferências e eliminando etapas de separa
S ° í X 5 W í a J a a n a l i s e ' N a s condições escolhidas,a resposta polarográfica do

^ n í L ^ ^ C O ^ C e n t ^ a 5 a 0 * BletrÓlitO d t

. , , - - revelou duas ondas de redução respectivamente a: -0,15 V e
-0,45 V vs ECS .A primeira Dnda nao e bem formada e está acoplada %a díssolu -
çgD anodica do Hg a Partir de potenciais mais positivos que -0.07 V vs ECS e
neo e adequada para analise dada a dificuldade na medida de corrente limite e
também pelo fato da primeira etapa de redução do titanio(iv) se situar na mes
ma região de potencial.Ja a segunda onde de redução do Sn(iv) é bem definida"
cuja corrente limite e linearmente dependente de concentração analítica do me
tal.Os oolarogramas de pulso diferenciei de soluções do Sn(lV) na ausência dê"

tvelaram apenas um pico bem definido nB região de -0,45 V vs ECS. A
de pico e linear com a concentração de Sn(iv) até 8 0 pom.A J *

. , nas mesmas condições apresenta duas ondas
mal definidas.A primeira ocorre na mesma região de
potenciais da primeira etapa de redução do Sn(iv)
e a segunda onda de redução ocorre sobreposta a
descarga do eletrolito de suporte,cujo potencial de
decomposição se desloca para potenciais mais posi -
t i vos sem a formação de uma onda na forma de picos.
Estas características permitem estabelecer condi -
çoes para a determinação ds estanho na presença de
largo excesso de titânio.0 polarograraa ao ledo mos-
^ff ",redução de 0,1 ppm de Sn(lV) ne presença de
TilIVJ 10.000 vezes mais concentrado.A curva ponti-
lhada corresponde ao polarograma do suporte.

i
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ELUCIDAÇÃO DO MECANISMO DE OXIDAÇXo COULOMÉTRICA DO MERCÚRIO METÃ-
LICO COM AUXILIO DE "SPOT TEST".

Roberto Tokoro e Marina Franco Maggi Tavares

Instituto de Química - Universidade de São Paulo - Caixa Postal
207B0 - CEP 01498 - São Paulo, SP.

0 presente trabalho procura complementar o estudo do mecanis-
mo de oxidação coulométrica do mercúrio em meio aquoso na presença
e ausência de substâncias complexantes.

Com base em alguns conhecimentos prévios de caráter experiment
tal, é possível imaginar a oxidação do mercúrio metálico, em meio
aquoso não complexante, como sendo uma oxidação eletroquímica a
Hg(II), direta ou por etapas, cora posterior interação química en-
tre o Hg(II) formado e o Hg(O) do poço de mercúrio, gerando Hg(I).

Caso o mecanismo obedeça uma cinStica por etapas, realizando-
se a oxidação coulométrica do mercúrio em.meio complexante de clo-
reto, que estabiliza o estado monovalente do mercúrio, não há pos-
sibilidade de formação do Hg(II). Caso o mecanismo, siga por oxida-
ção direta a Hg(II), a fonte de Hg(I) na solução é de natureza quí
mica; nesse caso, teríamos traços de Hg(II) remanescente do equi~
líbrio Hg° + Hg2+ » Hgj+. Assim sendo, a constatação da presença
ou ausência de Hg(II) na solução eletrolisada serve como subsídio
para o esclarecimento úo mecanismo. Para atingir tal "objetivo, rjs
correu-se ao "spot test" para identificação do mercúrio com di-
fenilcarbazida.

As soluções de cloreto submetidas ã eletrõlise com Snodo de
mercúrio forneceram teste negativo para Hg(II), mostrando que o m£
canismo de oxidação do mercúrio ocorre por etapas, envolvendo. ã
transferência de um elétron em cada passo. Nesse caso específico,
o cloreto precipita o Hg(I) formado eletroquimicamente, bloqueando
as etapas subseqüentes.

m
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REDUÇÃO CATÓDICA DE ESTERES NOSILATOS EM MEIO APRÕTICO \'f,

Nelson R. Stradiotto e Derek Pletcher*

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - universidade de
São Paulo - USP
* Departamento de Química - Universidade de Southampton- Inglaterra „
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A clivagem eletroquímica de grupos protetores tem sido atualmente uma ativa á-
rea de pesquisa. Tem sido sugerido que a redução catódica com potencial controla-
do em solventes apróticos pode proporcionar um método seletivo especial para a
remoção de grupos protetores reduzíveis de aminas, alcoois, fenois e centros tióis
em moléculas polifuncionais. Infelizmente, entretanto, muitos dos grupos proteto-
res comumentemente usados (e.g. tosil, benzi 1 e benziloxicarbonil) não são reduzi
dos até potenciais muito negativos (-2.0 a -3.0 V vs E.C.S.) e isto pode levar a*
outras dificuldades (e.g. redução em outra parte da molécula, geração de traços
de base forte) os quais diminuem a seletividade. Este problema leva a proposta
que um substituinte escolhido para ativar a molécula deveria ser introduzido no
grupo protetor. 0 grupo nitro ê uma escolha óbvia. Em razão disso, foram estuda-
dos o mecanismo e a cinética de clivagem de esteres nosilatos (esteres dos áci-
dos nitrobenzenosulfonico). Os experimentos eletroquímicos foram realizados uti-
lizando um potenciostato da Hi-Tek (modelo DT 2101), um gerador de função da Hi-
Tek (modelo PPRI), um registrador X-Y da Hewlett Packard (modelo 7015 A), um os-
ciloscõpio digital da Gould (modelo OS4100) e um integrador construído no próprio
laboratório. Os experimentos de voltametria cíclica foram realizados em uma célu-
la de dois compartimentos, contendo um sistema de três eletrodos. 0 eletrodo de
trabalho foi usualmente um disco de carbono vítreo (Tokai Carbon Co Ltd, tipo GC
30) com uma área geométrica de 0.12 cv?t o qual pode ser posicionado diretamente
sobre um capilar de Luggin conectado ao compartimento de referência. Em alguns ex
perimentos, um fio de platina ou um eletrodo de gota pendente (Metrohm, tipo E
410) foram usados como eletrodo de trabalho. Um eletrodo comercial de caloselano
saturado (V.A.Hove Ltd, modelo K 401) foi usado como eletrodo de referência. 0 e-
letrodo secundário foi um anel de platina fixado ao redor e abaixo do capilar de
Luggin. As eletrõlises a potencial controlado foram feitas usando uma célula de
três coopartimentos com três eletrodos. Neste sistema, o eletrodo de trabalho e o
eletrodo secundário são constituídos por uma rede de platina com uma área geomé-
trica de 4.0 cm2 separados por uma placa porosa de vidro sinterizado. Um capilar
de Luggin í diretamente colocado junto a superfície do eletrodo de trabalho e co-
nectado ao compartimento de referência contendo um eletrodo de calomelano. As aná
lises das soluções eletrolizadas foram realizadas utilizando um cromatografo de
gás da Pye Unicam equipado com detector de ionização de chama. Foram estudadas as
redações catódicas em dimetilformamida de cinco esteres nosilatos, ou seja os es-
teres do fenol com os ácidos 2,3 e 4-nitrobenzenosulfonico e do etanol e do octa_
nol com o ácido 4-nitrobenzenosulfonico. Os esteres são reduzidos em duas etapas,
sendo que a primeira etapa de redução ocorre no intervalo de potencial de -0.70 a
-0.90 V versus E.C.S. gerando radicais anions estáveis. A clivagem da ligação S-0
para produzir fenol ou álcool somente tornar-se um processo majoritário e rápido
além do segundo pico de redução (-1.20 a 1.70 V versus E.C.S.). A partir dos re-
sultados obtidos foi proposto um mecanismo geral para a redução catódica de este-
res nosilatos em dimetilformamida .
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UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DA REAÇÃO ENTRE ACETALDEIDO E MONOETANOLAMINA PARA A DETER
MINAÇÃO POLAROGRAFICA DE ACETALDEIDO EM MEIO AQUOSO-ALCOÓLICO

Gilberto J.P. da Silva, Osvaldo E.S. Godinho c L.M. Aleixo

Universidade Estadual de Campinas ? Instituto de Química

Compostos carbonilicos como os aldeidos alifãticos são substancias reduzí-
veis no eletrodo gotejante de mercúrio podendo ser diretamente determinados por
polarografia. Como a redução ocorre a potenciais muito negativos a forma dos pola
rogramas não são das mais favoráveis mesmo usando como eletrolito suporte sais de
lítio ou de amõnio. Os produtos da reação de compostos carbonilicos com hidrazima
semicarbazida e hidroxilamina são reduzíveis em potenciais mais favoráveis poden-
do ser usados na determinação polarografica destes compostos. Visando desenvolver
uni método indireto para a determinação de acetaldeido, em meio aquoso-alcoólico ,
estudou-se a redução polarografica do derivado de acetaldeido com monoetanolamina
em vários meios.Estudou-se a influência da concentração da araina, do teor alcoóH
co, do eletrolito suporte e do pH nas modalidades D.C. e pulso diferencial. Che-
gou-se a conclusão de que uma solução tampão 0,2M em MEA _ 0,2M em MEAHC1, em
meio 9CZ alcoólico favorável para a determinação do aldeido.

Essa mistura dispensa o uso de tampõêt» cuja solubilidade é diminuida em s£
luções com alto teor alcoólico, com a vantagem que o cloridrato de monoetanolamõ^
nio funciona como eletroli» «aporte. Outra vantagem é que no pK do tampão utili-
zado a interferência do ácido acético é eliminada. 0 método que utiliza a modali-
dade D.C. de polarografia é mais vantajoso uma vez que a linearidade das curvas
de calibração são observadas até as concentrações maiores.

Além dos polarográfos com modalidade D.C. serem mais disponíveis,dispensa-
se a diluição das soluções de"alcool hidratado" utilizado como combustível.•

(FINEP, FAPESP)
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ESTUDO DA INTERFERÊNCIA DO ION OXALATO NA TITULAÇÃO DE MAGNÉSIO

COM EDTA.

Maria Encarnaciõn Vazquez Suarei, Maura Vincenza Rossi e Eduardo

Fausto de Almeida Neves.

Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP)

Caixa Postal 20.780 - CEP 01498 - São Paulo - SP.

Na determinação complexométrica de uma mistura de íons de

cálcio e de magnésio com EDTA, freqüentemente o cálcio I separado

por precipitação com oxalato. Tem-se observado que o excesso des-

te Snion presente na solução de magnésio resultante dificulta con-

sideravelmente a viragem final do indicador negro de eriocromo T

utilizado na titulação visual. Este fato tem como interpretação,

uma formação relativamente forte de complexos dos íons de magnésio

con: oxalato.

Uma investigação do fenômeno, com base quantitativa, foi feji

ta através de titulação potenciométrica de complexação dos íons de

magnésio com EDTA na ausência e na presença de oxalato. Utilizou-

se, então, um eletrodo indicador, de mercúrio ae gota pendente, no

sistema HgEDTA /Hg e como referência um eletrodo de calomelano.

0 estudo foi realizado para magnésio numa concentração 0,05 M.

Observou-se que concentrações crescentes de oxalato, de 10 a

100 mM, nas soluções de trabalho produzem um decréscimo acentuado

na variação do potencial nas curvas potenciométrica», embora sem

alteração do volume de EDTA que corresponde ao ponto de equivalên-

cia. Por exemplo, o valor máximo de AE/AV nas imediações do ponto

de equivalência caiu de 220 mV/ml, na ausência de oxalato, para

50 mV/ml na presença de íons oxalato 100 mM.

Os resultados obtidos mostram a conveniência da eliminação

prévia do íon oxalato antes do início da titulação, potenciométri-

ca ou visual, do sistema em questão.

CNPq
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DETERMINAÇÃO POLAROGRÂFICA DE ÁCIDO ASCÓRBICO EM PRODUTOS DE

PANIFICAÇAO CONTENDO POLISSORBATO 60 E/OU 80

ZENEBON, ODAIR; SABINO, MYRNA & CORRÊA, M. J. I

DIVISÃO DE BROMATOLOGIA E QUÍMICA DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ

SAO PAULO - SP

O ácido 1-ascórbico é usado na indústria de panificação co
mo melhorador de farinhas. Esta substância permitida pela legisla-
ção Brasileira, também denominada de agente de maturação, é empre-
gada com a intenção de produzir nelhor manipulação e elasticidade
das massas panificáveis proporcionando boa textura e maior volume
dos pães.

Os mais diversos métodos para determinação do ácido ascór-
bico baseiam-se em seu poder redutor, devido à existência de gru-
po enediol em sua molécula. Rotineiramente, o método usado é o vo
lumetricô que fundamenta-se na redução do iodo liberado durante a
oxidação de íons iodeto em meio ácido pela solução de íons iodato,
utilizada como reagente titulante. Para determinação de pequenas
quantidades de ácido ascórbico, utiliza-se o método de Tillmans .
Nesses métodos citados, outros agentes redutores e oxidantes inter
ferem na determinação do ácido ascórbico.

Normalmente, formulações contendo ácido ascórbico e utili-
zadas ao fabrico tz pües não destinados ao consumo-imediato, apre-
sentam os tensoativos, polissorbato 60 e polissorbato 80, com a
finalidade de conferirem propriedades emulsificantes às massas pa-
nificáveis. A determinação do ácido ascórbico nessas formulações
pelos métodos volumétricos convencionais, é inadequada e imprecisa
e, devido à necessidade de nova metodologia para sua determinação
foi estudada a viabilidade da aplicação de um método polarográfico.

A oxidação anódica do ácido ascórbico em solução tampão -
acetato, pH 4,6, foi realizada utilizando-se: voltagem inicial =
IV e escala de voltagem * 0. Ao método proposto, foram estudadas
as interferências de alguns aditivos permitidos em formulações p£
ra panificação. Devido a impossibilidade da sua determinação em
presença de bxomato de potássio, aditivo não permitido em nossa le
gislação, pelos métodos rotineiros, foi também estudada sua inter-
ferência ao comportamento polarográfico do ácido ascórbico.

Foi concluído que o método proposto é adequado às necessi-
dades da rotina, indicando ser de precisão suficiente para a de -
terminação de ácido ascórbico em formulações contendo os referidos
emulsificantes e os outros aditivos estudados.
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INVESTIGAÇÃO ELETROQUlMICA DA OXIDAÇAO DO CITRONELOL: UM ÍLCOOL EXTRAÍDO DA CAS-
CA DE FRUTAS ClTRICAS.

BOCDTS, J.F.C.; ROMERO, J.R. e de FARIA, L.A.*

"V*

ê
FACULDADE DE FILSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO - USP
DEPARTAMENTO DE QülMICA
Av. dos Bandeirantes s/n9 - 14.100 - Ribeirão Preto - S.P.

O citronelol, C10H200» natural ou sintético, tem grande utilidade indus-
trial sendo empregado como constituinte de perfumes, cosméticos, repelentes, de_
tergentes, etc. Recentemente foi demonstrado a viabilidade da ciclização de al-
coois primários visando a obtenção de produtos valiosos e de atividade terapêuti^
ca. Devido a sua estrutura (fig.l), coloca-se como objetivo do presente trabalho,
a investigação da oxidaçao eletroquíntica do citronelol visando: 1) obtenção de 3
teres cíclicos; e/ou 2) produção de aldeídos; bem como a elucida^
ção dos mecanismos eletródicos envolvidos. Para tal, examinou-se
a oxidaçao direta do citronelol em eletrodo sólido (Pt) tanto em
H£0 como num solvente parcialmente 3quoso (702 H20 + 30Z acetoni
trila). Registrou-se os polarogramas num polarógrafo Polarecord
E 506 (Metrohm, Suíça) utilizando-se como eletrolitos de suporte
NaCl O,1M; HC1 0.1M; ou misturas de NaCl + HC1 - 0.1M. A tabela
mostra um resumo dos valores obtidos através dos tratamentos lo-
garltmicos dos polarogramas CC, para o solvente misto. Pig. 1

Em NaCl O,1M aq., o tratamento logaritmico evidenciou que a onda polarogr£
fica única, é de fato, uma onda composta. Ao se adicionar HC1, o tratamento lo-
garitmico muda de aspecto indicando à existência de u w onda quase-reversivel .
Em 70Z H2O + 30Z acetonitrila como solvente, com ou sem presença de HC1, o trata
mento logaritmico evidenciou a presença de uma onda composta. Além disso, a cor-
rente limite do citronelol em sistemas contendo HC1 O,1M é aproximadaoente 2,7
vezes maior que a obtida em sistemas que não contém ácido, evidenciando a parti-
cipação de protons no processo de oxidaçao do citronelol.

TABELA * Parâmetros obtidos em função da composição do eletrólito suporte (NaCl
• B C D a partir de tratamento logaritmico das curvas i vs E. |Cit| •
7,96xlO~*M; solvente: 702 H 2°

 + 3OZ ^ 5 Eletr.Trab.: Pt; T - 30°C.

sistema investigado Pl

(mV)

-2

(mV) (vA) (MA)

itotal

(yA)

coeficiente
de transf.
(a) p/ n»l

reta 1 reta 2
NaCl • 0.1M 933
NaCl 0,08 + HC1 0,02 - 0,1M 926
NaCl 0,05 • HC10,05 - 0,lM 913
HC1 - 0.1M 919

1003
969
963
967

2
1
1
1

,45
,47
,07

2,73
10,35
10,93
12,43

5,15
11,80
12,40
13,50

0,83
0,83
0,92
0,83

0,82
0,83
0,94
0,83

FAPESP - Bolsa de Mestrado - MS II
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ESTUDO POLAROGRKFICO DO CITRAL: UM ALDElDO ENCONTRADO NA FLORA BRASILEIRA.

BOODTS, J.F.C.; RODRIGUES, A.* e ROMERO, J.R.

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO - USP.
DEPARTAMENTO DE QUlMICA
Av. dos Bandeirantes s/n° - 14.100 - Ribeirão Preto - SP

O objetivo deste trabalho I o estudo polarogrãfico d.c. do citral visando
obter subsídios para a elucidação do comportamento eletroquímico do citral em ele
trodo de mercúrio. A utilização do citral é interessante uma vez que ele i bastan
te encontrado ha flora brasileira além de ser utilizado na indústria com a vanta-
gem de atuar simultaneamente como agente perfumador e preservativo contra alguns
microorganismos.

Foram registrados polarogramas DCg em diferentes pH's (pH 8 a pH 13). Obte-
ve-se uma única onda para todos os pH's analisados. 0 gráfico de E^/2 vs PH apre-
senta duas regiões lineares. Na região I (pH 8 a 11,5) o E^/£ é dependente do pH
da solução, deslocando-se 35 mV/unidade de pH. Tal comportamento indica a parti-
cipação de prótons no processo eletrõdico. Na região II (acima de pH 11,5) o Ej/2
é independente do pH indicando que não ocorre a participação de protons acoplada
I transferência eletrônica. Os valores dos coeficientes angulares obtidos através
do tratamento logarítmico do DCC (log((id-i)/i) vs E) são maiores do que os valo-
res teóricos previstos para uma transferência eletroquímica reversível, além de
variar com o pH. Estes valores são maiores nos pH's mais básicos, indicando que
provavelmente existe alguma reação química acoplada ã transferência eletrônica.

Polarograma DC£ do citral. Ele-
trõlito de Suporte: H3BO3 0,050M
• NaOH 0.046M • NaCl l,054M +
EtOH 20S; pH - 10,10; T - 30°C ;
t - 3,Os; (citral) - 9,2xl0"*M.

0,0

*FAPESP
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MODIFICAÇÃO DO MÉTODO DE LINEARIZAÇÃO DE CURVAS DE TITULAÇÃO PARA A

PLICAÇÃO EM XCIDOS POLIPRÕTICOS

C A . Cardoso Furtado, Jorge C. Masini, L.M. Aleixo e O.E.S.Godinho

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química

Graças a maior disponibilidade das calculadoras e micro-compij

tadores» tem sido desenvolvidos nos últimos tempos novos métodos de

cálculo aplicados ãs titulações potenciomêtricas. Esses métodos tem

permitido a ampliação'do campo de aplicação da titulação potenciomé_

trica, como por exemplo titulações de ácidos e bases fracas e/ ou

muito diluídas, ou de pKa's muito próximos. Dentre esses métodos e_

xiFtem os chamados métodos de linearização de curvas de titulação u

sados na determinação simultânea do ponto de equivalência e pKa de

ácidos titulados, e também na determinação de grupos titulãveis de

proteínas.

0 método de linearização deduzido para estudo de proteínas(por

Codinho e Aleixo) ignora a interação eletrostãtica, considerando a

solução de proteína simplesmente como uma mistura de ácidos fracos

monoprÕticos. Para o estudo de ácidos poliprõticos as equações dedu

zidas para proteínas (Funções de Cran Modificadas) não são satisfa

tórías, pois existe uma diferença sensível em termos de balanciamen

to de cargas (Condição de eletroneutralidades)

Foram então deduzidas equações adequadas para o ãcído málico

(Diprõtico) e para o ãcido cítrico (Triprótico). A partir daí realjL

zou-se titulações convencionais em força iônica 1M, adicionando-se

um ãcido forte (HC1) ã solução do ãcido políprótico. Obteve-se re

sulcados satisfatórios, com erros relativos médios de 1 a 3Z.

(FAPESP, FINEP).
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DETERMINAÇÃO DE ÁCIDOS CÍTRICO E MALICO POR TITULAÇÃO POTENCIOMÉTRj[

CA VISANDO APLICAÇÃO EM SUCOS E FRUTAS ClTRICAS

Jorge C. Masini, Nilson E. de Souza*, Osvaldo E.S.Godinbo e Luiz M.

Aleixo

Instituto de Qulmica-ÜNICAMP e ^Departamento de Química da Universi^

dade Estadual de Maringá

A determinação das concentrações de ácidos extricos e mãlico

em sucos da frutas cítricas é importante no controle de sua qualida

de e autenticidade. 0 método usado nessa analise é a cromatografia

gasosa que é de alto custo e trabalhosa.

A técnica da titulação potenciométrica com base padrão aliada

a um programa de computador baseado num método algébrico liuear de

ajuste de curvas tem permitido a determinação simultânea de ácidos

em misturas bem como seus pK's. Utilizando-se essa técnica foram d£

terminados os pR's dos ácidos cítricô e mãlico individualmente em

força iônica 1.0M. Optou-se por trabalhar em força iônica alta devi

do a quantidade variável de eletróletos presentes nos sucos. Foram

preparadas soluções de misturas sintéticas dos ácidos com concentra

ções proporcionais as comumente encontradas nos sucos das frutas

citricas (80Z de ácido cítricô e 20% de mãlico). Essas soluções f£

ram tituladas potenciometricamente com hidróxido de sódio padrão e

os dados tratados pelo programa obtendo-se resultados com erros de

1 a 21 na concentração do ácido cítríco e de 1 a 32 no ácido mãlico)

Foram realizadas novas titulações da mistura, porém na preseii

ça de uma quantidade conhecida de ácido ascõrbico (em geral, encot»

trado nos sucos de frutas citricas). Os resultados dessas titula

ções foram bons para o ácido cítricô (erro de 1 a 22), razoáveis p£

ra o ácido mãlico (erro de 7 a 12Z) e ruins para o ácido ascõrbico.

(FAPESF, FINEP)
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DETERMINAÇÃO SIMULTAHEA DOS ÁCIDOS TARTÁRICO E MÁLICO POR TITULAÇÃO
POTENCIOMETRICA E SUA APLICAÇÃO AO SUCO DE UVA

M.E. de Sousa, O.E.S.Godinho*, A.Ivaska** e L.M.Aleixo*

Departamento de Química, Universidade Estadual de Maringá,
*I.Q.-UNICAMP, **Xbo Akademi, (Finlândia).

Determinações de concentrações individuais dos ácidos orgâni_

cos no suco de uva são de extrema importância no controle de qual_i

dade, principalmente ao suco destinado a elaboração de vinhos e

ainda essencial para racionalizar colheitas de uvas. Métodos oficiais

para se determinar estes ácidos são em sua totalidade demorados e

trabalhosos. Métodos cromatogvãficos em colunas, exigem uma demora

da preparação da amostra. Com a aplicação de um método algébrico

linear utilizando programa computacional aos dados de titulações p£

tenciométricas em uma mistura dos ácidos tartárico e malico,determi_

na-se a concentração de cada ácido na mistura. A determinação desses

dois ácidos, separado» cooe- sais de bário r.c »••"?> de uva livre de

ácido cítricô é também possível. Por este procedimento é possível

também a determinação do ácido tartárico e a soma dos ácidos cítri,

co e málico, em sucos que contenham ácido citrico. A aplicação do

método a titulação direta do suco, permite a determinação do ácido

tartárico. 0 método foi testado para misturas sintéticas, tituladas

diretamente e para misturas precipitadas na forma de sais de bãrio.

0 erro relativo encontrado foi de aproximadamente ± 3Z para ácido

tartãrico e mãlico. (FAPESP, FISEP, CAPES)



LINEARIZAÇÃO DA CURVA DE TITULAÇÃO POTENCIOMETRICA DA PROTEÍNA DE
BENCE JONES(JJO) EM FORÇA IÔMICA 0,10 M. 5

M. da Conceição Silva*, O.E.S.Godinho, L.M.Aleixo, M.R.F.Marques**,
B. Oliveira** e S. Marangoni**.

Instituto de Química, UHICAMP, «Departamento de Química, Universida-
de Federal da Paraíba, **Instituto de Biologia, UNICAMP. ~

A proteína de Bence Jones (JJO), isolada da urina de um pacien-
te portador de mieloma múltiplo, foi titulada potenciometricamente,
em excesso de ácido forte e força iônica 0,10 H, com solução de
NaOH livre de C02>

Os valores de volume do titulante e pH medidos sao fornecidos
ao programa PROTE, que utilizando o método das aproximações suce£
sivas segmenta e lineariza a curva de titulação, permitindo assim a
determinação d& estequiometria e dos valores de pK dos grupos titti
lados. ~

Três tipos de grupos foram encontrados na proteína, com força iS
nica 0,10 M, com a seguinte composição: 12,34 + 0,55; 16,36 + 1,85T
12,16 • 2,32 grupos/mol de proteína. Os respectivos valores de pK
foram:~4,l2 ± 0£03; 6,78 + 0,03; 10,31 + 0,08.

Nas titulações da proteína em uvéia 9,10 M, titulações estas que
foram_resolvidas pelo programa PROTE MODIFICADO, que leva em consi-
deração a protonaçâtr -«» wréia em meio ácido, também foram " enrconera
dos 3 tipos de grupos, com a seguinte composição: 11,92 + 0,76; 7,92
• 0,59; 20,29 + 1,01 grupos/mol de proteínas e os respectivos valo_
res de pK: 5,47 • 0,11; 7,57 + 0,09; 10,50 • 0,20.

De acordo com o esperado, o valor de pK de cada grupo é menor
em força iônica 0,10 M que o correspondente valor em uréia.

0 número total de grupos titulados I concordante nos dois tipos
de experiência; em força iônica 0,10 M: 40,86 • 0,92 e em uréia 9,10
M; 40,13 ± 1,59, sendo que a separação entre os grupos é mais efeti^
va quando a proteína é desnaturada em uréia, visto que o número t£
tal de grupos carboxílicos encontrado na titulação sem uréia (28,70
+ 1,36) sugere que ao lado destes também o grupo imídazol e alguns
do grupo amino são titulados na mesma região dos carboxílicos.
(FAPESP.FINEP, CAPES)
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DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO E CONSTANTE PE DISSOCIAÇÃO DE GRUPOS

TITULXVEIS PRESENTES NO ÍCIDO KOMICO,'UTILIZANDO-SE MÉTODOS LINEA

RES.

V.F. da Costa, L.M.Aleixo e O.E.S.Godinho

Instituto de Química - Universidade Estadual òe Campinas

A determinação da concentração e da constante de dissociação de

grupos carboxílicos e fenÕlicos presentes no ácido húmico é de gran

de importância, entre outras, para o estudo de solos poluídos com

metais pesados, jã que estes grupos formam complexos com os metais.

Em nosso trabalho utilizamos o método de linearização e seg_

mentação da curva de titulação potenciométrica que utiliza equações

completas de balanceamento de carga e F* "a onde £ possível obter a

constante de dissociação e a concentr ao ' grupos titulãveis no

ácido húmico.

0 método utilizado apresenta a vantagem de ser rápido e de fã

cil"aplicação "já q~t wSiliz& ap&n&3 & titulijí; potcncionctrica

do ácido húmico em excesso de ácido force com uma base forte, e os

valores de volume e pH obtidos nesta titulação são processados por

um programa de computador que nos fornece os valores de volume de

equivalência e a constante de dissociação para cada grupo do ácido

húmico.

Os resultados obtidos mostram que o ácido húmico por nos utji

lizados apresenta 3 tipos de grupos tituláveis, dois grupos carboxjí

licos com constante de dissociação da ordem de 10 e 10 e conceit

tração da ordem de 1 neq/g, e ura grupo fenõlico com constante de
— A ^

dissociação da ordem de 10 e concentração da ordem de 1 meq/g.

(FAPESP, FINEP)
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DETERMINAÇÃO DE TRAÇOS DE SELÊNIO EM ÍGUA E URINA POR BIAMPEROME

TRXA

Jaim Lichtig e José Pedro Serra Valente (CNPq)

Instituto de Química - OSP

Selênio apresenta efeito tóxico similar ao arslnio, com sint£

mas semelhantes. Ha suspeitas de selênio ser agente carcinogênico

e de causar cáries. Contudo, traços de selênio (7 a 50 ppb)são res

ponsãveis pela proteção do fígado contra necroses; dal se adiciç>

nar selenito de sódio 1 forragem de animais. Porem, acima de certa

concentração* o selênio passa a ser tóxico e, a concentração mãxjL

ma de selênio em urina humana deve ser de 100 ppb, enfatizando a

necessidade de controle rigoroso do elemento. O presente método con

siste na determinação de selenio por biamperometria com adição de

padrão, após separação do selênio por destilação. A amostra conten

do selênio é tratada com HBr/Br»; o SeBr, é recolhido em água, adî

ciona-se fenol para reagir com o excesso de Br-, a seguir deara-se

a solução, introduzindo-se 2 eletrodos de platina, estabelece-se tt

ma diferença de potencial de 100 mV entre os eletrodos e adiciona-

se excesso de Kl, A corrente originada do par I,/I « medida (o Se

(IV) reage com I formando I_)..A seguir adicionam-se volumes C£

nhecidos de solução padrão de KIO. 1,0.10* M. A cada adição, mede-

se a corrente originada. Os valores de corrente obtidos versus v£

lume de KIO. formam uma reta que, extrapolada pode dar o valor da

concentração de selenio desconhecida. Quatro series de medidas fo

ram elaboradas: 1060 ppb, 265 ppb, 53 ppb e 11 ppb, obtendo-se os

resultados: 1040 ppb, 270 ppb. 56 ppb e 13 ppb. 0 método é rápido,

preciso, barato e mais sensível que cs espectrofotométricos.A sua

sensibilidade permite o uso inicial de pequeno volume de amostra.



PROTÓTIPO DE POLARÕGRATO DE PULSOS, MANUAL E DE LEITURA DIGITAL.

Ivano G.R. Guta e Jairo J. Pedrotti

Instituto de Química da Universidade de São Paulo

Cx. Postal 20.780 - São Paulo (SP)

As técnicas polarogrãficas e voltamStricas, por sua alta sen

sibilidade, ampla faixa dinâmica com resposta linear, boa seleti-

vidade e custo relativamente baixo, encontram aplicação crescente

na determinação de espécies orgânicas e inorgânicas. A dissemina-

ção desta técnica, no Brasil, esta limitada pelas dificuldades de

aquisição e manutenção dos aparelhos importados.

Com o intuito de contribuir para a correção desta situação,

desenvolveu-se um protótipo de um polarígrafo de baixo custo. Is»

to foi possível dispensando o registrador e utilizando um "display "

digital para apresentar o potencial ou a corrente. 0 potencial

aplicado pelo potenciostato é ajustado manualmente, ponto a pon-

to, com resolução de 1 mV. Mudando a poai^ãw Je uma chave, pas-

sa-se a medir a corrente que fui pela célula.

Para evitar as indesejáveis oscilações resultantes do uso do

eletrodo gotejante de mercúrio, pode-se escolher entre a polaro-

grafia de corrente media ou de corrente maxima. Circuitos analó-

gicos controlados por sinais lógicos funcionando em sincronismo

com a freqüência da rede elétrica, para minimizar o ruído, imcum-

be-se de tirar a média da corrente, memorizá-la e transferi-la pa-

ra o conversor analógico-digital que aciona o "display" de 31/2

dígitos.

0 destacamento das gotas é regulado por um transdutor ele-

trooecãnico. A complíSncia do potenciostato é de ^ 13 V.

As faixas de corrente cobrem o intervalo de 100 nA a 1 mA,

cada uma COB um atenuador de até 10 vezes, continuamente ajustã-

vel.

Para análists maic sensíveis, o polarógrafo dispo* de técni-

ca de pulso normal (polarogramas de pulso pseudo-diferenciais po-

dem ser obtidos por diferenciação gráfica ou numérica das curvas).



REVENDO A REAÇÃO Ag+ -PbO2~ -UMA REAÇÃO CONHECIDA HÁ-MUITO

MAS ESQUECIDA PELO? QUÍMICOS ANALÍTICOS.

Marcos N. Eberlin e Osvaldo E.S. Godinho

Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Química

Numa aula pratica da Escola Técnica "Conselheiro Antonio Prj»

do" Campinas» foi proposta aos alunos a separação de Ag e Pb atra

vés do tratamento com excesso de base forte. Esperava-se a formação

de um precipitado preto de Ag,0 enquanto o Pb permanecia em solu
- 2- - ~

çao na forma de Pb(OH), . Ao contrario do que se esperava obteve-se

um precipitado amarelo. As hipóteses de troca de rótulo, contaminj»

çao foram eliminadas quando o precipitado amarelo foi também obtido

pelo tratamento da suspensão de Ag~O com solução de Pb(OH), .Consuj_

tando a literatura constatou-se que este composto foi preparado p£

Ia -primeira vez em 1837 por WÜhler embora não apareça nos livros de

química analítica. A verdadeira composição do composto, Ag2Pb09,foi

determinada em 1950 por BystrBn e Evens. A reação pode ter aplica-

ções analíticas na identificação de Ag ou Pb . A titulação' poten

ciométrica de Pb com Ag , em meio NaOH foi por nós utilizada para

determinação da composição do composto. Tanto a titulação potencies

métrica com eletrodo Ag como eletrodo indicador, como a determina

ção visual do ponto final da titulação são possíveis. A exatidão ob

tida para dois métodos de determinação do ponto final da titulação

estão sendo estudadas.
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EQUILlBRIOS QUÍMICOS . I . CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DOS

EQUILlBRIOS EM MEIO HETEROGÊNEO.

Daniel Rodrigues de Moura

Anderson Reis Cardoso de Mello

Instituto de Ciências Exatas da ÜFMG

Departamento de Química

Em uma solução aquosa, na qual sejam possíveis os equilíbrio» M +

L" - ML; L~ + H* • LH; A~ + H + - AH; M* + A~ - MA+ e M* + OH*-MOH^,

existes, quanto S formação de compostos pouco solúveis, quatro si-

tuações diferentes: 19. ausência de precipitado; 29/39.presença de

MA ou MOH e 49 presença de KA e MOH.

Se em tal solução forem conhecidas as concentrações totais de M ,

L e A, bem como as constantes de equilíbrio das reações possíveis,

demonstramos que se pode calcular, sem simplificações, as concen -

trações, de todas as espécies solúveis existentes no meio, bem como

a quantidade de M que ocasionalmente venha a ser precipitada sob a

fôrma de MA e ou MOB, em qualquer valor de pH da solução.

No desenvolvimento do trabalho foram propostas relações matemat£ -

cas para os cálculos, que, se usadas em computador forneces os re-

sultados na forma de tabela, na qual aparecem, a cada valor prí-dje

terminado de pH, os valores das grandezas procuradas. Para tal foi

desenvolvido um programa, em linguagem fortran, com liberdade de

escolha para os extremos da tabela e para o incremento nos valores

de pH, que determina a constituição do meio.

Os resultados obtidos permitem, dentre outras, informações preci^ -

sas sobre t

1. Condições de formação Ce ou não formação) do complexo ML e

dos precipitados.

2. Equações 'das reações 'químicas envolvidas nos processos.

3. Quantitatividads das reações,

4. Distribuição das espécies químicas, «s função do pH do

••io.
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USO DE TERMÔMETROS COMERCIAIS A BASE DE CRISTAIS LÍQUIDOS EM TITULO

METRIA. DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ACETIL SALICiLICO EM COMPRIMIDOS.

O.E.S.Godinbo, R.R.Urzedo de Queiroz* e L.M.Aleixo

Instituto de Química-UNICAMP; *Departatnento de Química-Fundação tln£

versidade Federal de Ouro Preto

Em trabalho anterior descrevemos c possível uso de substâncias

termosensíveis como indicadores visuais em titulometria nas titula

ções chamadas de titulação termométrica catalitica. Nesse caso o ín

dicador, uma mistura de iodomercurato de Ag(I) e Cu(I) foi prepara^

do em laboratório. Nesta comunicação descrevemos o uso de termomje

tros comerciais, a base de cristais líquidos, para o mesmo fim, Os

mesmos foram utilizados para indicação do ponto final da titulação

de ácido acetil salicílico com tert-butoxido de potássio em meio

dinethilsulfoxido-acrilonitrila. Esta combinação de mistura de sol̂

ventes e titulantes foi desenvolvido por Greenhow em titulações com

adição contínua do titulante e com o uso do »it>tema termiscor-ponte

de Wheatstone - regístrador para acompanhar a variação de temperatu-

ra. No nosso caso o titulante é adicionado com bureta comum e o poii

to final é indicado pela mudança de cor do cristal líquido. 0 AAS

foi determinado em preparados fraoaceuticos vendidos na forma de

comprimidos com os nomes comerciais "Aspirina" e "Aspirina Infantil"

da Bayer, "Aspirina Adulto" da Winthrop e "Melhorai" da Sydney Ross e Co. Os re

sultados que foram comparados com os obtidos pelo método oficial da farmacopéia

Brasileira, serão apresentados. (CAPES, FINEP, CAPES).

:
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DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS CARBONÍLÍCOS

NA FRAÇÃO NÃO CONDENSÃVEL DA PIRÕLISE DO ÕLEO FIXO DA MACAÚBA

Fernando Carazza
Isabel Cristina Pereira Fortes
Osvaldo Luiz Bonfim
Marilia Ottoni da Silva Pereira

Departamento de Química - ICEx - UFMG

BELO HORIZONTE - M.G.

A busca de fontes alternativas de combustíveis ou insu-

mos orgânicos levou-nos a realizar estudos sobre a pirólise de ti -

bões de cálcio de óleos vegetais fixos, dentre os quais o da Acro

, comia sclerocarpa M. (macaúba). Muitos são os fatores que podem

afetar a quebra pirolítica tais como : temperatura, pressão, gás

de arraste, tempo de aquecimento e mesmo a estrutura do material.

Estas pirõlises vêm sendo realizadas em aparelho de vidro , tipo '

destilação, tendo como fonte de aquecimento um forno elétrico con j

aquecimento apenas nas partes laterais. A temperatura, medida na '

parte inferior do forno por meio de um termopar, é controlada re !

gulando-se a corrente através de um reostato e sofre variação de l

25°C (temperatura ambiente) a 600°C. Embora tentássemos manter j

todos os parâmetros constantes o balanço de massas do material i:
mostra, para uma série de seis experimentos em que se usou como

material de partida 150,0g de Óleo e 37,lg de Ca(OH)-, uma varia-

ção de 6 a 15Z em peso referentes a perdas e não condensáveis, em

bora usássemos dois coodensadores como trocadores de calor. A pr£ .

sença de compostos carbonílicos nesta fração foi evidenciada pela

formação de precipitado característico ao se borbulhar a fração

não condensável em uma solução de 2,4-dinitrofenilidrazina. Este

precipitado ao ser submetido à análise em cromatografia em camada

fina mostrou ser uma mistura com no mínimo oito componentes. Com-

paração dos constituintas desta misture com «mostra* autênticas

de 2,4-dinitrofenilidrazonas de acetona,.acetaldeído e formaldeí-

do sugeriu a presença destes .constituintes na fração nao condensji

vel. A determinação de carbonilas totais desta mistura vem sendo

realizada recolhendw-se em água os compostos carbonílicos volã -

teis, os quais são posteriormente precipitados quantitativamente

com solução de 2,4-dinitrofcnilidrazina, fornecendo em média 0,036*

de carbonila em relação ao material de partida.
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CBTENCÃO E A N & I S E DO ftXDO DIOCTHPIR09FÜSPORICO (OPPA)

Célia de Araújo Figueiredo

- Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - NUCLEBRAS

O ácido dicctilplrofosfõrico (OFPA) dissolvido em querosene possui una grande
capacidade de extrair urânio de lixlvias fosfõricas.
Objetivando desenvolver um extratante eficaz de urânio corno alternativa para
o usual e caro sistema sinergístico D-jEHPA-TQPO, ácido di-(2-etilhexil)fosfô-
rico - oxido de tri-n-octilfosfina, foi feito um estudo sobre o OPPA, o qual
envolveu a obtenção e análise do mesmo.
0 GPPA é obtido por meio da alcoõlise de P.O. pelo álcool caprilico (CJf.-OH)
usandc-se querosene como solvente.
Fatores que influenciam na obtenção do extratante são: razão molar ROH/P-0- ,
temperatura de reação, presença de umidade no meio em reação e variação na or
dent de adição dos reagentes.
A otimização das condições experimentais de preparo resultou em:

Preparo de uma susoensão de 150 g P-O./l querospiv».
Adição lenta de álcool caprilico com controle de temperatura.
Razão molar ROK/P-O, de 2:1 .
Temperatura controlada em 509C.
Eliminação de umidade no sistema em reação.

Objetivando determinar a composição da mistura obtida, foram feitas análises
do OPPA por crcnatografia de papel, sendo Identificados os seguintes compos-
tos: , , „ „ » „ „ « R 0 98

0,96

ill

Rt-0,73
Rj=

A titulação potencicnétrica dessa mistura indicou,poréra/ a existência de um
número iraior de componentes do que o evidenciado pela cromatograf ia, impossi-
bilitando a determinação da concentração de OPPA na mistura.
0 estudo permitiu concluir que o extratante OPPA, facilmente obtido em labora
tório a partir de materiais simples, ê una mistura complexa de ácidos orto- ,
meta- e pirofosfóricos contendo mais de 4 componentes, sendo o ácido dioctil
pirofosfórico o principal. ~~
Devido à grande aplicabilidade e importância desse* extratante na recuperação
de urânio do ácido fosfõrico, são necessários estudos mais aprofundados da
mistura, envolvendo métodos de pesquisa irais sofisticados, C O R D a ressonância
magnética nuclear e outros.
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PROPOSTA PARA AUTOMAÇÃO DE LABORATÓRIO ANALÍTICO

Jarbas Lopes Cardoso Júnior e Euclides Schlottfeldt Fagundes

Centro Tecnológico para Informática - CTI
Instituto de Instrumentação
Cx. Postal 6162
13100 - Campinas - SP

Este trabalho descreve as atividades do Instituto de Instruments*
ção, do CTI, no desenvolvimento de sistemas computacionais para
automação de laboratórios analíticos. A descrição do "hardware"
envolve especificação de requisitos mínimos para : microcomputa-
dores, interfaces para instrumentos , conversores A/D e D/A, vi-
as de transmissão de dados, unidades de armazenamento, monitor
de vídeo gráfico, impressora gráfica e outros. A descrição do
"software" envolve a especificação de requisitos mínimos para :
sistema operacional, linguagem de programação e, principalmente,
para um pacote de programas utilitários, incluindo rotinas de
aquisição de dados, processamento de sinais (filtros digitais ,
"FFT", etc), gráficr.r (cr.ibição de espectros, "zoom", etc), mat£
mática/estatística (ajuste de curvas, integrais, métodos de apro
ximação, operações com matrizes, etc), controle de instrumentos
e periféricos, gerência e armazenamento de arquivos, edição . e
depuração.
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DETERMINAÇÃO DE IODO CIODETO) POR ESPECTROFOTOITETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA.

RESENDE, liaria do Carmo Rollemberg de.

Departamento de Química da Universidade Estadual de Maringá.

Os métodos clássicos, normalmente utilizados na determinação de iodeto ,
sofrem a interferência de cloretos, freqüentemente presentes nos materiais em
que se pretende dosar o Iodeto. Também os métodos instrumentais apresentam, mui
tas vezes, a mesma dificuldade, aliada ao fato de exigirem etapas prévias proloji
gsdas. A espectrofotometria de absorção atômica (EAA) é ura técnica simples e
rápide que permite dosar quantidades a nível de traços de vários elementos em
matrizes complexas. Dessa forma, procurou-se elaborar um método para determinar
iodeto por EAA que exigisse pouca preparação prévia da solução da amostra, 0 pri
melro passo na determinação de iodeto por EAA é a precipitação quantitativa do
iodeto de chumbo pela adição de uma quantidade conhecida de nitrato de chumbo .
Para tal, a \/ ml da solução-problema, contendo de 10 a 120 mg de I~, é adiciona-
do um volume de uma solução de Pb+a contendo 100 mg deste íon, e o volume final
é levado a 50 ml com água destilada. 0 teor de iodeto na amostra original pode .
então, ser determinado por dois métodos. No primeiro deles, é medida a absorbân-
cia causada pelo excesso de chumbo na solução, após a remoção do iodeto de chum-
bo precipitado* assim sendo, a presença de cloreto,cromato e outros íons formad£
res de sais pouco solúveis com o chumbo interfere. No segundo método, o precipi-
tado de iodeto de chumbo formado é dissolvido e a solução é analisada quanto ao
chumbo recuperado. A dissolução do precipitado é conseguida pela adição de uma
solução de iodeto alcalino de concentração elevadat devido â maior solubilidade
do iodeto alcalino em meio alcoólico, optou-se por uma mistura etanol-água na
preparação desta solução, cujo titulo é 100 g Nal/lOOml. Com isto, apenas o Io-
deto de chumbo pode ser solubillzado e outros Ions podtm estar presentes sem que
causem Interferências. 0 valor medido da absorbância é plotadj, em ambos os mé-
todos, em função da massa de iodeto contida na solução-padrão. 0 método 1 foi
utilizado para a determinação de iodeto em um produto farmacêutico, o qual con-
tém 153 mg I".Foram feitas 8 determinações pelo método 1, tendo sido encontrado
como valor médio 138 mg I~i o desvio padrão foi 23 mg. Paralelamente, foram de-
senvolvidas 6 titulações argentimétricas, com eosina como indicador do ponto fi-
nal) a média encontrada rol 148 mg I", com um desvio padrão de 13 mg, A aplica-
ção do método 2 a amostras contendo elevado teor de cloreto está sendo testada.
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