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VINHOTO: FONTE ALTERNATIVA DE BIOMASSA FORRAGEIRA.
Manoel Ferreira Alves(Departamento de Tec.Química
e de Alimento da Universidade Federal da Paraíba-*
João Pessoa - Pb).

Os sistemas de Cultivo descontínuos em bio-
reatores tem permitido, atualmente em escala iabo_
ratorial, obter resultados satisfatórios do ponto
de vista de crescimento de algumas leveduras espe.
cíficas, sobretudo as do gênero Candida, visando o
aproveitamento das potencialidades do vinhoto. A
capacidade ferroentativa e a alta performance des
sas leveduras podem ser constatadas através dos T
números trabalhos desenvolvidos nos Institutos e
Centros de Pesquisas do país. A redução do poder
poluente e a simultânea produção de biomassa, com
considerável tevr de proteína deve-se ao mecanismo
de oxidaçio da matéria orgânica contida naquele re
siduo, que por sua vez, justifica a aplicabilida
dp do processo, viabilizando-o economicamente.

Os parâmetros operacionais adotados no presen
te trabalho podem ser extrapolados para uma esca
Ia maior, desde que sejam mantidas a similaridad¥
geométrica e c proporcionalidade das dimensões da
escala <\> laboratório.

A biomassa obtida pode ser submetida a seca
gem por energia solar, objetivando reduzir os CUJB
tos energéticos. Os resultados experimentais atin
giram plenamente os objetivos mais específicos 7
como: redução da carga poluidora do vinhoto; produ
çlo de biomassa com teor aceitável de proteína mT
crobiana e possível redução dos custos pela come?
ciali/ação da forragem produzida» ~"



GLUTATIONA EM ERITRÓCITOS DE TARTARUGA. Evaldo Reischl
(Dept9 de Fisiologia, Farmacologia e Biofísica-UFRGS).

A glutationa e urn tripeptideo de ampla ocorrência
nos organismos e com numerosas funções biológicas* A
concentração da glutationa determinada por método enzi^
mãtico especifico, nos eritrõcitos do cagado Phrynops
hilarii e de 1,9 j* 0,2 mM(N*10), enquanto a capacidade
de reduzir o ácido* 5,5f ditiobis (2-nitrobenzõico) ,
DTN8, do sôbrenadante de precipitado em ãcido metafos_
forico de eritrõcitos de P.hilarii, e de 4,6 + 0,8
mM(N*25). Esses dados indicam que nos eritrõcTtos de
PJiilarii, um cagado de ãgua doce, ha igual concentra
çao de glutationa que nos eritrõcitos humanos porem a
capacidade de reduzir DTNB, do sôbrenadante de precipj_
tado em ácido metafosfõrico, e 2,5 vezes aquela dos eri
troeitos humanos, nos quais tão só a glutationa respon
de por essa reação. Isso permite concluir que nos erT
trõcitos de P.hilarii, ha outros compostos com grupos
-SH, capazes de reduzir o DTNB, não presentes nos eri^
trócitos humanos. Se for incluida a hemoglobina dos
eritrõcitos a capacidade redutora de DTNB passa a 26 +
5 mM(N«9), isáo corresponde a 6,5 _+ 1,2 -SH por tetr£
mero de hemoglobina. Esse valor de -SH por tetramero
de hemoglobina, esta em acordo com as titulações ante
riormente feitas nessas moléculas com p-mercúriobenzoa
to. Incubação das hemoglobinasjie P.hilarii com gluta
tiona oxidada mostram a formação de disulfetos mixtos
pelo aumento da mobilidade eletroforetica dos dois com
ponentes hemoglobínicos. A reação em pauta ê dos -SH
das hemoglobinas(Hb) com glutationa oxidada (GSSG):
Hb-SH4-GSSG^±3lb-S-SG+GSH. No pH 8,1 da nossa eletrof£
rese. hi um aumento de dua.c cargas (-) por cada mole eu
Ia de glutationa ligada a hemoglobina, daí o incremen
to na mobilidade anõdica dos disulfetos mixtos em pati
ta. Sugere-se que o alto poder redutor desses eritrcT
citos e um dos mecanismos moleculares que facultam al̂
ta resistência a hípõxia.

Auxílio Financeiro: CNPq, F1NEP, CPUFRGS.



MOBILIZAÇÃO DE CLUCOAMILASE EM POLIESTER SATURADO.
í de Abreu Marcondes (Departamento de Química dap

i Universidade Federal do Parana, Curitiba-Parana- Bra
I s i l ) .
; Foram estabelecidas as condições ótimas para a
\ imobilização da glucoamilase de Rhizopus sp em tela de
' políester linear saturado, por acoplatnento diazo. A
í eficiência do processo foi acompanhada pela medida da
I atividade enzimãtica(Dahlquist, A. Biochem. ,11:2291-99,
í 1972), observando-se o ponto onde ocorreu a menor ação
í química sobre a estrutura polimerica. 0 maior rendimerv
| to de nitração do poliester linear saturado foi obtido
| com HNO3 40%(p/p) em H2SO4 concentrado durante 60 mi
; nutos a temperatura de 39C. Na redução do grupo ni t ro
| a melhor condição reacional foi obtida com Na2S2O4 a

2g.% em KOH 0,5M durante 180 minutos a temperatura de
; 759C. A diazotação na estrutura polimérica apresentou
• condições ótimas de imobilizaçao quando se empregou
1 0,ig% de NaN02 em HC1 0,5M durante 30 minutos a tempe_

ratura de 09C. As condições ideais de imobilizaçao da
glucoamilase foram de 30mg/ml de proteína em Na2HPÔ
lOOmM a ph 9,0 durante 10 horas ã* temperatura de 209C.

I Foram determinadas as propriedades da enzima imobiliza^
da obtendo-se um pH ótimo de 4,5, temperatura ótima de
559C. A glucoamilase imobilizada manteve-se estável a
pH 8,0 a temperatura de 09C por 10 horas. A especifici
dade da glucoamilase obedeceu a ordem decrescente :
amido de mandioca, amido de batata, amido solúvel, air.i
do de milho e maltose. A atividade especifica da enzT
ma solúvel obtida foi de 4,347umol.min~l.mg"'l de prote
ina e a atividade especifica da enzima imobilizada cor"
respondeu a 8,172 da atividade da enzima solúvel. o7
resultados obtidos desaconselham o uso da técnica des
cr i ta dada a alteração observada na estrutura do supo7
te pelo tratamento químico utilizado na redução do gru
po nitro. ~"

Tese de Mestrado cm Ciências aprovada em 1982 na Area
de Concentração em Bioquímica pela Universidade Fede_
ral do Paraná.

CAPES.



ISOLAMENTO DE HEMICELULOSES EM Syrrhopodon ligulatus Mont.
(BRIÓFITA-MÜSCI) E Nephrolepis exaltata Schott.(PTERIDOPHY
TA-FILICOPSIDA).

Albanita cte Jesus R. d£ Silva, M_£ das Graças V_. Marinho. -
(Dept9 de~Botanica, C.C.Biol.-UFPE-Recife-PE-Brasil) Galba
Campos-Takaky(Dcpt? de Antibióticos-UFPE-Recife-PE-Brasil)
e Francisco C. Neto(Dept9 de Micologia-C.C.Biol.-UFPE-Reci
fe-PE-BrasilT.

0 presente estudo teve como interesse primordial iso
lar as hemiceluloses em Syrrhopodon ligulatus Mont.(BriófT
ta-Musci) e Nephrolepis exaltata Schott.(Pteridófita-Fili-
copsida).Visto que, os organismos das espécies em estudo
possuem em seu ciclo de vida duas fases alternantes: como
gametofítica e esporofitica, só que nesta pesquisa foi uti
lizado a fase gametofítica, para briófita e a fase esporo-
fitica para pteridéfita, onde as mesmas são consideradas
como fases duradouras para cada grupo. A extração de herai-
celuloses foi realizada em meio alcalino, segundo o método
de WHISTLER e FEATHER(1965), modificado por TAKAKI(1979) .
Os resultados indicaram uma maior quantidade de hemicelulo
ses totais para Briófitas, do que para Pteridófita; entre-
tanto nesta última divisão foi observado na sua fronde uma
maior quantidade de hemiceluloses na lâmina. Por outro la-
do, a hemíceliiiose "B" em Syrrhopodon ligulatus(Briofita )
apresentou um conteúdo mais elevado(16,8Z). Para hemicelu-
loses "A" apenas a lâmina em Nephrolepis exaltata(Pteridó-
fita) , foi encontrado uma maior percentagem(5,0%). A carac
terízação das hemiceluloses e seu provável relacionamento
com a linha evolutiva em cada organismo, serão discutidos.

Auxilio financeiro CNPq e UFPE,
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; EXTRAÇÃO E HIDRÔLISE DE INULINA A PARTIR DE JER1J

! SALEM ARTICHOKES. JOSÉ OSVALDO BESERRA CARIOCA;

l HARBANS LAL ARORA, PANNIR SELVAM E SÔNIA DUARTE
r FIGUEIRÓ.DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA E FÍ
> » "~
i SICO-QUÍMICA DA UFC, FORTALE2A-CEARÍ-BRASIL.

O presente trabalho, apresenta dados exp£

rimentais sobre o processo de extração, purifica

f ção e separação de inulina a partir de tubercti

• los de Jerusalem Artichokes. Alem destes resulta

| dos foi estudada a cinética do processo de hidrõ

! li.se da inulina utilizando ácido clorídrico. 0

processo de extração em múltiplas etapas apresein

: ta elevados rendimentos. A agitação do meio mos

trou grande influência no rendimento deste pr£

cesso. A utilização de Ca(OH). possibilitou a ob̂

tençao de inulina com elevado grau de pureza.Com

relação ao processo de hidrolíse ácida, foi estu

dada a influencia da concentração de sólidos e

do pH no rendimento da conversão da inulina em

açúcares (glicose e frutose).



FERMENTAÇÃO CONTÍNUA E SEMI-CONTÍNUA DE MATE1U

AIS AMILÂCEOS.JOSÉ OSVALDO BESERRA CARIOCA, HAR

BANS LAL ARORA, PANNIR SELVAM, ELGENIR ROCHA,MAR

DÔNIO LUCENA E ANTINOUS CARVALHO.DEPARTAMENTO DE

QUÍMICA ANALÍTICA E FÍSICO-QUÍMICA DA UFC, FORTA

LEZA-CEARÍ-BRASIL.

O presente trabalho, apresenta dados sjo

bre os processos de fermentação contínua e semi-

contínua de materiais amíláceos (amido de mandi^

ca), com e sem imobilização de células (Sácchar£

myces cerevisiae). Os dados do processo de fe_r

mentação semi-contínua mostram baixo tempo de rjs

sidcncia em comparação com o processo batelada,

porém a viabilidade celular decresce com o nume

ro de ciclos. Os dados do processo de fermenta

ção somi-contínua com imobilizaçao de células

sao equivalentes aos do processo sem imobilizji

çao, apresentando como vantagem a eliminação do

uso de centrifuga para o reciclo das células. Os

dados do processo de fermentação continua com i_

mobilização de células em reator do tipo misto

(mistura perfeita e Spouted bed) mostram grande

estabilidade do sistema biológico, com elevado

rendimento de conversão dos açúcares em álcool*

Estes dados conferem vantagens ao sistema contí

nuo.

6



í
FERMENTAÇÃO ALCÓOLICA COM CÉLULAS DE ZYMOMONAS MOBILIS f
IMOBILIZADAS EM ALGINATO DE CÁLCIO. Maria Ce les te dos ê
Santos Rodrigues, Dayse Alves Meire l e s , Nei PeréTra Ju-
nior , José Ricardo Hassei Lopes e V i t a l i s Moritz (DeptÇ
de Engenharia Bíoquimica-Escola de Química-UFRJ-Rio de
Janeiro-RJ-Bras i l ) .

Estudou-se o comportamento da fermentação á l c o o l i
ca com c é l u l a s de Zymomonas móbilis imobi l izadas em aT
ginato de c á l c i o . Entre c inco amostras da b a c t e r i a , se_
l e c ionou- se , em fermentõmetro com c é l u l a s l i v r e s , a que
conduziu a maiores t e o r e s de e tcno l em menor tempo(35,A
g / l em 5,9 h ) . A técnica de imobil ização f o i a de envoi
vimento em es f eras de ? l g i n a t o com 3 ,5 mm de diâmetro.Â"s
fermentações foram conduzidas em batelada em fermentorne
tros de 125 ml, contendo 50 ml de meio de Schreder modT
ficado, suplementado com CaCl., sendo sacarose na coii
centração de 100 g / l u t i l i z a d a como fonte de carbono.Os
fermentometros foram inoculados com 80 g de c é l u l a s (pe_
so seco) por l i t r o de meio de fermentação, imobi l izadas
na proporção de 3 ,33 g de c é l u l a s secas por g de algina_
to de sÕdio. As fermentações foram r e a l i z a d a s a 30°C7
com pH 5 , 5 . 0 etanol formado f o i dosado pelo método de
Guymon-Crowell e o açúcar re s idua l pe lo método de Somo_
gyi . At ing iu-se no meio de fermentação teores de 17 g
EtOH/1. Observou-se que quando o meio de Schreder é en
riquecido com 10 g / l de ex trato de levedo, h i sensxveT
aumento na taxa de formação de e t a n o l , com conseqüente
redação no tempo de fermentação. 0 consumo de açúcar pe
Ia bactéria foi total , com o CO» medido representando Jõ
mente cerca de 3/4 do que seria esperado na, fermentação*
por levedura, Nas condições empregadas^ o baixo rendi
?ento em álcool é resultante de retenção de etanol nõ"
interior do gel-suporte, associado a provável desvio de
sacarose para•produção de levana.

' 7



ESTUDO DO ÓLEO DE CASTANHA DE COTIA COMO COM
BUSTlVEL ALTERNATIVO PARA OS ÓLEOS DIESEL E/OU
COMBUSTÍVEL. Ayssor Paulo Mourao (Departamento
de Química da Universidade do Amazonas, Ma
naus-Amazonas-Brasil), Geraldo Bonates Bezerra
(Departamento de Química da Universidade do
Amazonas, Manaus-Amazonas_brasil), Sócrates Mes
quita Batista Filho (Departamento de Química"
da Universidade do Amazonas, Manaus-Amazonas -
Brasil)

I 0 óleo de Castanha de Cotia obtido
i a partir das amêndoas secas e trituradas de
! Dipterix opposi tifolia, uma Leguminosae, por

jj extração com n-hexano e rendimento de 65%, foi
| estudado nas formas In natura, saponificado e
!j pirolisado, com a finalidade de se observar seu
' comportamento para possível utilização como con
:ii\' bus tive 1 alternativo para o diesel e/ou óleo
i;; combustível. Seguindo as normas do CNP e as
;|| técnicas da ABNT, procedemos a uma analise das

características físico-químicas para as três
variedades e observamos que, á medida que pas
samos do óleo in natura para o saponificado e,
posteriormente, para o pirolisado, a víscosi^
dade, a poder calorífico, o índice de cetana ê
o resíduo de carbono tornaram-se próximos dos
mínimos indicados pelo CNP para o óleo diesel,
enquanto que o óleo in natura pode ser enqua
drado no mínimo exiglcfo para o óleo combust!
vel.

r

FINANCIADO PELA SüFRAMA E STI
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APROVEITAMENTO DO ÓLEO DE CASTANHA DE GALINHA
COMO COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO PAR?, OS ÓLEOS DIE
SEL E/OU COMBUSTÍVEL. Ayssor Paulo Mourão (De
partamento de Química da Universidade do Amazo
nas, Manaus-Amazonas-Brasil), Geraldo Bonates
Bezerra (Departamento de Química da UniversT
dade do Amazonas, Manaus-Amazonas-Brasil), So
crates Mesquita Batista Filho (Departamento de
Química da Universidade do Amazonas, Manaus
Amazonas-Brasi1)

| A castanha de galinha é uma amêndoa
produzida pela Couepia longipendula Pilger, uma

| Chrysobaianaceae, espécie que ocorre na região
| de Manaus e do Alto Rio Negro. 0 óleo, obtido
f a partir das amêndoas secas e trituradas, por

prensagem ou por extração com solventes orgâni^
cos, apresenta um rendimento de 75 a 80%. Os
óleos, in natura e pirolisado, foram estudados
com vistas aos seus aproveitamentos como suce
dâneos do óleo diesel e do óleo combustível, se
guindo as normas e as técnicas adotadas pelo
CNP e ABNT, respectivamente. Os resultados ob
tidos para o óleo pirolisado, como poder calo
rífico, índice de cetana, viscosidade e resíduo
de carbono, indicam-no como um possível substi.
tuto do óleo diesel. Jã o óleo in natura apre
sentou características próximas ao do óleo com
bustlvel. Contudo, a viabilidade da utilização
desses óleos como alternativos, está na depen-
dência de estudos posteriores em motores e cal.
deiras, com ou sem aditivos.

FINANCIADO PELA SUFRAMA E STI



MÉTODOS COMPARATIVOS PARA OBTENÇÃO DO AGAR EM GRACILARIA
SJOESTEDII
José Vicente da Silva (DptÇ de Biologia Geral, CCB/UFPE ,
Recife-PE-Brasil); Eugenia Cristina Pereira (LTF/UFPB ,
João Pessoa-PB-Brasil) & Galba M> de Campos-Takaki* (DptÇ
Antibióticos, CCB/UFPE, Recife-PE-Brasil).

0 ágar é encontrado em algas marinhas, denominadas £
garófitas, que são abundantes em águas frias e geladas.Ape_
sar de na costa brasileira não existir água com tais tem-
peraturas, exceto no sul do país em determinadas épocas do
ano, são encontradas algas com boa produtividade de ágar,
inclusive no litoral nordestino (Pinheiro-Vieira et ai.
1968 e 1970). Por sua larga utilidade, por exemplo: na in
dústria alimentícia como cobertura para bolos, sorvetes ,
geléías, gelatinas, maionese, etc, tem inclusive aplica-
ções biomédicas e bacteriológicas como meio de cultura,an
ticoagulante e, na pesquisa médica e odontológica, entre
outros (Durairatnan et alii, 1972). Em três métodos de ex
tração realizados: Matsuhashi (1977), Campos-Takaki(1985T
e Whyte e Englar (1980), foi observado quais seriam os me
todos mais viáveis para a produção de ágar em larga esca-
la. Entretanto,visando o aproveitamento industrial das al-
gas agarôfitas,tornou-se mais eficiente o método Matsuha-
shi, principalmente por só utilizar o NaOH como única substãn
cia durante a execução do método. Em seguida é indicado
o método Campos-Takaki, que utiliza NaCIO e HC1. O método
do Whyte e Englar é o menos recomendado pelo alto custo do
etanol, sendo utilizado em grande quantidade, o. do conge-
lamento da água. Além disso, são comparados os resultados
das propriedades físico-químicas dos géis.

* Apoio financeiro CNPq e UFPE
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ESTUDO PRELIMINAR DE FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA DA ALCACHOFRA
DE JERUSALEM (HELIANTHUS TUBEROSUS L) PELO KLUYVEROMYCES
MARXIANUS LG. NO CEARA. Franc iscoAecio de Almeida, Tere
zínha P e r e i r a de J e s u s , Sônia Duarte Figueiro eTTãrbans
Lal Arora. Departamento de Biologia e Departamento de Quí
mica Ana l í t i ca e F is ico-Químca da Universidade Federal ^
do Ceara.

i

A alcachofra de Jerusalem (Helianthus tubero -

sus L ) esta sendo introduzida no Ceará na perspectiva de

sua utilização na produção de ãlcool. Tendo em vista este

objetivo, foi investigada a fermentação da alcachofra de

Jerusalem, variedades Chicago, Topinsol, Dornburguer, '

357300 e MFW, pela Kluyveromyces marxianus LG, cedida geti

tilmente pelo Prof. J.P.Guiraud da Ecole Nationale Agrono_

raique de Montpellier-França. 0 processo foi desenvolvido1

sob agitação a 30 C por 48 horas, em extratos com pH 4,5,

açúcar to ta l em torno de 100g/l, com e sem adição de nu -

t r ientes , esteri l izados e não ester i l izados. Mestas con -

dições, foi encontrada uma produção de álcool entre 3 e

7 GL com rendimentos entre 40 e 82% nas diferentes varíe_

dades estudadas. Os resultados estimulam o prosseguimento

de investigações que conduzam a otimização da fermentação

da alcachofra de Jerusalem.

Órgão Financiador: FINEP,

i i
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POTENCIAL'DADES DO FRUTO DA ACROCOMIA INTUMÉSCENS DRUDE
(MACAlBA) PARA FINS ENERGÉTICOS. Telma Lúcia Valença Ne-
ry (Núcleo de Tecnologia do Álcool da Fundação Instftü
tõ" Tecnológico do Estado d* Pernambuco, Recife-Pernambu_
co-Brazil).

O fruto da Acrocoatia intumescens Drude, conhecido

vulgarmente por macaiba ou macauba, em função da locaH

dade onde ocorre, foi estudado com vistas a sua utiliza_

' ção pars fins energéticos. Apôs a quantificação percen

tual de cada parte componente do fruto, foram obtidos

os produtos passíveis de serem utilizados para fins ener_

géticos. O potencial produtivo do fruto da macaibeira,se

racionalmente cultivada, foi estimado em 12 t/ha ano,

0 potencial energético dos seus possíveis produtos foi

comparado com cana-se-açucar, mandioca e coco babaçu.

| Considerando-se a produtividade admitida em trabalho rea_

' lizado pela STI/MIC/INT, em 1977, onde se levou em coii

ta a produtividade de babaçuais nativos (2,5 t/ha ano),

| verificou-se que nestas condições a macaiba poderá fo£

; necer 6,6 vezes mais energia que o coco babaçu, 1,8 ve

zes mais que a mandioca e 1,4 vezes menos'que a cana-de-

! açúcar. Sem se considerar a produtividade, e partindo-

» se isoladamente de 1 tonelada de matéria-prima, ene cm

tra-se que o fruto da maçaibeira forneça 1,4 vezes mais

energia que o coco babaçu, 3,0 vezes mais que acana-de-

açücar a 3,8 vezes mais que a mandioca.



ARMAZENAGEM DE ENERGIA TÉRMICA, ATRAVÉS DE SAIS FUNDIDOS.

F.de Andrade, H. Ferreira, C. Mendonça, R. Combes - Depar

tamento de Química, Universidade. Federal de Sergipe- Bra

sil.

; O Estado de Sergipe possui grandes reservas de sais e

; I vaporitos sob a forma de minérios de Halita (NaCl), Silvi

:_i nita (KC1 • NaCl), Carnalita (KCl.MgCl2.6H2O) e Taquidri

ta (2MgCl2.CaCl2.12H2O). A utilização racional dessas re

; servas leva a alternativas industriais importantes, seja

' ; na produção de fertilizantes (KC1), de barrilha (Na2CO3),

de cloro e soda cáustica, seja na obtenção eletro.-J.tica

de magnésio metálico. Uma outra alternativa seria a de se

: produzir um eutético a partir dos vários sais, com propri

. •• edades de armazenador de energia térmica, a exemplo dos

; desenvolvidos em vários projetos de energia (Thémis, Sol

chem, Nasa, etc.), em outros países. Nesse sentido, obte

j ve-se uma mistura eutética â base do minério de Taquidri-

ta, de composição molar NaCl(51), CaCl2(20,6) e MgCl2

(28,4), com temperatura de fusão de 420- 4°C, obtidas a

partir de diagramas térmicos. A entalpia de fusão (A Hf =

19700 J/mol) e as capacidades calorif icas molares do sóli

do e do líquido (Cp, .» 71 J/°C.mol; C p / n = 88 J/°C.mol )

i n .

foram obtidas de estudos entalpimetricos realizados sobre

o eutético. Em conclusão, pode-se estimar a energia a m a

zenada de 500 MJ/m e a possibilidade de um armazenador

de demonstração para 1,75 Mwh.

PROJETO AREN (ARMAZENAGEM DE ENERGIA TÉRMICA)

CONVÊNIO UFS - FIPEC - ITPS.
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ENSINO DA QUÍMICA

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL

| Dia 8/10/85
j Sala D
; Inicio: 16.00 horas

k I

SESSÃO DE POSTER

!
\ Dia 9/10/85
l SalaB
! Inicio: 16.-00 horas



"UM NOVO MÉTODO DE ENSINO DAS CARACTERÍSTICAS DOS ISÔME
ROS". Maria do Socorro de Lacerda. Dept9 de Eng. QuT

mica-UFPb. ~~

Observando o comportamento das Macromoleculas, e

possível entender os isoroeros e conformeros sob um no

vo ponto de vista. Nos livros didáticos são conhecidas

as principais reações, propriedades, ângulos, comprimen

tos de ligações e outras especificações desses compoj^

tos químicos. Entretanto, nenhum mecanismo de atuação

e sugerido, ressaltando sua participação funcional na

microestrutura dos produtos que compõem. Propomos de_

monstrar como a análise de materiais polimêricos ch£

ma a atenção dos químicos para certo* detalhes da mate

ria, da mesma forma que os corpos celestes, por amplia

çao, o fizeram para evidenciarem os cálculos básicos da

matemática, física e astronomia, facilitando a formula

ção das primeiras hipóteses. Por analogia, podemos com

preender como as pequenas moléculas coexistem entre si,

possibilitando reformular alguns conceitos já superados

para os dias atuais, de Entropia e Estatística.

14



PROGRAMA EM BASIC PARA O CALCULO DE ORBITAIS MO f
LECULARES EM SISTEMAS PI, PELO MÉTODO DE HüCKEL.f
M.Mateus Ventura (Departamento de Biologia Celjj
lar, Universidade de Brasília - Brasília - DF-
Brasil).

0 programa proposto, escrito em linguagem [
BASIC, tem por objetivo servir de auxTlio no ej, }
tudo de sistemas PI, em cursosde química orgi j
nica teórica. As equações seculares da teoria
de Huckei sao resolvidas por diagonalizaçao de
matriz, usando-se o método de Jacobi para matrj_
zes simétricas reais. Entrando com a semi-matriz
superior de "incidência" relativa ao composto-
problema, o programa permite sair com os val£
res dos níveis de energia, funções de onda,ene£
gia total dos elétrons PI, densidades eletrônj^
cas e ordens de ligação. Valores próprios negai
tivos são obtidos para níveis de energia 11 gaji
tes, valores próprios positivos representam nT
veis de energia anti-ligantes. 0 programa e p£
ra ser usado com o microcomputador HP-85(32 Kb),
porem pode facilmente ser modificado para usar
com outros computadores. Exemplos de aplicação
são dados, inclusive para compostos com hetero£
tomos. Copias do programa podem ser obtidas por
solicitação ao autor.

>l



FfSICO-QUl'MICA

í SESSÕES DE COMUNICAÇÃO ORAL
t

j Dias 7 e 8/10/85
| SalaC
| Início: 16 00 horas
I

I SESSÕES DEPOSTER

I Dia 10/10/85
Salas G e H

i Início: 16.00 horas

)

I
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í REINTERPRETAÇÃO DOS ESPECTROS DE RMN DE PROTON
( E DE CARBON-13 DE ENDO,ENDQ-TETRACICLO [6.2.
} l3»6.02»7J DODECA-4EN-ANTI-7-OL USANDO 2D.

I Peter Rudolf Seidl(Seção de Química do Instituto Mili -
tar de Engenharia - Rio de Janeiro,RJ,Brasil),

: Valentim Emílio Uberti Costa(Seção de Química
I do Instituto Militar de Engenharia - Rio de Jâ
• neiro,RJ,Brasil e Instituto de Química da Uni-
\ versidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto
] Alegre, Rio Grande do Sul, BrasipKitia Zaccur
í Leal (Seção de Química do Instituto Militar cfê
i Engenharia - Rio de Janeiro,RJ, Brasil e Depar_
\ tamento de Fís ico-Química da Universidade Fedje
| ral Fluminense - Niterói, Rio de Janeiro, Bra-
| sil),Nardila Dourado Poli(Seção de Química do

Instituto Militar de Engenharia - Rio de Janei-
ro, RJ, Brasil.

A molécula endo, endo tetracíclica (I), abajl
xo, jã havia sido analisada por RMN de proton
e carbono-13 e seus picos foram assinalados em
cada caso.

OM

Uma analise em espectrometria de resolução
muito_alta (300MHz para proton) pertnitiu a se-
paração de algumas absorções que estavam super_
P?qta8 e experimentos em duas dimensões revel£
ra1*» a correlação entre átomos de carbono e os
protons a eles ligados. A combinação desta te£
nica com o uso de reagentes de deslocamentolaí
tanídeos levou a uma reiterpretaçlo de seus rês
pectivos espectros.
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MÉTODO ANALtTICO PARA DETERMINAÇÃO DE EQUAÇÕES LÊ ESTADO. DE
Joio Cardoso Pereira Netto (CCET-Universidadc de Mogi das
Cruzes) e José Manuel Riveros (Instituto de Química-USP).

Estendendo a definição do fator de compressibilida
de a outras grandezas físicas (alem do volume), e intro
duzindo o conceito de função de correção, para uma dada va
riãvel, construímos um método analítico para determinação
de equações de estado. Como se trata de um método materna
tico, procuramos dar significado físico às funções de cor
reçao, tanto nos sinais que as precedem como na sua forma
estrutural; foram obtidas condições matemáticas que as

funções de correçlo devem satisfazer para apresentarem
significado físico. As funções de correção foram determi
nadas como dependendo apenas das variáveis P e/ou V e/ou
T; contudo, outras grandezas físicas podem ser introduzi

ô í T; , g p
das, aproximando-as ainda mais do fenômeno físico. TeorT

equação de estado empírica com dois parâmetros (em sua í
forma original); dentre elas podemos destacar as equações
(11.31), (11.88) e (11.90);4) considerando que, em geral,
os valores obtidos pelas equações estão sempre de um mes
mo lado, em relação aos valores experimentais, um proces '•
so de transiação sobre as mesmas pode diminuir ainda maí«]
os desvios obtidos.

1? I
1.

À

Ha

Co

in

li

ca

ta

ma

trcaraente, as equações obtidas podem apresentar grau que va
riam de n=l a n -•«; nosso estudo se restringiu as equaj pr
çÕes do primeiro ao terceiro grau, pois, neste estágio, o j ^
objetivo foi mostrar a funcionalidade do método. Os resul*
tados obtidos comprovam todas as conclusões teóricas _so; de
bre o mesmo. Algumas das conclusões mais importantes sao: '< z^
1) com o aumento do grau da equação é possível diminuirt
o desvio entre os resultados experimentais e os valores [ cs
calculados; 2) através do método podem-se obter várias | ^
equações clássicas, empíricas, justificando-as matemática :
e fisicamente; 3) para o conjunto das equações estudadas j ^£

foi possível obter algumas cuja concordância é equivalen • ^Q
te a apresentação pela equação de Redlich-Kwong que se
constitui, na opinião de muitos pesquisadores, na melhor "



DETERMINAÇÃO DOS POTENCIAIS NORMAIS E DO DIAGRAMA POTEN-

CIAL (E) vs pO2" DO SISTEMA Ba (O)/Ba (II) NO NaCl-KCl(l:l)

A 1000K .
1 Manoel Francisco de Andrade, Marcionilo Lopes e Richard

Ccmbes. (Departamento de Química da U.F.S.).

- No desenvolvimento de um trabalho mais amplo sobre a

influência do cloreto de bário (BaClJ, nos banhos eletro

l iticos industriais de preparação de metais alcalinos, al̂
n calinos-terrosos e terras raras, tornou-se necessário es

- tabelecer o diagrama analítico E vs. pO "" para o s is te

L ma Ba(0)/Ba(II), no fundido NaCl-KCl, a 1000K. A cons
r ; ~

- tração desse diagrama exige, além do conhecimento das
i { propriedades do solvente, estudadas por um dos autores em
j* | trabalhos anteriores, medidas experimentais da solubilida
aí de do oxido de bário, nesse solvente, que permitem dedu
r I 2+ ~
* f zir o coeficiente de atividade do Ba , combinando - ser
s os resultados encontrados com os dados termoquímicos da
s í literatura para as substâncias puras. São descritos neste

s I trabalho o princípio, a metodologia e os resultados obti
n ! 2-
-i dos, discutindo--^ em seguida o diagrama E vs. pO para
e
r o sistema Ba (0)/Ba(II) no meio fundido de NaCl-KCl.
a! .
8

k



DESEMPENHO FOTOELETROQUÍMICO DE RUTILO NATURAL DO CEARÁ.
João Wilkes IR. Chagas, José J_. Julião, Gutemberg £. Lima
(Departamento de Física da Universidade Federal do Ceara,
Fortaleza,Ceara,Brasil) Ary Marques da Silva( Departatnen
to de Química Analítica e Físico-Química da Universidade
Federal do Ceará,Fortaleza,Ceara,Brasil) e Francisco Ge-
rardo d£ Souza (Departamento de Solos da Universidade Fe
deral do Ceara, Fortaleza, Ceara, Brasil). ""

Amostras de Rutilo Natural, coletadas em diversas re

giões do Ceara (Independência, Irauçuba e Quixeramobim )

foram estudadas do ponto de vista de seu desempenho fo

toeletroquímico numa célula tipo TiO2/NaOH ÍM/Pt com o

objetivo de avaliar a potencialidade de utilização deste

mineral in natura ou em suas modificações como fotoanodo

de células fotoeletroquimicas. Analises químicas realiza

das em amostras de Quixeramobim mostraram que as princi

pais impurezas existentes nesse mineral são o SiO2 (1,62%)

e o FeO. (9,04%). Analise por espectroscopia de raios-X

nessas amostras revelaram tratar-se do composto TiO~ na

forma estrutural do Rutilo. Apôs submeter as amostras a

um processo de redução com controle de temperatura, tem

po de redução e atmosfera redutora, o material foi trans

formado em semicondutor tipo-n, revelado por medidas de

fotocorrente x tensão do fotoanodo da célula. Analise :om

parativa das curvas características de corrente x tensão

mostram que o Rutilo de Quixeramobim tem um melhor de_

sempenho fotoeletroqutraico que o de Irauçuba e este» me

lhor desempenho que o de Independência»

FJPEC.
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ESTUDO DA MOLIBDENITA (MoS2) NATURAL DE JAZIDAS

DO RIO GRANDE DO NORTE. José Francisco Juliâo ,
Cutemberg Ferreira Lima,J.W.R.Chagas,R.A.Talmag
e H.Lenz Cesar (Departamento de Física da Uni -
versidade Federal do Ceara,Fortaleza-Ceari-Bra-
sil). e Francisco Gerardo de Souza (Departamen-
to de Solos da Universidade Federal do Ceara,For
taleza-Ceara-Brasil).

Várias amostras de monocris t a i s de Molíbdeni_

ta, provenientes de jazidas localizadas no Estado do Rio

Grande do Norte foram estudadas do ponto de vista da süa

constituição química, das impurezas nelas contidas e de

suas propriedades fotoeletroquímicas, com objetivo de um

possível uso desse material em dispositivo.; de conversão

de energia solar em energia elétrica. Analises difratom£

trica de raios-X, revelaram dois tipos de estrutura cris_

talografica, a 2H-M0S2 e a 3R-MoS2» dependendo da mina

onde as amostras foram coletadas. Analise química por

flúoresc^ncia de raios-X mostraram que na amostra do t i -

po 2H-M0S2 ° mai°T constituinte e o Mo e os elementos f

traços detetados foram Fe e Cu. Para o tipo 3R-M0S2 além

do Mo (maior constituinte) foram detetados os elementos1

traços Cr, Cu, Fe, Ti e AÍ. Analise de medidas de espec-

troscopia fotoeletroquímica, realizadas em células de

configuração MoS2/lM KC1, 10~2M Kl/Pt indicam que as

amostras com estrutura 2H-M0S2 são semicondutores tipo-n

t as de estrutura 3R-MoS2 apresentam condutividade tipo-

p, todas com propriedades fotoativas entre 400 e 800nm .

(Trabalho financiado pelo FIPEC),
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DEPOSIÇÃO ELETROQUÍMICA DE FILMES FINOS DE CdS SOBRE SUBS_

TRATOS DE TITÂNIO.José Francisco Ju l ião c Cutemberg Fer -

re i ra Lima (Departamento de F í s i c a da Universidade Fe de r ai j

do Ceara,Fortaleza-Ceara-Brasi l . ) \

Com vistas à aplicação em células fotovoltaícas

eletroquímicas eletrodos de CdS foram preparados por ele_

trodeposição sobre substratos de titânio, a partir de

duas abordagens distintas. Na primeira, filmes de boa *

qualidade foram obtidos a temperatura ambiente de solu -

ção de DMSO, contendo 6g/l itro de enxofre, 10g/litro de

CdCl9 e 0,25% de Triton X-100. Na segunda abordagem foi

usada uma solução aquosa, contendo 2 x 10 M CdSÔ  e

10~ M Na2S203 com pH • 2 ajustado pela adição de HjSO^ ,
obtendo-se também filmes de razoável qualidade, deposita

dos â temperatura ambiente. Nas duas abordagens foi usa-

da uma folha de Pt como contra-eletrodo, e voltamogramas

cíclicos foram tirados, inicialmente, a fim de se deter-

minar o melhor potencial catõdico de eletrodeposição.Ana

l ise das medidas de resposta espectral dos eletrodos,exa

minados em células de configuração CdS/lM Na2S, lMNaOH ,

lMS/Cu^S, indicam tratar-se de um semicondutor do típo-n

com propriedades fotoativas entre 350 e 650nm, caracte -

ristico do n-CdS. (Trabalho financiado pnlo FIPEC e CNPq)
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TRANSFORMAÇÃO DO METANOL EM HIDROCARBONETOS ALI-
FÂTICOS E AROMÃTICOS SOBRE A ZEÕLITA ZSM-5

Shantappa Sidramappa Jewur (Departamento de Quí-
mica, Universidade Federal do Rio Crande do Nor-
te, Natal), Gisele Coudurier, e Jacques Vedrine
(Institut de Recherches sur la Catalyse, CNRS-
França).

> A zeõlita ZSM-5 foi sintetizada pelo método
hidrotérmico a partir dos seguintes reagentes :

| 6ilica, sulfato de alumínio, brometo de tetra-
[ propilamonio e hidróxido de sódio. A zeolita ã-
' cida HZSM-5 foi preparada através de troca-ioni-
ca com cloreto de amonio e a calcinação subse-
quente. A incorporação do magnesio na estrutura
cristalina da ZSM-5 foi efetivada por troca-ioni
ca com acetato de magnesio. Às zeolitas HZSM-5 e
MgZSM-5 apresentam ãreas especificas de 438 e A36
m*/g, respectivamente. Estas zeolitas foram ca-
racterizadas por técnicas de infravermelho, raios-
X, microscopia eletrônica e absorção atômica.
A cinetica e a isoterma de adsorçao de n-hexano
e 3-metilpentano foram estudadas usando uma
microtermobalança. A conversão catalitica do me-
tanol em mistura de hidrocarbonetos foi estudgda
usando um microreator de fluxo contínuo a 370 C
cçm a WHSV igual a 6,3. A substituição dos pro-
tons por magnesio aumenta a formação dos compos*-
toa alifaticos, enquanto ocorre a diminuição dos
hidrocarbonetos aromaticos. A desativação dos c£
talisadores e a variação da seletividade foram
acompanhadas com o tempo de utilização dos mes-
mos na conversão do metanol.

CNPq(Brasil) e CNRS(França)
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UM ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE ESTRUTURA E ATIVIDADE DE UMA
SÉR1L DE HOMÓLOGOS E DERIVADOS DO MIRASANO. Elson Longo
(Departamento de Química da Universidade Federal de São
Carlos, Sao Carlos, SP - Brasil), Ricardo de Carvalho
Ferreira (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Rio de
Janeiro, RJ - Brasil) e Andrejus Korolkovas (Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da universidade de Sao Paulo, Sao
Paulo, SP - Brasil). i

Foi realizado cora o método CNDO/2 um estudo mecaníco-
-quãntico de uma série de homólogos e derivados do mira-
sano (DHM), fãrmacos utilizados especialmente no comb a- j
te a esquistossomiase. Os dados obtidos foram comparados '
aos ja calculados da acetileolina. No estudo conformacio [
nal da cadeia etilcnodiamino da série dos mirasanos, os \
resultados mostram a mesma conformação (trans-gauche), se_ i
melhante a" da acetileolina. |

A distribuição de carga total e ir dos DHM e da ace- \
tileolina sao muito semelhantes. f

Estes resultados da analise conformacional e eletrôni :
ca dos DUM sugerem as seguintes características para o :
farmacoforo desses compostos: j

a) uma cavidade negativa carregada para acomodar o nitro-i
gênio quaternário e a cadeia alifãtica; \

b) uma região positiva em que o nitrogênio ligado ao anel j
se fixa para formar ligação do tipo iônica; •

c) uma area plana para a formação de ligação hidrofobica ,
ou de Van der Waals; '

d) uma região positiva que acomodaria o grupo eletronega- •
tivo;

e) um ou mais grupos vizinhos da região eletronegativa
que poderão interagir fortemente com o grupo hidroxime
tila, resultando em ligações fortes» Isto se deveria";
a dissociação extremamente lenta do fãrmaco.

A obtenção do farmacoforo e importante dentro do estu '
do, tendo em vista qúe a mesma permite propor a topogra
fia esperada para o receptor» ~\

(CNPq e FAPESP).
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OTIMIZAÇÃO DA GEOMETRIA MOLECULAR E ESTUDO DAS RELAÇÕES
ESTRUTURA-ATIVIDADE DE DERIVADOS DO NIRIDAZOL. Marco Au-
rélio Peres, Elson Longo e Alberto Nicoderoo Senapeschi
(Departamento de Química da Universidade Federal de Sao
Carlos, São Carlos, SP - Brasil).

Através do uso do método mecânico-quântico CNDO/2 e£
tudou-se uma série de substâncias derivadas do niridazol
e com aplicações no combate a esquistossomiase. Procu
rou-se verificar a importância da otimização da geometria
molecular das moléculas e a influencia da mesma no estudo
das relações entre estrutura e atividade. Foram obtidos
parâmetros físico-químicos.

í As moléculas em estudo foram otimizadas conforme met£
• dologia desenvolvida, verificando-se ser essa pratica es_
j sencial para a analise global dos resultados obtidos. Com
; efeito as distribuições de carga total, ir e a, bem como
l os Indices HOMO e LEMO e as barreiras de rotação interna,
i sao dependentes da estrutura molecular.
: A otimização das moléculas conduzem I resultados mais
: confiáveis e mostram que os cálculos, sem a utilização
| desta sistemática, podem levar a interpretações errôneas
| sobre o sitio receptor e o possível farmacoforo.
f Os resultados das barreiras de rotação interna e das
| distribuições de carga total, a e ir sugerem para este
i conjunto de moléculas a possibilidade de existirem dois
> sítios receptores diferentes: um para as moléculas com
' duplo anel e outro para os compostos com ura anel ligado a
• uma cadeia. Entretanto, estas hipóteses ficam sujeitas
- Is criticas de que o anel pode sofrer metabolismo, trans

formando-se numa cadeia aberta, ate chegar, ao sítio re-
ceptor.

(PAPESP - Proc. «4/0361-9 e 83/0A63-1).
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CÁLCULOS DE CAMPO DE FOPTA PARA COMPOSTOS
PF.KTACICLOnODKCANOS

José Walkimar de M. Carneiro e Peter R. Seidl
Seção de Químicn do Instituto Militar de

Engenharia

Alguns compostos policiclicos são impor-
tantes no desenvolvimento de netodos teóricos pa
ra cálculo de estrutum molecular por apresenta-
rem ao mesmo tempo grandes deformações em ângu-
los e fortes interações entre átomos não liga-
dos. Realizamos cálculos de campo de força, MM2,|
para compostos pcntaciclododecanos tipo meia**'
gaiola. Os resultados obtidos foram comparados aí
dados de raio-X. Observou-se que os valores m*~{
dios para comprimento de ligações C-C estavam emf
bom acordo entre si. Os dados de raio-X mostram!
que os menores ângulos nio são os ângulos de ca-
beça de ponte, mas sim os ângulos que envolvem,
os átomos não ligados com forte interação entre;
st. Sugere-se que a ligação unindo o sistema en-
do-endo seja responsável por deformações nos an-
gulos Tnternos aos anéis, enquanto que intera-
ções não-ligadas sejam responsáveis por deforma-
ções nos ângulos externos aos anéis. :

j
Este trabalho foi financiado pelo Conselho Naci-i
onal de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico}
- CNPq
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COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE ANÁLISE DA3 ISOTERMAS DE EQUILÍ^
BRIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. Odclsia L. Sanchez de Al sina,
Tânia Lúcia B. Coura e_ Thompson £. Mnriz(Departamento de
Engenharia Química' da Universidade Federal da Paraiba-
UFPb-Campina Grande-Pb-Brasil).

Muitas equações empíricas e semi-empíricas tem s±

do propostas para predizer ou modelar os dados de isoter

mas de adsorçao, e em particular, as de equilíbrio hi

groscópico de materiais biológicos. 0 presente trabalho

! , | compara os métodos baseados nas equações de Henderson-

Thompson, BET(Brunauer, Emmett e Teller) e na de Luikov.

*

Os dados de equilíbrio hidroscopico de arroz, milho, t r i

[ $ go, sorgo e casca de caroço de algodão, disponíveis na

i"• l i teratura , foram tratados por regressão não linear para

•c l ajustar as equações, apresentando resultados satisfatõ -

•~ r ios . Concluímos que resulta d i f í c i l a opção entre um

tipo de equação e outra, não existindo evidencia conclu^

síva acerca de qual é a que melhor representa o comporta^

men to de equilíbrio liigroscopico de cereais. Pode-se di

zer em geral que para representar os dados de equilíbrio

Lm, . por uma única equação, deve-sc optar por ura compromisso

sol entre complexidade e precisão.
i
í

Financiado pelo CNPq.
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KFEITO DÜ CAMPO CRISTALINO SOBRE A SUSCEPTIBILIDADE PARA- ^
MAGNÉTICA DOS ÍONS DE ELEMENTOS DE TRANSIÇÃO. Pierre Por- DE

chcr. C;:RS, ER-210. 1, Place A. Briand 92195. Meudon - Rc

Bellevue. FRANCE. \ "̂
A maioria dos ions paramagnéticos dos elementos de trari nr

siçao e das terras raras apresentam uma variação nao exat£;
mente linear da temperatura com o inverso da susceptibili-
dade, mais particularmente quando a temperatura desce abai^
xo de 100K. 0 valor da susceptibilidade paramagnetica e de ma

finido segundo a expressão de Van Vleck, Nesta, o termo dT ve

agonal simula a influência dos demais níveis sobre o nível e-
considerado. Na simulação é necessário conhecer os níveis **a,
de energia e as funções de onda. Eles podem ser obtidos a;- ri

partir dos cálculos do campo cristalino (cc). Para as con-' se

figurações nd^ e nf1^, isto é" feito por diagonalização dos j r°
determinantes seculares desenvolvidos sobre a base dos nu-? -
meros quânticos S,L,J,MT> Um caso "quase-normal" é aquele [ ^a

do NdCl~. 0 cc define o nível de base e o declínio da cur- \
va com a temperatura ocorre devido~ã população térmica dos í
sub-níveis. A simulação do íon Eu é difícil devido o ní |
vel fundamental ?FQ nao ser magnético. 0 caso do EU2O3 foT '
tratado por Van Vleck et ai. em 1960, porem eles nao foram )
capazes de simular a curva experimental sem interações de
intercâmbio íon-íon. Recentemente, mostramos que a simula- r2
çâo pode ser feita sem este tipo de interação, consíderan- ce

f.
do somente as diferentes forças do cc para dois sítios
cristalogrãficos. A soma das duas contribuições reconsti-
tui precisamente a curva experimental. 0 íon Co*+ na ma-
triz orgânica Co(Terpy)2Cl2> 3,5 H2O e um caso estranho. 0
cc tem uma força tal que o composto aproxima-se da transi**
çâo de spin (high spin «**>• low spin). Nesta região, uma pe-
quena (< 5%) mas contínua variação do cc (correspondente a
uma contração da rede cristalográfica com a temperatura) ,
Lnduzirã^a transição de spin, acompanhada da modificação
das funções de onda. Os conjuntos de parâmetros de cc da-
rão um feixe de curvas.que, se tomarmos um ponto sobre ca-
da uma delas, a curva experimental será simulada perfeita
mente, inclusive com seus acidentes. Estes exemplos, nao
mostram a inexistência de interações de intercâmbio íon -
íon, porem, para certos casos, a ordem de grandeza seria
bem menor que aquelas ate hoje estimadas*
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INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO E pH NA CORROSÃO DE UMA TELA
DE NÍQUEL POR AÇÃO DO CLORETO FÉRRICO. Francisco Beltnino
Romero, Roberto Lima Sampaio e Maria das Graças Gomes
(Departamento de Química Anal í t ica e Físico-Química da

: Universidade Federal do Cearã-Fortaleza- Ceará -Bras i l ) .

O níquel vem sendo atualmente muito usado como C£
• tnada prote tora de mater ia is contendo f e r ro . Na p ra t i ca ,
- ve r i f i ca - se que a presença de ions Fe^+ em contacto com
: esta camada provoca o surgimento de um processo de oxida_
[ ção do níquel metál ico. Em continuidade a t rabalhos ante
' riormente rea l izados e levando em consideração o in t e r e s
. | se de se obter um melhor entendimento do processo de co*r
. [ rosão de uma te la de níquel , estudos relacionados com o
[ \ efei to de concentração do c lore to f é r r i c o , do pH da solu_

' ção e da forma de acidif icação do meio, subs t i tu indo-se
o ácido c lo r íd r i co pelo ácido su l fur ico , foram efetuados
e aval iados . Os t e s t e s experimentais foram rea l izados coro
uma t e l a de 80 mesh da M1KRONIKEL, com tepr mínimo de

r\ 99,5% de pureza, mantendo-se constante outros fa to res C£
mo temperatura, agitação e área exposta.

0 processo de corrosão do níquel pelos ions de fer_
ro no estado f e r r i c o , foi acompanhado empregando-se uma
célula t í p i ca de convecção forçada, contendo um ele t rodo
combinado de p la t ina e calomelano saturado indicador da
f.e.m. e sensível a razão de a t iv idades ap e3+/aE e2+, bem
como, a t r avés da própria estequiometria da reação. Os
resultados experimentais para as faixas de concentração
de 9,89 X IO"3*! a 4,95 X ÍO^M e de pH de 1,20 a 2 ,45,

_ \ demonstram pelas, decl ividades das curvas do t ipo POTEN
fl [ CIAL(mV) versus TE*DPO(raín) que a velocidade 'de corrosão

cresce s í g n i f i c a t i amente com o aumento da concentração
do c lore to fe r r ico e que o e fe i to do pH na faixa de t r a
balho ver i f icada e praticamente desprez íve l . ~"

£
"õ
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CATALISADORES PROMISSORES PARA OXIDAÇAO CATALÍTICA DO E
TANOL. Paulo Gustavo P.de Oliveira, Caetano Moraes, Lu
cia C» Appcl e Jean G» Eon (Pesquisadores da Unidade de
Programas em Álcoolquímica da Div* de Produtos Naturais
do Instituto Nacional de Tecnologia).

Catalisadores à base õxidos e sais de metais de

transição foram investigadas tendo em vista a obtenção

de acetaldeído a partir do etanol por via oxidativa.

0 principal objetivo deste trabalho e a síntese de cata

lisadores que apresentem alta seletividade em elevados

níveis de conversão para a citada reação. j

A metodologia desenvolvida envolveu três conjuntos de £ I

tividades, a saber: preparação, caracterização e teste !

catalitico. Os dois primeiros utilizaram técnicas usual^ |

mente empregadas no desenvolvimento de catalisadores.

A quantificação da perfomance dos catalisadores ( teste

catalitico) foi realizada com o auxílio de um mícrore£

tor dinâmico provido de analise "on line" de produtos

e reagentes, Dos catalisadores preparados, os mais pro

mis sores apresentaram na faixa de temperatura de 453 a

523 K, com um tempo de residência de 1,6 segundos, um

nível de seletividade em torno de 85% para conversões

da ordem de 100%.
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ESTUDO C1NÊTICO DA OXIDAçKO CATALITICA DO MONÕXIDO DE
CARBONO. Caetano Moraes(Pesquisador do Instituto Naci£
nai de Tecnologia e Docente da Escola de Química/ UFRJ~
Rio de Janeiro-Brasil) e Ronaldo llughcs(Pesquisador o
Docente do Departamento de Química da Universidade do
Salford - Inglaterra).

A velocidade da reação de oxidaçao do monoxido de

carbono sobre catalisador de platina suportada em y -

alumina foi estudada em um reator diferencial de vidro

como funções das seguintes variáveis operacionais: tem

peratura, concentração de monoxido de carbono na correii

e de alimentação do reator e concentração de oxigênio

na corrente de alimentação do reator.

| A faixa de temperatura estudada foi de 357 a 526K.

As concentrações de monoxido de carbono e oxigênio a U

mentados variaram nas faixas de 0,2 a 0,5% (base volumjé

3 trica) e 5,0 a 40,0%(base volumetrica) respectivamente.

s A taxa maxima de reação ocorreu para uma concentração de

o 1,0% em volume de monoxido de carbono na alimentação.

a Para valores maiores de concentração de CO, foi observa

m da uma cinetica de ordem negativa em relação a este gãs.

s Um mecanismo do tipo Eley-Rideal e um outro do tipo

Langmuir-Hinshelw od foram usados a fim de descreverem o

! comportamento cin. tico da reação para baixas c altas con

centrações de monoxido de carbono respectivamente.
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TRANSPORTES DE ÍONS KM FILMKS POLIMGRICOS LIVRES. Car los Kl
V^OVAlkaine , Adlu-nun Ktivolo F i l h o (OQ - UFSCAR) e Dja l : Cl
ma Ribe iro da S i l v a (ÜeptÇ de química-UFRN). { (í

j Bi

0 presente trabalho forma parte do programa de es_ '

tudo da Físico-Química das Tintas Anticorrosivas. Estu f

da-se comparativamente o transporte de íons cloreto atra_ es

ves de filmes livres de Borracha Clorada e Epoxi-Poliami^ ^

da; utilizando-se as técnicas de eletrodo seletivo e con
od
ve
abdutividade. 0 sistema experimental consiste de uma cela

te
qu
no
de

de dois compartimentos totalmente construída em Nylon Te

chinyl com sistema horizontal de agitação contínua da so_

lução nos dois compartimentos, acoplados a um motor de

12000rpm através de um sistema de polias. Todas as medj_ .

das foram estudadas a 25 + içc. A membrana e utilizji

da como separador entre os dois compartimentos da célula,

onde no presente trabalho utilizou-se NaCl ÍO**̂ M e água

tridestilada. Determina-se os parâmetros de transporte :

Fluxo de íons( 0 ), os Coeficientes de Permeabilidade,

Difusão e Partição (P, D e K) respectivamente. Analisa-

se comparativamente esses valores utilizando-se dados de

conteúdos de ãgua e carga fixa. i

Convênio: CNPq

Auxílio; PAPPC-ÜFRN



EFEITO DE DOADORES DE PRÓTON NAS PROPRIEDADES DO ETIUiNO A
CKTATO DE VINIU. Willie A.Bueno e So*-aia S.Albuquerque ,
(DepC? de Química da F.F.C.L.R.P.- USP, Ribeirão Preto,SP,
Brasil).

Os copolímeros de etileno-acetato de vinila(EVA)
são materiais termoplásticos cujo grupo acetato permite a
formação de ligações de hidrogênio, normalmente fracas. 0
especti de iafravermelhç deste copQlímero, na presença de
para e meta-nitrofenol apresenta modificações, tais como
o desdobramento da banda de absorção a 1746 cm"*, responsa
vel pela v(C0), uma diminuição da intensidade da banda dê
absorção a 3378 cm~l, responsvel pela v(0H...)» um aumen-
to da v(C-O-C) a 1017 enfi, o doublete 724/714 praticamen
te^desapareceu e a banda a 1215 cm"1 deslocou-se para frê
quencias mais altas, c que nos permite afirmar que os fe-
nóis acima descritos estão complexados com o EVA na forma
de ligações de hidrogênio. Estudos com outros fenois e as
modificações das propriedades físicas estão sendo efetua-
dos para se obter conclusões comparativas.
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EFEITO DA TEMPERATURA NAS PROPRIEDADES DO ETILENO ACETATO
DE VINHA (EVA). Willie A.Bueno e Soraia S.Albuquerque
(DeptÇ de Química da F.F.C.L.R.P.-USP, Ribeirão Preto, SP,
Brasil).

Nos estudamos o comportamento do copolime.ro de
etileno acetato de vinila (EVA) no intervalo de temperatu
ra de 20 a 190°C pela espectroscopia do infravermelho. No?
espectros obtidos, ate 80°C, foi observado, em relação
ao espectro à temperatura ambiente, o aparecimento de un
ombro na $a3(CH~) a 1455 cm*1, um decréscimo da intensida
de da banda do r(CH2) a 724 cm""1 e que o doublete 7247
714 cm"1 torna-se uma Danda de absorção, demonstrando a
perda da cristalinidade com a temperatura» Acima de 80°C
o doublete desaparece e torna-se uma banda com menor in-
tensidade e a <S(CH2) >a 1460 cm"

1 desloca-se e diminui de
intensidade. O espectro assim se mantém até 155°C. Nesta
temperatura ocorrem as seguintes alterações: Na v(C0), a
1746 cm"1, aparece um ombro e a banda a 730 cm'1 diminui/
de intensidade. Assim o espectro se mantém até 190°C. A;
amostra deixada resfriar por 24 horas o espectro volta ao\
original. Estas modificações mostram que a estrutura doj
copolimero esta sendo alterada com a temperatura.
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ESTUDO CINÉTICO POR RPE DA RKAÇAO DE GRUPOS T1Õ1S DE HEMO
GLOBINA HUMANA.

Janice Rodrigues Perus si, Otaci rp Rn ngcl Nn se imynto, Mat^
ecl Tabak (Instituto de Física c Química de S.u> Carlos,
USP, Sao Carlos, SP).

A hemoglobina (Hb) humana possui dois grupos tiõis

oceessíveis (resíduos eis B-93) que podem ser modificados

a por reagentes específicos. Com o objetivo de desenvolver

' a metodologia para um estudo cinético através de RPE, in-

vestigou-se, no presente trabalho, a cinética de reação

de um marcador de spin derivado da maleimida com a Hb. A

reação foi acompanhada através da medida da intensidade

do sinal do marcador livre adicionado a solução de lib em

tampão fosfato 0,05M, pll 7,0 a 25 C. A ligação do marca-
10| dor de Hb e detectada através da redução do sinal livre

em solução que se deve a mudança do sinal para o marcador

ligado. As medidas de RPE mostraram um comportamento bifa

sico para estequiometrias de reação até 2,5 marcadores/Hb

con? uma fase inicial rápida nos primeiros 15 minutos (K =
-2 ~1 -3 -1

A,91 • 10 min ) e uma fase lenta (K = 6,85 . 10 min ).

[ Das relações de intensidade do sinal nas fases lenta c do

•• sinal residual (apôs o final da reação), estimou-se o nú-

cn-o de marcadores ligados a Hb. Observou-se que o sinal
i
5

í residual aumenta com o aumento da relação marcador/Hb e o

i sinal ligado corresponde a um marcador por proteína, dis-

r tribuído igualmente nas fases rápida e lenta. A fase len-

r ta pode estar mascarada por uma reação secundária áo pro-

i duto do marcador hidrolizado com a proteína.
FAPESP
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INTERAÇÃO HEMOGLOBINA-MEMBRANA DE HEMÍCIA: UM ESTUDO

DO ESPECTROSCOP1A DE RPE E DUPLA SONDA.

-1S**1ÍFJL Ro".r\£u°s Pc ru s s i, Marcel Tabak (Departamento de

Química c Física Molecular, Instituto de Física e Química

de São Carlos, ÜSV, Sno Carlos, SP).

0 método de dupla sonda consiste de usar a interação

entro dois centros parnmagnéticos para estudar mudanças

estruturais em sistemas bioquímicos e físico-químicos. No

presente trabalho estudou-se o efeito da interação entre

hemoglobina humana e a membrana de hemacia na redução da

intensidade do sinal de RPE de um marcador de spin deriva

do da maleimida (114) que ocorre devido a adição de íons

de cobre (Cu ). Essa redução foi previamente estudada pa

ra a hemoglobina em solução na ausência de membranas e de

ve-se a proximidade entre o sítio de lignção de cobre e o

resíduo 3 93 em que o marcador está ligado. Os resultados

mostraram que a presença de membrana reduz a interação e£

tre o marcador e o metal em 15%. Considerando que o sinal

original (100%) corresponde a 7 yM de hemoglobina a quan-

tidade de hemoglobina ligada a membrana é estimada igual

a 1 uM. Este resultado sugere uma constante de associação

da ordem de 10 M consistente com valores descritos na

literatura e obtidos através de outros métodos. Desta for

roa p uso da interação' entre a hemoglobina marcada e o co-

bre ligado à* proteína pode ser um método proveitoso no es

tudo da interação proteína-membrana.

FAPESP
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1
pH DEAPRA&O EM UM NOVO TERMOFOSFATO: ASC-P. Eleonora !

Maria Pereira d_e Luna Freire e Celmy Maria 1$. dje M.

Barbosa(Departamento de Química Aplicada da ÜFPE - Re

cife - PE).

Este trabalho tem como objetivo determinar o pH

de abrasao em um novo termofosfato: Adubo de solubil^

dade Controlada em fosforo-ASC-P, para se conhecer a

melhor diluição e o tempo Ótimo para a determinação do

pH de equilíbrio. Foi utilizada a amostra de ASC-P pre_

viamente preparada e determinado o pH, na amostra com

proporções variadas, em ãgua destilada, a intervalos

de tempo pre-estabelecidos. Foi verificado que nos 30

minutos iniciais o pH permaneceu praticamente constan

te, ocorrendo ligeiro decréscimo de pH no tempo re£

Cante, principalmente nas maiores diluições. Os resul^

tados mostraram que as condições ideais para a deter-

minação do pH de abrasão na amostra são: 1) Diluição

del:5 com 30 minutos de agitação; 2) o pH de equili

brio situa-se em torno de 11.
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CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TIPO DE DENSlMETRO PA
RA SÓLIDOS. Carlos Falconiere de Araújo, Ary Marques da
Silva e Maria do Carmo Medeiros (Departamento de Quimi
ca Anal í t ica e FIsíco-Quimica da Universidade Federal
do Ceara, Fortaleza - Ceara - Bras i l )*

Tendo em v i s t a a di f iculdade e x i s t e n t e na determina^
çã*o da massa e spec i f i ca de mater ia i s só l idos homogêneos^
especialmente aqueles de formas i rregu lares , i d e a l i z o u -
se e construiu-se um novo t ipo de densímetro.O aparelho
inicialmente construído com v idro , base ia - s e no princí^
pio de que o volume de um l íqu ido deslocado por um cor
po eqüivale ao próprio volume desse corpo. Foi u t i l i z a
do a ãgua como l íquido a ser des locado, efetuando-se ã
medida do volume submetido a deslocamento com uma prec i
são de ± 0,05 ml, cujo resul tado quando se u t i l i z a ura
corpo que desloca aproximadamente 25,00 ml d'água apre
senta uma percentagem de erro r e l a t i v o da ordem de 0,2%.
0 material sob invest igação é previamente pesado em ba i
lança a n a l í t i c a de prec i são , mergulhado no l íquido que ;
ao se deslocar e baseado no pr inc íp io de Arquimedes e >
transferido diretamente para o d i s p o s i t i v o de medição.
Paralelamente construiu-se um corpo de prova consistir» I
do de um c i l indro compacto de p o l i e t i l e n o cujo volume, |
medindo aproximadamente 25,02 cm^, deslocou um volume !
de 25,10 ml d'ãgua o que representa uma percentagem de !

erro re la t ivo da ordem de 0,3%, que pode ainda ser dínu I
nuído melhorando-se a precisão do sistema de l e i t u r a . f
Com esse novo t ipo de densímetro determinou-se a massa j
e s p e c í f i c a de dez(10) amostras do caule de madeiras co ;
l e tadas na Serra da Ibíapaba-CE, as quais foram prelimT
narmente dessecadas ao ar por um período de 47 d ias e
impermeabilizadas com um f ino f i lme de esmalte ã base
de acrílico»
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GELIFICAÇAO DO ACÍDO GLUTARICO EM SOLUÇÃO:EFEITO
DE pH, TEMPERATURA E TONS METÁLICOS.Claudia Chris
tina Bravo e Sã Carneiro e Judith Feitosa Rodri-
gues(Departamento de Quimi ca Orgânica e Inorgani
ca da Universidade Federal do Ceara,Fortaleza-C^
arã-Brasi1).

Moléculas de ácidos dicarboxílicos,em espe -
eia^ ácido glutárico,formam entre si pontesde hi-
drogênio, que podem ser estendidas com a possibil^
dade de formar uma estrutura contTnua.no caso um
gel.Não hã entretanto .referencias de estudos so-
bre a formação destes géis,embora haja citação
de cadeias poliméricas quando este ácido se acha
ligado a Tons metálicos, no caso Cu^íCr^+e Zr^ +.
Diste modo resolveu-se verificar a cinética de ge
lação do ácido glutãrico t o efeito de fatores C£
mo temperatura, pH e presença de Tons metálicos.
Ácido glutãrico 0,012M em condições ambientes,
forma gel a partir do terceiro dia de preparação
verificando-se um aumento gradual da quantidade
de gel formada ate cerca do décimo dia,havendo a
partir dai,uma estabilização. Foram feitas foto-
micrografias dos géis, mostrando seu crescimen -
to.Hã considerável efeito da temperatura e do pH
no tempo de formação destes géis, e portanto
observou-se que a gelação i favorecida na faixa
de temperatura de 279C a 40°C e a pH em torno de
3_,5. A presença de metal diminui o tempo de gela
ção e esta sendo estudado o efeito da concentra"
ção do metal e do pH sobre o sistema ácido glutá
rico-metal. Espectros de infravermelho estão sen
do feitos para comprovar o tipo de interação exís
tente.
CNPq
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DEGRADAÇÃO CONTROLADA DE 1,4-POIISOPRENO PELO SISTEMA FE
NILIDRAZINA/OXIGÊNIO. ESTUDO EM MOLÉCULAS MODELO. E. d"c
Barro8 Lobo Pilho (DeptÇ de Química/CCEN da UFAL-MaceiÔ"1

Al.)} £. Reyxt I, Camp i 6 tf on, £ _P. F, Casals (Lab, de Chi-
mie Organique Macromolecülaire~Le Mans France)»

A obtenção de polímeros "líquidos" -funcionais atra_

ves da degradação controlada de polímeros naturais ou sin_

têticos de grande massa» conduz a uma diversificação de

suas possibilidades de aplicação industrial, O interesse

dos produtos obtidos aumentam na medida em que um amplo

conhecimento das massas desses polímeros e dos mecanijs

roos de sua formação são revelados. Neste trabalho, sao

apresentados alguns resultados de nosso estudo da degra

dação de moléculas modelo da borracha natural e poliis£

preno de síntese pelo sistema redox fenilidrazina / oxig£

nio. A identificação de estruturas époxidas e álcool aljí

licas nos produtos de reação, implicaria num mecanismo

sem ruptura de cadeia através da decomposição de radicais

hidroperoxidas formados durante o processo oxidante. A

identificação de estruturas fenilcarbinois e fenilcet£

nas se explicaria através de um mecanismo com ruptura

de cadeia envolvendo a adição de radicais fenil nas du_

pias ligações. A caracterização dos produtos identifica"

dos foi baseada em analises espectroscopícas (RMN H, UV,

SM-CPV) e por cromatografia de permeação de gel(G.P.C).
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J Í FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA COM LEVEDURAS IMOBILIZADAS EM POLIA
d c CR1LAM1DA. José Ricardo lias sol Lopes, Nei Pcreirn Junior7

Dayse Alves Meireles, Maria Ce'leste dos Santos Rodrigueso-

ra

sin

de

jse

>lo

us

sao

iso

a l i

sino

:aís

ura

ca-

e V i t a l i s Moritzu)ept9 de Eng. Bioquimica-Escola de Quimi
ca-UFRJ-Rio de Janeiro~RJ-Brasil).

Foram determinadas as condições de imobilização de
células de Saccharomyces cerevisiae pela técnica de envol_
vimento em gel de poliacrilamida-hidrazida, utilizando-se
glioxal como agente formador de ligações cruzadas. Os me
lhores resultados foram obtidos quando se utilizou de 0,?
â 1,2 g de células secas/ml de solução aquosa a 4% (peso/
volume) de poliacrilamida-hidrazida. Estudou-se o compor
tamento do processo fermentativo em batelada cora as célíT
Ias imobilizadas, utilizando fermentometros de 200 ml ope
rando com 50 ml de meio, contendo como substrato 100 g/T
de sacarose, com pH ajustado a 4 ,5 . Como inõculo u t i H
zou-se 1,5 e 3,0 g de células secas, imobilizadas em supor
te-gel dividido em pequenos paralelepípedos com 3 a 4 mm
de aresta. Acompanhou-se o desenvolvimento da fermentação
a 30 C pela monitoração da massa de C0? desprendido e do_
sagens do açúcar residual (método de Somogyi) c do etanol
(método de Guymon-Crowell). As fermentações com células
livres, realizadas nas mesmas condições ambientais e com
a mesma massa celular; tanto nos experimentos com 1,5 co_
mo oom 3,0 g células, observou-se uma defasagem entre os
perfis das curvas de desprendimento de CO2, em ambos os
casos mais rápido nas fermentações com células l ivres . Es
ta defasagem diminui sensivelmente para a concentração
mais elevada de células. Nas condições do processo em ba
telada ut i l izado, o baixo rendimento de conversão obtido
(0,27 g EtOH/g ART consumido) é atribuído ao álcool nao
quantificado retido no interior do suporte-gel. 0 gel de
poliacrilamida contendo as células imobilizadas conservou
suas caracter ís t icas mecânicas, sua forma, tamanho e con
sistência durante a fermentação, garantindo também o aprT
sionamento efetivo das células, bem como sua atividade fer
mentativa, que se manteve por mais de três meses.
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OBTENÇÃO DE DERIVADOS DITERPENICOS A PARTIR DO
ÁCIDO KAUR- 16 EN-19 OICO.

Aiaide Braga dje O l i v e i r a ( I n s t i t u t o de Ciências
Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais
Belo Horizonte -MG-Brasil) e Ângelo S i I ve i ra
pndrigues(Departamento de Qqimica Orgânica e
Inorgânica da Universidade Federa! do Ceara»
For ta leza-CE-Bras i l ) .

Da casca da Annona squamosa Linn, árvore f rut í fe-
ra da família das Annonaceas,identifica-se no extrato
hexinico da casca dessa planta vários diterpenos kaura-
nicos(1,2,3,4,5,6), destacando-se o ácido kaur-16 en-19-
ôico (1) o qual constitui 25%̂ a 30% desse extrato.Esses
diterpenos naturais são substâncias que em sua maioria
apresentam atividade biológica.O use de (1) para obten-
ção de seus análogos oxidados através de transformações
químicas e a análise comparativa de seus espectros de
ressonância magnética protonica, infra-vermelho e massa
contribui ram para a confirmação na identificação dessas
substâncias.

Rl R2 R3 R4

1 COOH H - CH2
L CHrtOH H - CHn
3 COÕH H H(8) COOH
4 CHO H H($) COOH

H
H
H
H
H
H

OH(ct)
0

-
-
H(B)
H(3)
m\

0H(e)
-
•

5 CHO H H(3) CHoOH
6 COOH H OH($) CH^OH
7 COOH OH(ct) - CHÍ
8 COOH
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OCORRÊNCIA DE NEOLIGNANAS EM NECTANDRA MEGAPOTAMICA.Fri-
Ú?L Pagl iosa , Alccni Augusta Werle(NPPN-UFSM-Santa
Maria-RS) e Massayosni Yoshida( Ins t i tu to de Química-USP-
Sao Paulo-SPj;

Como par te do Programa de Estudo Químico da Flora

Gaúcha, junto ao Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais

da UFSM, in i c iou - se o isolamento e determinação e s t r u t u

r a l de compostos orgânicos de espécies do gênero Nectan-

dra , família Lauraceae. Constatou-se para o Rio Grande

do Sul, a t r avés de revisão taxonômica, cinco espécies na

t i v a s : Nectandra grandif1ora, Nectandra l anceo la ra , Nec-

tandra megapotamica, Nectandra r í g i d a , Nectandra sa l igna .

A primeira espécie em estudo, Nectandra megapotamica foi

coletada nas formações f l o r e s t a i s ( a r r e d o r e s de Santa Ma

r i a ) per tencentes a região da Depressão Cen t ra l . Da cas_

ca do tronco foram obtidos ex t ra tos hexanicos,benzenicos

e e t ano l i cos . Do fracionamento do ex t ra to hexanico isola_

ram-se c r i s t a i s incolores cujos dados espectroscopicos su

gerem es t ru tu ra de ncolignana t e t r ah id ro fu ran ica .
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DITERPENOS CLERODANICOS DE C. sonderianus: QUÍMICA, E£
PECTROSCOPIA E ATIVIDADE BIOLÓGICA. Edilberto R. Si lvei-
ra (Dept? de Química Orgânica e Inorgãnica-Universidade Fe
diral do Ceará-Fortaleza-Ceara-Brasil) e James McChesney
(Departament of Pharmacognosy-University of Mississipi-
University-MS-U.S.A.)

Atividades biológicas ta is como: ictiotoxica,repelen_

te de insetos, ant ivirõt ica , antitumor e inibição do h£

bito alimentar de insetos tem sido divulgadas na liter;*

tura como relacionadas com diterpenos clerodanicos ou ex_

tratos vegetais contendo estes coiuo principal constituin

tes. Croton sonderianus, popularraente conhecido como mar_

meleiro preto, abundamente disperso no nordeste bras i le i

ro tem se revelado como uma boa fonte de diterpenos cle_

rodânicos furanicos cujas estruturas foram determinadas

por métodos químicos e espectrometricos. Atividade

microbiana foi observada para alguns deles.
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AÇÃO DO PAU-FERRO NO STSTEMA CARDIO-VASCULAR

Lucia Maria Cunha Rebouças, Wellington Oliveira dos San

tos, Mar gare th Costa J5. Libório (Departamento de Química

da Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, Sergi

pe, Brasil), MariIene de Paula Carvalho (Departamento de

Fisiologia da Universidade Federal de Sergipe, São Cristo

vão, Sergipe, Brasil) e Gilvane Viana Souza (Departamento
#

de Biologia da Universidade Federal de Sergipe, São Cris

tóvão, Sergipe, Brasil).

No projeto "Pesquisas de Substâncias Cardioativas

em Plantas Xerôfilas Medicinais" encontra-se em estudo Ca

esalpinia férrea (pau-ferro ou jucá) espécie muito difun

dida na região Norte e Nordeste. Seu estudo despertou in

teresse em.função de sua utilização em medicina popular

para afecções bronco-pulmonares. 0 extrato hidro-alcooH

co 30% da casca desta espécie após eliminação do solvente

e diluição com água foi testado no coração de coelho na

concentração de 100 mg/£, segundo a perfusão Langendorff,

apresentando efeito de aumento de resistência ao fluxo c£

ronariano. 0 seu princípio ativo encontra-se em fase de

isolamento.
I

CNPq
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COMPARAÇÃO ENTRE OS PRODUTOS DE PIRÔLISE DO ÁCIDO OLE1_
CO E ESTEÃRICO. Per ic les Barreto Alves, Delcio Dias Mar-
ques £ Lu12 Rubens Piedade(Universidade Federal do Acre-
Departamento de Ciências da Natureza-AC.-Brasil).

Quantidades equimoleculares de Ácido Olcico c

Estearico, foram pirol izados a uma temperatura de 300ÜC

na ausência de Cata i izadores . Os produtos vo lá t e i s ana_

Usados por CGL/EM forneceram principalmente n-alcanos

c 1-alcenos (C, - C.n) para o ácido estear ico e n-alca^

nos, 1-alcenos, cicloparaf inas e cicloolef inas ( C . - C 1 R )

para o ácido o le ico . Os resul tados demonstram a partici_
: pação a t iva do centro de insaturaçao do ãcido ole ico na j

formação dos produtos c i c l i cos que não foram detectados, ,•-

L pelo menos em quantidades apreciáveis , nos produtos de

> p i rõ l i se do ácido e s t eá r i co .

45



FLAVONÕIDES DE DESMODIVM C/MW/(LEGUMINOSAE). Jose Francis
co de Mello,Alda Andrade Chiappeta^esse Medeiros Maciel
(Dept° de Antibioticos-UFPE) .Salete CA.Lima (Bolsista
CNPq),Giuliano Delle Monache & Bruno Botta(Centro de Chi
mica dei Recettori - Roma).

Os extratos alcoólicos das raízes de Desmodium canwn
revelaram presença de princípios antimicrobianos contra
representantes dos Gram-positivos. Os extratos reunidos
foram particionados entre hexano e metanol/água e permiti
ram separar uma fração lipossolúvel inativa. A porção re
sidual aquosa particionada entre acetato de etila permi
tiu separar outra fração inativa, constituída de hidrosso
luveis. 0 extrato em acetato de etila então obtido foi
submetido a vários tratamentos cromatogrãficos em silica
gel, parmitindo separar várias isoflavanonas, das quais
algumas estruturas são dadas abaixo.(Trabalho subvencio
nado pelo CNPq).

R - B,H,CH-
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ESTUDO DCS COMPONENTES QUÍMICOS DE PTERODON
PUBESCENS, BENTH. G.A.Silva, JtR.Mota Carva-
lho , A.C «Pereira, S .Nascimento, C.S.Lima e
H, Fascio. (Departamento de Química Orgânica,
Instituto de Química - Universidade Federal
da Bahia - Salvador - Bahia - Brasil).

Foi demonstrado em trabalhos anteriores (1,2) -
que o õleo obtido do extrato hexanico dos fru -
tos de Pterodon pubescens, Benth, Leguminosae ,
Lotoidae, apresentou atividade biológica contra
a infecção por cercãrias de Schistosoma mansoni
quando em aplicação tópica. 0 estudo químico ~
desta fração mostrou a presença de diterpenos -
(3), dos quais o 14,15-epoxi-geranilgeraniol foi

identificado como o componente ativo. 0 presen-
te trabalho tem como finalidade a caracteriza -
ção dos componentes químicos através do fracio-
namento do extrato metanõlico, obtido dos fru-
tos de P. pubescens, apôs a extração com hexano
• 0 extrato metanõlico foi solubiíizado com he-
xano, a quente, e com CHC1-» a frio. As frações
assim obtidas foram cromatografadas em coluna*
de silica-gel e os produtos isolados foram iden
tificados por métodos físicos. ~"

1; W. B. Mors, J. Pellegrino, M. Fascio - An.
Acad. Brasil. Cienc, 3£» 3 2 5 (1966).Sup,

2. W. B. More, M. Fascio, B, Gilbert, H.J. Mon-
teiro, J. Pellegrino - Science, 157, 950
(1967).

3. M. Fascio, W. B, Mors, B. Gilbert, J.R.Maha*
jan, M. B. Monteiro, D, dos Santos Filho
, W. Viehnevsky-Phytochemistry, 15, 201
(1976} . —

47



PHENOLICS FROM TEA FUNGUS ANALYZED BY HPLC

Lauro Xavier Filho (LTF/UFPB), Marcai de Queiroz Paulo(CCER<
UFPB), Eugênia Cristina Pereira (LTF/UFPB) & Carlos Vicen
te (Dep. Fisiol. Vegetal, Facultad de Biologia, Univ. Coi
plutcnse de Madrid, Espanha)

Analysis by high performance liquid chromatographyof
an acetonic fraction of tea fungus reveals that it conta-
ins orcinol and atranorin as well as orsellinic,salazinic,
lecanoric and fumarprotocetracic acid's, phenols which have
been, as yet, considered as lichen metabolites. When tea
fungus, Auricularia delicata, grows on liquid tea supplied
sith sucrose, a symbiotic association with yeats and bac
teria is developed. During the growth phase, a film is
formed on the surface of the liquid medium.This film shows
to be gelatinous and brown in colour. New layers are for-
med after stirring or addition of fresh medium. A heavy ,
well defined multilayered membrane is then produced whe-
reas gas bubbles are evolved and a progressive acidifica-
tion of the media takes place. When culture is performed
on tea, pH decreases from 7.2 at the start of thâ culture,
to 3.5 after 6 days. The membranous complex can be desi-
ccated at 459C to achieve a plastic appearance. This pro-
duct is named here as biopol. Biopol shows to be insoluble
in the usual organic solvents, but acetone, at room tempe
rature, bleaches this plastic membrane by extracting a
brown fraction which was dried "in vacuo" and re-dissolved
in methanol to be chromatographed. Analysis was carried
out in a Varian 5000 liquid chromatograph according to
Legaz and Vicente. Orcinol, atranorin and both salazinic
and evernic acids from Sarsyntex (France) were used as
standards. Norstictic and lecanoric acids were isolated
from Panneiia tinctorum as described by Asahina and Shiba
ta. Orsellinic acid was obtained by acidic hydrolysis oí
evernic acid, according to Shibata. Mycrocrystal test was
also achieved in the acetone extract with GE, GAW, GAAn
and GAoT as reagents. Salazinic acid was identified as red
crystals developed after treatment with hot potassium hy-
droxyde.
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SIMPLF.S DISPOSITIVO PARA DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE GEL
EM COLÔIDES. P. H. Mendes c _N. Sharapin(Dcpt9 de Quimi.
ca Orgânica da Universidade Federal Fluminense-Niteroi-
Rio de Janeiro-Brasil).

A determinação da força de gel e considerada de

importância na produção de agar e outras substancias for

mad or as de gel, bem como na preparação de meios de cul^

tura microbiologicos incorporadas de tais substancias.

Considerada a variedade e o alto custo de aparelhos uti

lizados para a determinação da força de gel, um simples

dispositivo foi construído, consistindo de cilindro de

aço inox acoplado na parte inferior de uma balança de

tríplice escala. 0 peso do cilindro e equilibrado reti

rando-se parte do lastro normalmente utilizado na balan

ça. Os resultados de determinações efetuados com este

dispositivo estão coerentes com os obtidos com outros

equipamentos comerciais. '
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ESTUDO COMPARATIVO DE MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE ESCINA.
jN. Sharapin(Dept? de Química Orgânica da Universidade Fe
deral Fluminense-Niteroi-RJ-Brasil) e £. Jí. F_. Ognibene
(Sanrisil S/A-São Paulo-SP-Brasil). ""

rj

A determinação do teor de escina nos frutos e extra r-

tos de castanheiro da índia (Aesculus hippocastanum L.) D<

e considerada indispensável na avaliação do valor terá

pêutico deste fitofíírniaco. Sondo escassa a bibliografia

sobre o assunto, as indústrias utilizam métodos próprios,

nem sempre adequados. Quatro métodos de determinação quan

titativa de esema utilizados rotineiramente por indu£

trias farmacêuticas foram comparados e analisados quaii rn

to a reprodutibílidade e exatidão das respostas. Sugere-

se a adoção do método espectrofotometrico cuja inclusão C

na próxima edição da Farmacopéia Brasileira e recomenda- d
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GLICOSIDIOS DE VATAIREA MACROCARPA DUCKE (AMARGO

SO) .

Maria Gore t t i de Vasconcelos S i l v a , J o s é Paz Pa

rente e Francisco José de Abreu Matos (Laborato- | j

r i o de Produtos Natura is da ÜFC-Associado ao CNPq

Dept9 de Química Orgânica e Inorgânica) Universi.

dade Federal do Ceará.

Vatairea macrocarpa Ducke. Leguminosa do Norte e

Nordeste do Brasil, possui madeira extremamente resisten-

te , sendo usada em marcenaria e construções. Do lenho da

madeira já foram isolados alguns constituintes que foram

motivo de comunicações anteriores (Matos et.alii,Res.VIII

Simp.Plant.Med.Brasil, 79, 1984; Silva,M.G.V. et a l i i .

Cienc.Cult. 37(7)Supl.,78-D.2.4.1985). A parte mais polar

dos extratos revelou-se extremamente amarga e, por RMN ti,

foram detectados constituintes heterosldicos. Na busca do

principio amargo, foram isolados três glicosidios dos

quais um já está identificado. Utilizou-se colunas de sep

hadex e poliamida para isolamento destes compostos, cro

iratografia liquida de al ta eficiência (CLAE) para contro

le de pureza das frações e hidrõlise dos glicosidios com

ácido trifluoroaoêtico associada à cromatografia em pa

pel e de camada fina, com reveladores específicos para

identificação dos açúcares.
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NOVA PROPOSIÇÃO PARA A ESTEftEOQUtMICA DO GLICOL
DO ASCARIDOL,

Selene Mala Morals e Afrânio Aragão Craveiro -

Universidade Federal do Ceará-Dept? de Química

Orgânica e Inorgânica-60.000 Fortaleza-Cearã.

0 glicol do ascaridol (I) é apresentado na
literatura (Nelson,E.K./J.Amer.Chem.Soc. 1911,
33, 1404) como produto da reação entre o a scar i. I
dol e o sulfato ferroso. A estereoquímica indi
cada posteriormente para êstc composto ê eis-
exo (II)(Jacob,G. e Ourisson,G.Buli.Soe.Chim.
France, 1958, 734). Nesta comunicação relata-se
o isolamento do glicol do ascaridol a partir
do Croton mucronifolius Muell. Arg., sendo por
tanto um produto natural. A sua estereoquímica
ê proposta como sendo cis-endo (III), baseado
na analise espectral deste composto e de seu
derivado acetilado. A reação do ascaridol com
sulfato ferroso foi repetida em condições mais
brandas, menor temperatura e aumento da quanti
dade de sulfato ferrodo. O glicol do ascaridol
assim obtido é idêntico ao produto natural.
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NOVO FIAVCNOÍDE DE CROTON MUCRONIFOLIUS MUELL.ARG. (VELA-

MtNHO).

Selene Maia de Morais, Francisco José de Abreu Matos (Ia

boratorio de Produtos Naturais da UFC - Associado ao

CNPq - Dept9 de Química Orgânica e Inorgânica - Univ.Fed.

do Ceara) e Raimundo Braz Filho (Instituto de Química -

Univ. Federal Rural do Rio de Janeiro).

Em comunicação anterior (Morais,S.M., R.Braz Filho

e Matos,F.J.A., Estudo Químico de Croton mucronifolius,

VIII Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil, 1984) foi

relatada a presença, nas folhas do velaminho, dos flavo-

nóides quercetina, isorhmnetina e glicosídeos da querce-

tina e do Kaempferol (I). Analises espectrais de I reve-

laram tratar-se de um composto inédito devido a presença

do grupo p-hidroxicinamato ligado ao núcleo flavonoídico.

0 presente trabalho notifica a identificação de um isome

ro do glicosídio âo Kaempferol (II). A localização da glJL

cose e do grupo p-hidroxicinamato no Kaempferol é feita

principalmente através da análise do espectro de resso

nância magnética nuclear de carbono-13.

'°~R3

(I): R̂  s glicose, IU*H e R3= P~nidrtwi-cinamato
(II): R̂  = p-hidroxi-cinamato I^^glicose e R̂ =H



DITERPENO FURÂNICO EE DIPTERYX ALATA TOG.

FRANCISCA NQELIA PEREIRA MENDES, FRANCISCO JOSÉ EE ABREU

MATOS. AFRRMIQ ARAGÃQ CRAVEIRO, EDILBERTO ROCHA SILVEIRA

(Laboratório de Produtos Naturais da UPC - Associado ao

CNPq - Departamento de Química Orgânica e Inorgânica

Universidade Federal do Ceará) E JAMES D. MACCHESNEY (De

partment of Pharmacognosy School of Phanracy University

of Mississippi, University, MS, 38677.

Dipteryx alata Vbg., Fabácea (Leguminosa Papilionoi

dea) e uma arvoreta comumente dispersa nos Estados do Ma

ranhão e Piauí ocorrendo também no planalto central brasil

leiro. Nestas regiões é conhecida popularmente cano Casta

nha de Burro, Garampara ou Baru. Seus frutos foram sutme

tidos a estudo fitoquímico, tendo fornecido inicialmente

como principal constituinte o Farneseno. Continuação do

estudo revelou a presença de outros componentes terpenoí-

des, inclusive um diterpeno furânico cujo isolamento è

caracterização são os objetivos desta comunicação.
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TRITERPENOIDES DE VOCHYSIA VISMEIFOLIA DUCKE.

Franc isca Welbaneide Luna de Araújo e Mi Han Pinheiro

Sousa(Departamento de QuTmica Orgânica e Inorgânica da

Universidade Federal do Ceará,Fortaleza-Cearã-Brasil).

Do extrato etanÕlico de Vochysia vismeifolia

(Vochysiaceae) foram isoladas duas substâncias

que mostraram ser t r i terpenoides através da

reação de Lieberman-Burchard. Ambas têm estru^

turas da sér ie oleanano, são dicarboxiladas e

d ih idrox i ladas . A anal ise dos espectros dos

derivados metilados e acet i lados obtidos ( I V ,
1 13

RMN H, RMN C, e Massa) sugeriu para uma delas
a estrutura I . A outra seria um isnmero da ^

ma sér ie ,cu ja diferença até agora observada é

a ausência da -COOH em
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ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DE UM COMPONENTE QUÍMICO DA
CLUSIA PARALXCOLA. Julianna Ferreira Cavalcanti de Al-
buquerque» Ivan LeortCio d'Albuquerque, Cesse Medeiros
Maciel (Dept9 Antib. - UFPE - Recife), Franco Delle
Monache (CNR - Univ. Católica S. Coure-Roma-Itãlia).

As raízes da Clusia paralycola,após secagem, f£

ram trituradas e extraídas coro acetona. 0 extrato brti

to foi submetido a uma partição com metanol + ãgua 9:1

e hexano, em seguida evaporada a fração hexano e croma_

tografada em SiO~ usando hexano como sistema; dál f£

ram isoladas varias substancias, entre as quais uma foi

purificada e cristalizada com benzeno, em seguida sub

metida a ponto de fusão, apresentando 2559C. Esta eub£

tanciã mostrou-se inativa biologicamente. Sua formula

estrutural esta sendo estudada através dos espectros de
1 13UV, IV, RMN H, RMN C e espectrometría de massa. Apre

senta formula molecular C2?^22°4 e PM ^®* * roax "^ nm

e ausência de carbonila no Infravermelho.

I
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I CONSTITUINTES DE INDIGOFERA MICROCARPA (LEGUMINOSAE) .
Maria Alves de Moraes e Souza, Lothar W. Bieber, Cesse
Medeiros Maciel & José F. de Mello (Departamento de
Antibióticos - UFPE).

r

De acordo com a literatura, varias espécies de
leguminosas sao ricas em flavonóides, alcalóides, terpe:
nos, saponinas com ação farmacologica e terapêutica.
Estudos preliminares com índigofava microcavpa permit^
ram isolar uma substancia com ação antimicrobiana c
atividade citotóxica frente a células KB. Objetivando
continuidade desse estudo, uma outra substancia foi i_
solada. Folhas da planta, secas ao ar, foram tritura^
das e submetidas a extração com metanol ate esgotamen
to da coloração. Após eliminação do solvente, o resT
duo foi submetido a um processo de partição padroniza,
da para separação de três frações: uma fração lipofíl^
ca, uma intermediária e uma hidrofílica. A primeira re
sulta do tratamento do extrato bruto por metanol/ãgua
(9:1) e hexano. A fase metanol/água, depois de elimina^
do o solvente, foi submetida a uma segunda partição cn
tre acetato de etila e ãgua e por conveniente tratamen-
to propiciou a fração intermediária e a fração hidrofT
lica. Todas as frações foram submetidas a testes antj_
microbianos, revelando-se portadora da atividade previ
amente detectada a fração intermediária. Na separação
e purificação dos constituintes foi empregado processo
cromatográfico. Duas substancias foram separadas e cris_
talizadas de metanol/agua (ponto de fusão 1099C e 1169
C), tendo uma delas atividade antimicrobíana frente a
representantes dos germes Gram-positivos, Gram - negati
vos e ainda Nouroc tora crassa. Os dados espectrometri
cos (UV, IV, hlNMI ,13CNMR)levaram a acreditar que as
duas substancias apresentam estruturas de flavonoides.
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PREPARAÇÃO EM LABORATÓRIO DE SUPORTES PARA CROMATO-

GRAFIA. Wellington Oliveira dos Santos, Antonio Carlos Ca_

bral e Ana Lana Souza (Departamento de Química da Univer-

sidade Federal de Sergipe - S. Cristóvão - Sergipe - Br£

sil) e Afrânio Aragão Craveiro e Francisco José de_ Abreu

Matos (Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da

Universidade Federal do Ceará - Fortaleza - Brasil).

Os suportes cromatográficos que são consumidos em

larga escala nos laboratórios de Química Orgânica e Farma

cologia, são fornecidos por multinacionais que cobram pr£

ços proibitivos, impedindo assim um maior desenvolvimento

de pesquisa nessa área. Baseado neste fato, é que tentou-

se desenvolver uma tecnologia que fosse acessível e de

baixo custo, para prepará-los em nossos laboratórios. Um

desses suportes ê a poliamida obtida a partir do fio de

nylon e bastante utilizada na separação de substâncias po

lares tais como fenóis, flavonóides, etc .... 0 outro ê a

silica obtida a partir do silicato de sódio, decorrente de

uma idéia gerada pelo professor Bruce Kover da UFRJ e ini

cialmente desenvolvida nos laboratórios da UFC pelo pro-

fessor Aíránio Aragão, sendo aperfeiçoada no laboratório

de Pesquisa da U.F.S.
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DITERPENOS EM ALGAS PARDAS MARINHAS - DOLASTANOS E SECO-
DOLASTANOS DE DICTWTA CEfíVICORNIS KUTZING. Valeria Tei
xaira, Therezinha Tomassini(Núcleo de Pesq. de Prod. Nat.
-UFRJ) e Alphonse Kelecom(Lab.Prod.Nat. Marinhos da ÜFF).

O estudo realizado com extrato hexânico da espécie
Diotyota eervieorrris K., coletada em Angra dos Reis,RJ.,
em 1984, indicou a presença de quatro dolastanos 1»2>-íeo
seco-dolastano, linearol1*, conhecidos. Este mesmo extrato
forneceu dois seco-dolastanos novos _I isomerico de linea_
rol, e II, seu acetato. Os trabalhos prosseguem na eluci^
daçao d~outros componentes jã isolados deste grupo de
terpenos, presentes no material. Os dados inferentes para
elucidação estrutural dcs compostos foram obtidos a par_
tiv dos métodos de infravermelho, ultravioleta,_ massas,
13c RMN, *H RMN e rotação ótica, bem como, reação quínd
ca de acetilação produzindo J[I_ a partir de l^. 0 fim pre
cípuo desta pesquisa e a contribuição ao estudo taxonômT
co e à biogenese de algas pardas com base em seu levanta_
mento químico5.

I R-H |a|D--52,i°

II R- Ac |a|D - -50,0°
"""" 25

Isolinearol Ĵ ; Acetato de isolinearol II

Bibliografia
l.H.H.SunjO.J.Mc.ConnelljW.Penical, Tetrahedron,37, 1237
2.P.<>*ws,T.E.Klein,E.R.Hogue,D.L.Meyers,J.Org.Chem., 47,

3. A.G.Gor^alez,J.D.Martin4M.Norte.P.Rivera A.Periclea^J.
Fayos, Tetrahedron,39(20)t 3355(1983)

A. M.Ochi.i.Miura.'r.TokorayamajJ.Chenj.Soc.,Chem. Commun.,
100 (1981)

5. V.L.Teixeira, T.Tomas8ini,A.Kelecom,Química Nova, 0-985)
no prelo.
Financiado por: CNPq, FINEP, CEPG/UFRJ.



MISTURAS XLCOOL/DIESEL/COSSOLVENTE. William George Dodd I
(DeptÇ de Química do ICEx/UFMG), Arysio Nunes dos Santos
(Dept9 de Engenharia Nuclear da Escola de Engenharia da
ÜFMG).

0 álcool é normalmente muito pouco solúvel no óleo
díesel, mas pelo uso de cossolventes, tais como os ál
coois superiores, consegue-se solubilidade adequada. Ou
trossim, a•mistura álcool-diesel é intolerante ã presen
ça de água que, mesmo ao nível de traços provoca a s£
gregação da mistura. Com a adição de áicoois superiores
ao nível de 1% consegue-se uma tolerância a água e uma
solubilidade que permitem o uso prático da mistura álco
ol-diesel como combustível automotivo.

Outro cossolvente interessante e a gasolina, que
também aumenta a solubilidade do álcool no diesel, e a
tolerância a água da mistura, ampliando a dísponíbilida
de do óleo diesel sem prejuízo de suas especificações .
A importância desta tecnologia para o Brasil é imensa,
já que falta óleo diesel e serram a gasolina e o álcool
em quantidades imensas; e por estas técnicas, consegue-
se aumentar em até 30% a disponibilidade do óleo dieseL
Os métodos analíticos de controle das características e
composição das misturas são novéis, e incluem a adapta
ção de técnicas tais como a dosagem de traços de água
pela reação de Karl Fischer, e o uso de técnicas nefe
lométricas para controlar a miscibilidade dos componen
tes.
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I CARACTERIZAÇÃO DOS DOIS DIFERENTES ÓLEOS DO FRlJTO DA
ACROCOMIA INTUMESCENS DRUDE (MACAÍBA). Telma Lúcia Va_-
lença Néry (Núcleo de Tecnologia do Xlcool da Fundação
Instituto Tecnológico do Estado de rcrnambuco, Recife-
Pernambuco-Brasil)•

O fruto da Acrocomia inturoescens Drude, conhecido

vulgarmente por macaíba ou macauba, em função da locaH

zação onde ocorre, foi estudado com vistas a sua utiH

zação para fins industriais. Apôs a separação e quanti_

ficação percentual de cada parte componente do fruto,

> estas foram analisadas visando~sc identificar alguns de

seus possíveis usos industriais. Foram extraídos e ana_

i usados os óleos do mesocarpo e da amêndoa dos frutos,
1 que representam respectivamente 15% e 4% em relação ao

peso do fruto "pubado", ou seja, em condições mais favo_

rãveis ao seu processamento. Alem das determinações dos

indicts químicos e físicos estes diferentes õleos foram

analisados por cromatografia gasosa, visando-se identi-

[ ficar a composição de seus ácidos graxos. 0 õleo do me

: I socarpo ou polpa, constitui-se principalmente dos aci

dos oleíco (68%), palmítico (15%) e linoleíco (11%).Foi

classificado do Grupo do Ãcido Oleíco-linoleíco, ao qual

também pertencem os óleos de oliva, dendê, amendoim,ge£

gelim e de sementes de girassol. No õleo das amêndoas,

os principais ácidos graxos encontrados foram os ácidos

lãurico (41%), oleíco (20%) e mirístico (12%). EsseSleo

foi classificado como pertencente aos õleos do Grupo do

Xcido Laurieo, com composição semelhante ao õleo de co
co-da-praia(Çooos nucífera) e de vários õleos de semerT

de palmetTTST ""*
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ANTRAQUINONA ISOLADA. DE CASSIA SEMICORDATA ANDRADE LIMA
(LEGUMINOSAE). Maria Alves de Moraes e Souza,Lothar Vi.
Bieber, Ivan Leoncio d'Albuquerque, Alda A.Chiappeta e
Maria do Carmo Mesquita de Araujo(Dept° de Antibióticos
UFPI-).

Na busca de novos princípios biologicamente ativos
de vegetais superiores, foi tomada para estudo Cassia se
rnicordata Andrade Lima (Leguminosae). Os extratos metano
licos das raízes, depois da eliminação do solvente, fo
ram tratados por metanol/água (9:1) e hexano. A fase a.
quosa apresentou-se inativa e a fase hexânica, detectan
do atividade biológica, foi objeto de fracionamento cr£
matográfico em coluna de silica gel, utilizando-se beti
zeno/hexano (9:1) como desenvolvedor. Dentre as frações
colhidas, uma permitiu a identificação de composto de
ponto de fusão 187-89C, formula molecular CISH^QO**' OS
espectros de massa (M+254), RMN,13C, IV e UV sao de aco£
do com a estrutura antraquinonica parcial abaixo.

- - CH3

0 OH
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AVALIAÇÃO DA EMISSÃO DE FLUORETOS TOTAIS EM PLANTA DE
FERTILIZANTES. Julio Cesar Trois Endres, Josete Caetana
Dani Sanchez e Ernesto Diestcl Junior (Fundação de Ci'Õ£
cia e Tecnologia - Porto Alegre - Rio Grande do Sul- Bra_
sil).

Este trabalho tem como objetivo descrever aspectos r£

lativos a coleta e determinações de fluorctos totais

lançados ao ar em diversas unidades de fabricação de cotn

postos fertilizantes de uma planta industrial. As cole

tas foram efetuadas em pontos situados na saída de lava

dores de gases. As amostragens e posteriores dosagens de

fluoretos totais, nas formas gasosa e particulada, foram

realizadas seguindo-se o método 13B da EPA(United States

Environmental Protection Agency) que utiliza como meio

de coleta para os gases água destilada, ao passo que as

partículas sólidas são retiradas em filtros de fibra de

vidro. Os valores de concentração obtidos, expressos em

mg de fluoretos totais por NnP de gãs amostrado, variam

de 0,245 a 2,7A0.

0 presente trabalho foi subvencionado pela FERTISUL

S.A., - Rio Grande - Rio Grande do Sul - Brasil.

63



INVESTIGAÇÃO DOS NÍVEIS DK POLUIÇÃO DA COSTA OESTE DE
FORTALEZA. Rolf Pohling, Ogenis Magno Bri lante - SUDEC/
DRN - Divisão de 1'roteçao Ambiental.

Este trabalho propoe-se apresentar e d i s cu t i r os

resultados obtidos na pesquisa efetuada na costa oeste

de Fortaleza, no período de junho a setembro de 1984,

Foram pesquisados os n íve i s de cromio (Trivalente e he
2 ""

xavalente) OD, ph, col imetr ia , su l fe to , DBO,-O, sul fa to ,

fosfato e condutívidade. Fez-se um levantamento das in

dus t r i as instaladas na região, das quais os grandes cur_

tumes e as fabricas do benoficianiento de castanhas sao

os maiores poluidores. Seus efluentes são lançados dire

tamente a praia ou via ga le r ias p l u v i a i s . Esta região e

a mais poluida da grande Fortaleza, nela esta implanta

da a maior concentração de indus t r ias fora do d i s t r i t o

industr ia l e o emissário submarino da rede coletora de

esgoto em Fortaleza. 0 estudo de col imetr ia mostrou que

toda a costa esta enquadrada na categoria de não rec£

mendãvel para recreação de contato primário (Portaria

GM/0013). Fez-se ainda uma apreciação sobre a capacida_

de de autopurificação do mar e das possíveis soluções pa_

ra o lançamento dos efluentes naquela reg ião . Finalnum

t e , apresentamos um quadro f inal sobre os problemas da

região e sugestões pa>ra a sua recuperação.
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INFLUÊNCIA DA ETE DA INFRAERO NA LAGOA DO OPAIA. Ogenis
Magno Brilhante, Rolf Pohling - SUDEC/DRN - Divisão de
Proteção Ambiental.

Este trabalho tem por objetivo determinar a influ-
encia da ETE da INFRAERO nos níveis de poluição e no es_
tado trofico da lagoa do opaia. É uma lagoa relativamein
te pequena, medindo cerca de 0,104 Km , e serve de polo
de lazer para as comunidades dos bairros de Vila União,
Aeroporto e outros. A pesquisa foi realizada no período
de março de 84 a janeiro de 85. Os parâmetros analisados
foram: Temperatura, 0D, DBO, , KMnO4, colimetria, condu_
tividade, pH, turbidez, disco de sechi, clorofila £, amo
nia, nitrato, nitrito, fosfato e fósforo total. ProciT
rou-se aplicar a relação clorofila a_ / fósforo total na
determinação da concentração de fósforo permissível, a
fim de oe ter informações sobre o estado trõfico da Ia
goa. Os níveis de fósforo total, foram 10 vezes maio
res que o esperado para os níveis encontrado em clor£
fila a_. Enquadrou-se a lagoa em uma das classes da por_
taria GM/0013/SEMA levando em conta os resultados obt£

dos, e o seu uso preponderante hoje* Fez-se uma aprecia
ção sobre o funcionamento da ETE e seu reflexo nos nT
veis de poluição da lagoa.
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CORREÇÃO DE N, P e K N O COMPOSTO DE LIXO URBANO. Fábio
Atanasio de_ Moraes e Edjar Rocha Lima (D.L.Ü.M.A. - URB
/Olinda-PE-Brasil). . .

d
A compostagem de resíduo Urbano apresenta-se como *

~ ._, „, d
uma das soluções viáveis no controle da Poluição Ambien

tal, sobretudo no problema do destino final deste resj[ Jj

duo. 0 compoáto curado embora seja um bom condicionador

do solo por conter suficiente matéria orgânica, possui r

de 0,5 a 1,5 % do N, P e K, principais nutrientes da a

n

planta. Com este trabalho objetivamos corrigir estes v£

lores de H, P e K, a números satisfatórios através da

utilização de outros resíduos não compostãveis, e cojn

trole da relação C/N. A utilização de inoculantes como

estimuladores da fermentação foi também objeto deste es_ <j

tudo, haja vista a necessidade da obtenção de um compos r

"" Ti

to curado no menor intervalo de tempo, para com isto ha

ver um perfeito equilíbrio de recepção e demanda do r£ ,

síduo urbano agora sobre a forma de Composto. t
v
tr
C
t
c
Ç
d
r

Prefejfura Municipal de Olinda.
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TRIHALOMETANOS: ANALISE PELO MÉTODO ESPKCTROFOTOMÍ-TR1CO
E REMOÇÃO DA ÃGUA POTÁVEL POR CARVÕES ATIVADOS NACIONAIS.
Adriene Maria Sampaio Pereira (Instituto de Pesquisas IU
draulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ,
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Buasil). Tese de Mestra
do. Orientador: Sérgio J.de Luca.

0 uso abusivo do cloro em estações de tratamento de
água gera uma série de substancias devido a combinação
deste com a matéria orgânica presente cm águas de abaste
cimento. Muitas destas substancias formadas enquadram-se
na denominação trihalometanos (THM) e que são substancias
altamente tóxicas e prejudiciais a saúde humana. 0 nível
máximo de trihalometanos i de 0,10 mg/L.Os objetivos deŝ
te trabalho são: utilizar o método espectrofotometrico
proposto por Huang e Smith para a determinação da concen
tração total de trihalometanos (CTHM), uma vez que o me
todo por cromatografia gasosa requer treinamento altamcm
te especializado inviabilizando seu uso em estações de
tratamento; analisar as águas das estações de tratamento
de Porto Alegre e verificar a presença ou nao de THM e a
remoção de THM destas ãguas por carvões ativados nacio_ j
nais. Serão feitas curvas de calibraçao para a determina
ção de CTHM e isotermas de absorção a temperaturas de 15,
25 e 35<?C, para três valores de pH (3,0 , 7,0 e 9,0). A
isoterma a ser utilizada será a de Freudlich,eventualmen
te os dados serão verificados em outra isoterma. É not?
vel a importância da identificação c remoção de trihal(>
metanos nas ãguas de consumo humano direto ou indireto.
Com este trabalho será evidenciado o uso do método espe£
trofotométrico para a determinação de CTHM, o que propo£
cionarã as estações de tratamento de ãgua sua identifica
ção por um baixo custo. Este trabalho mostrará a viabilT
dade ou não do uso de carvões nacionais estudados para a
remoção de trihalometanos. Esta pesquisa esti sendo íi_
nanciada pela FIPEC .
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"MATADOUROS DE GADOS". Elida Eduarda Fama, João de_ Deus
Rodrigues e Paulo Guimarães Pereira dos Santos.UFPb.

Os efluentes provinientes de abatedouros de gados ,

constituem um problema sanitário devido ao seu volume e

composição.

A localização destes estabelecimentos deve relaci£

nar-se com as facilidades de provimento de ãgua e evacu

ação efluentes.

Existem diferenças na composição dos desagUes segun

do os tipos de operações realizadas com as reses e sub

produtos» que e necessário ter em conta ao projetar a

planta depuradora.

0 tratamento dos efluentes pode fazer-se numa plan_

ta especial ou com o conjunto de desagUes urbanos em

plantas comunais.

Os desagUes tratados inadequadamente e provinientes

de matadouros, ocasionam inconvenientes sobretudo, pelo

seu conteúdo em nitrogênio, graxas e DBO. 0 ciclo bío_

lógico da natureza e então afetado, e tem-se que recor

rer a procedimentos enérgicos para restabelecer as con

dições primitivas.

Ura planejamento das atividades industriais e o tra

tamento dos efluentes, pode evitar estados de contamine

çao importantes.
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CARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS DO RIO PACIÊNCIA,ILHA DE
SÃO LUIS-MARANHÃO. O. T. Melo(Laboratório de Hidrobiolo
gia-Universidade Ferderal do Maranhão-São Luis-Ma. -Bra
sil).

Este trabalho tem por objetivo a caracterização hi
droquímica do Rio Paciência, pesquisando-se, inicialmeii
te, as variações cíclicas e sazonais de So/oo, pH e 0.
dissolvido% Foram realizadas campanhas mensais durante
o período de um ano em quatro estações ao longo do cor_
po estuarino, cobrindo uma extensão de HKm aproximada^

['•'. mente, da foz ate a zona limnetica. Utilizou-se para C£
!-- leta da ãgua garrafas tipo "Nansen" e "Van Dorn", fran-

í co de plástico e de vidro, fixadores para O~ dissolvido
e, paralelamente as amostragens, foram realizadas medj_

%, das "in situ" de velocidades de correntes, transparen
!r cia, temperatura do ar e da ãgua e profundidade do Io
![{ cal. Em laboratório procedeu-se às análises de salinida

j}:! • de(MBhr-Knudsen), pH(potenciomêtrico) e 0 2 dissolvido

(Winkler - mod.)* As variações cíclicas sao bem evideti

ciadas da foz do estuário para o interior do mesmo e as

sazonais entre o período chuvoso (jan/junho) e o perío

do seco (jul/dezembro). Diversos fatores ambientais:ven

|Í, tos, precipitação, evaporação, vazão fluvial e material

I em suspensão devem ser as causas dessas variações. Os

: valores encontrados para So/oo 0 - 38,00o/oo, pH 6-8,3

e 0« dissolvido: 0,8 - 5,9 ml/1.

Convênio: SUDAM / UFMA - LABOHIDRO,
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DISTRIBUIÇÃO DE METAIS PESADOS ( F e , Mn, Zn c Cu) EM SE_
> DIMENTOS SUPERFICIAIS DA LOCOA DE ARARUAMA - MUNICÍPIO
i DE ARARUAMA-RJ, Deizi de Andrade Santos (DeptÇ de Quí̂

mica Analítica da UFF-Rj-Brasil) e Jonh Edmund Lewis
Maddcck (DeptÇ de Geoquímica-UFFTRJ-Brasil).

Regiões de sistema natural, constituem ecosistonas
especialmente interessantes para o estudo geoquímico
de metais pesados. 0 presente trabalho, se refere a La_
gea de Araruama, Município de Araruama-RJ, e estuda a
distribuição do Ferro, Manganês, Zinco e Cobre nos s£
dimentos superficiais dessa lagoa, com o objetivo de
distinguir as associações dessas metais nos sedimentos,
como também, detectar a disponibilidade destes a biota

e a cadeira alimentar, A metodologia de campo, constou
de amostragem de sedimentos numa única epoca cio ano,no

, qual, foram coletadas, quarenta e cinco amostras, ao
longo de toda a ãrea da lagoa. Em laboratório, foram
feitas as seguintes determinações: teores de carbonato
de cálcio total , salinidade do liquido interstinal, H

* xiviaçoes sequencionais e abertura total , sendo estas
l duas últimas analisadas por espectrofotometria de a_b

sorçao atômica. Concluiu-se que a granulometria e f£
tor importante na distribuição desses metais nos sedi
mentos, e que os hidróxidos de ferro e manganês sao
importantes captadores de matais, mas são facilmente

•• dissolvidos em condições redutores. Pelos resultados
obtidos, concluímos que, a contribuição do metal no
sedimento e natural, proveniente do inten.peristno. (UFF,
CNPq, FINEP).
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O CALCULO DO pH DE SOLUÇÕES DE ÁCIDOS E BASES: UMA ABOR_
DAGEM RACIONAL. Antonio Celso Spinola Costa(Òept9 de
Química Analítica-Universidade Federal da Bahia - Salva-
dor-Bahia-Brasil)«

Os cursos in t rodutór ios de Química Analí t ica costu
mam apresentar aos es tudantes , expressões para o cãlcu_
Io de pH de soluções de ácidos e bases obtidas a p a r t i r
de simplificações, j u s t i f i c adas apenas de maneira quâl^
t a t i va . No presente t rabalho propne-se que es te tópico
seja apresentado de modo mais formal, quantificando-se
as situações que permitem cada aproximação.

Partindo-se da equação geral para um ácido fraco:

ÍH

e adotando-se, como c r i t é r i o para a real ização de sim
pl i f icações , a incerteza na medida do pH, tomada como
sendo +_ 0,02 resul tando numa variação de +_ 5% nos va l£
rés de H e OB , são estabelecidos l imi t e s de va_
lidade para cada uma das expressões aproximadas, cons i -
derando-se os valores de K e C .

a^ a
Tratamento semelhante e aplicado a soluções de ba

ses fracas e misturas*
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TÉCNICAS DE SECAGEM EM AMOSTRAS DE SEDIMENTOS SUPERFI
CIAIS PARA DETERMINAÇÃO DE CARBONO ORGÂNICO. Zenice 25
Chaves Pinto (Dept9 de Química Aplicada da JFPE)e Paulo .
da Nõbrega Coutinho(Dept? de Oceanografia da UFPE).

Gr
Vários problemas de natureza sedimentológica são de

importância capital para o meio aquático, especialmente

no que se refere a determinação de carbono orgânico. De

uma maneira geral, os trabalhos realizados sobre o as

sunto não enfatizam a necessidade de uma metodologia

adequada nem tampouco consideram qual o processo utili

zado na preparação das amostras. 0 objetivo básico do

presente trabalho e a determinação do carbono orgânico

pelo método de Anne(1945) modificado em amostras de se

dimento bruto, recem-coletado e na sua fração fina eii

volvendo dois processos de secagem, em estufa a tempera

tura de 659C a ao ar livre. Os resultados foram compa

rados estatisticamente com a aplicação do teste "t" de

Student, sendo concluído que as amostras devem ser se

cas em estufa (659C) e as analises realizadas no sed_i

mento bruto recem-coletado.
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A DETERMINAÇÃO DA ALCALINIDADE TOTAL DE ÁGUAS NATURAIS A

25 C. Lucia Maria de Araújo Lima (Departamento de Engenha

ria Química da Universidade Federal da Paraíba, Campina

Grande - Paraíba - Brasil).

Os parâmetros Alcalinidade e Acidez associ

ados às determinações de pH se constituem nas ferramentas

fundamentais para a interpretação e correção química de á_

guas naturais. As medições de Alcalinidade comumente uti-

lizadas na pratica envolvem: medições colorimétricas e e-

letrornetrieas. Em ambas as medições, o valor observado de

pH e interpretado segundo métodos padronizados de uso cor_

rente. Entretanto, tais métodos, quando aplicados a detor

minação da Alcalinidade Total de ãguas naturais, ií-to i,

contendo o sistema carbônico como o seu principal sistema

químico, tendem a incorrer em erros consideráveis. 0 obje_

tivo principal deste trabalho é o de mostrar a aplicação

de funções matemáticas desenvolvidas por Gran (1952), em

se adaptando a Primeira Função de Gran para o sistema ca£

bonico, ou seja, aplicar a Titulação de Gran em ãguas na-

turais. Desta forma, torna-se possível, uma determinação

mais exata da Alcalinidade Total. Para este propósito, fo

ram utilizados três tipos de ãgua de baixa força ionica à

temperatura constante de 25°C. A analise efetuada sobre

os resultados*experimentais com aqueles teóricos, mostrou

que a Titulação de Gran apresenta realment* os dados mais

exatos da Alcalinidade, uma vez que o método fornece o v£

lume exato de a tido forte mineral requerido ate o ponto

de equivalência de interesse*
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DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ALGUNS ELEMENTOS TERRAS
RARAS NA ROCHA PADRÃO GSN POR ATIVAÇÃO NEUTRÔNICA.A.M.C,
Pigueiredo(Inst.Pesq.Energ. e Nucleares-CNEN/SP,S.Paulo,
Brasil), G.Pinte e S.May(CEA,CENS, Lab. d'Analyse Pierre
SÜe -91191- Gif-sur Ivette Cedex (France).

A técnica de analise por ativação neutronica é frequejn
temente utilizada para a análise de terras raras emrochalj
já que o conhecimento do teor desses elementos em amost E S
geológicas fornece valiosas informações sobre as condições
físico-químicas que atuaram durante "a formação dessas ro
chás.Nesta técnica, normalmente, utilizà-se um padrão mui
tielementar constituído de uma rocha referência,cuja anãíl
se tenha sido efetuada por vários laboratórios.AtualmenteT
tem-se utilizada com freqüência a rocha padrão GSN.As di
ferentes publicações sobre a rocha GSN concordam quanto 1
concentração da maior parte das terras raras,porem para
quatro terras raras importantes, o acordo esta longe de
ser perfeito. São estas, o eurõpio,cvjos valores podem d£
ferir de 20Z e o praseodimio,gadolínio e disprósio,para os
quais se observam,na literatura, valores que podem variar
ate de um fator 10. No presente trabalho analisarasse es
ses quatro elementos, assim como o lantinio e o 9anãrio,^J
tilizando-se uma técnica de pré-separação que consistiu na
fusão alcalina da rocha e, após adição de ãcído clorídrica
na percolagem de solução resultante através da resina
DOWEX 1X8. Desse modo,as terras raras não foram fixadas na
coluna e elementos como U, Fe, Co, Mn e Na foram adsorví
dos. As terras raras foram coprecipitadas com hidróxido de
alumínio e o precipitado foi irradiado. No caso do gadoljí
nio, uma segunda separação,após irradiação,por fixação so
bre CaF2, foi necessária para eliminar a interferência do
233pa (proveniente do 232Jh) no espectro gama do 153cd.As
terras raras foram determinadas quantitativamente por es
pectrometria gama, utilizando-se detector de Ge(Li). Os
resultados foram comparados aos obtidos por outros pesqui
sadores e analisados por meio de diagramas normalizados
para condritos.
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A

DETERMINAÇÃO DE Cu, Ni, Cd E Zn EM ÁGUA E EM COMPOSTOS
DF ÜRÍNIO POR VOLTAMETRIA DE GOTA PENDENTE DF MERCURIC.

c, Fátima Maria Sequeira de Carvalho, Laura Tognoli At aiIa
e Alcídio Abrao(Departamento de Engenharia Ouimica-MOU
Instituto de Pesquisas Energéticas, e Nucleares (C.NEN/

uen SP) Pinheiros * Pao Paulo - Erasil).
has,
ias

Descreve-se um procedimento para a detenrú
ro nação simultânea de cobre, níquel, cádmio e zinco em
ÍUT água potável e em efluentes industriais. Apiica-se a
""" mesma técnica para a determinação dos mesmos elementos
te7 €m concentrado e compostos puros de urânio. A vantaçem

do método reside na simplicidade e facilidade de sua
execução, com excelentes sensibilidade, reprodutibili-

lra dade e exatidão. 0 trabalho descreve o procedimento
<jc ra a separação e preconcontração dos elementos nos car

postos de urânio.
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DETFRMTNACÃO DF. ALCALTNOS F AT.CAÍjrO-TFRROSOS EM COMPOS
TOS DE URÂNIO POR CROMATOCRAFTA DE ÍONP. Maria Aparecida
Faustino Pires, Laura Topnoli Atalla e Alcídio Abrao r

(Departamento de Fnp.enharia Puimica - MOU - Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares (CNEN/SP) Pinheiros
Sao Paulo - flrasil).

Para o controle da pureza de urânio estudou
se a separação conjunta dos metais alcalinos e do Nil, e
também dos alcalino-terrosos por dois métodos de separa
ção: precipitação do perõxído de urânio(UO^) e troca
iônica retendo-se o urânio como sulfato ou como cloreto
em resina anionica forte. Feparado o urânio faz-se a
determinação individual dos alcalinos por cromatoprafia
de Tons num primeiro passo,usando-se as mesmas colunas
separadora e supressora de cations e eluentes próprios1

para os dois prupos de elementos. Cuidados especiais
são requeridos para a determinação do sõdio, cujo risco
de contaminação pelos reap,entes é maior. Fstudaram-se
as condições de separação, as curvas de eluição, a quan
tificação e a reprodutíbilidade.
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O USO DA TERMOCFAVTMETPIA (Tr) F CAT.ORTMFTPTA EXPLORA-
TÓRIA DIFFRFNCIAL (DSC) NA CARACTERIZAÇÃO DF COW0ST0S
DE URÂNIO. Elizabeth Sonoda Keiko Tantas, José Maia '
Dantas e Alcidio Abrao (Departamento de Fnpcnharia Puími
ca - MQU - Instituto de Pesnuisas Enerplticas e Nuclea-
res (CNEN/SP) Pinheiros - Fao Paulo - Brasil).

Para a caracterização dos compostos de uríi
nio(nitrato de uranilo, diuranato de amSnio(DUA), tri
carbonato de amonio e uranilo (TCAU), peróxido de ura-
nio(U0/) e &xidos de urânio (U0~ e U0-) fez-se a decori
posição térmica desses materiais por termoR^avimetria
(TG) e calorimetria exploratória diferencial(DSC).Pelas
curvas TG pode-se determinar as temperaturas ótimas de
secagem, estabilidade térmica, fases intermediárias ,
teor de voláteis liberados e óxidos metálicos formados.
Pelas curvas DSC pode-se determinar o tipo de processo
térmico (endo ou exotérmico) envolvido em cada reação.
Neste estudo termoanalítico procurou-se identificaria 4
ra cada composto, as temperaturas de eliminação de T

apua de absorção, ãp.va de cristalização, evolução ou. |
oxidação de NII3, decomposição do Ton nitrato, do íon ' i
carbonato e perda de oxipenio, bem como indicar os \
processos endotérmicos e exotérmicos ocorridos em cada
caso. Calculou-se também o teor de oxidos de urânio '
(U0~ e U«jOg) formados pela decomposição dos compostos
originais. Pode-se constatar que a decomposição térmi-
ca de compostos como DUA e UO^ e afetada pelos parâme-
tros de sua preparação.
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X SEPARAÇÃO DE MICROQUANTIDADES DE URÂNIO DE EFLUENTES RA
DIOÀTIVOS E SUA DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA COM DBM
I2ilda da Cruz de Araújo, Harko Tatnura Matsuda, Bertha *
Floh de Araújo e José AdroaIdo de Araújo(Departamento de
Engenharia Química - MQR - Instituto de Pesquisas Energjí
ticas e Nucleares - CNEN/SP * Pinheiros - São Paulo -Brã
sil).

Apresenta-se um método espectrofotometrico p£
ra determinação de microquantidades de urânio em efluen-
tes radioativos. 0 método de separação baseia-se na com-
plexaçao do urânio com TPAN, em meio nitrato de alumínio
deficiente em ácido e, extração com hexona. A arialise i
feita diretamente em fase orgânica, utilizando dibenzoil
metano em meio piridina. 0 coeficiente de extinção molar*
médio foi de 10.879 e a sensibilidade de 10~ M. A reta '
de calibraçao e linear de 10 a 100 ug U/lOmL, para celas
de 1 cm de caminho óptico, com absorção maxima em comprí_
mento de onda de 410 nm. A recuperação do urânio apôs a"
extração foi superior a 99%. Os estudos realizados mo^
traram que pelo método proposto, o urânio pode ser deteT
minado na presença de produtos de irradiação de urânio T

com precisão de 2%.
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L DETERMINAÇÃO DE MOLIBDENIO E COBALTO EM CATALISADORES COM
f BASE DE ALUMINA.Pedro Sampaio Linhares(CEPED e IC-UFBa) ;

Rui Jesus Lorenzo Gareia(CEPED),Selma Tosta Reis (CEPED)
e Antonio Celso Spínola Costa (cr.SíD e IQ-UFBn).'

A industria petroquí.n .ca usa com freqüência catali

«adores à base de Cobalt e Molibdenio depositado sobre

uma matriz de alumin',

A analise destes c-- alisadores ê indispensável para pernv^

tir sua avaliação durante o uso. Como a alumina 5 um mate

rial de difícil decomposição por ataque ácido, optamos pe_

Io uso de recipiente fechado (BOMBA) de PTFE com uma mi£

tura de HC1 e HNO3, a uma temperatura de 1809-2009C por

12 horas.

A solução resultante pode então ser analisada por espec

trofotometria de Absorção Atômica em chama ou por Espe£

trometria de emissão atômica em Plnsma (ICP-ES).

Nas medidas pela técnica de Absorção Atômica o Alumínio

influencia fortemente as medidas do Mo e do Co e ha tam

bem uma dependência forte da composição da chama.

Resultados obtidos por calibração direta com padrões cori

tendo alumínio e por adição padrão bem como por Espectro

tnetria de emissão (ICP-ES) sao comparados.

HNEP - CNPq



KSTAHIWDAPK I>A I.líVOMKPROMAZlNA EM FORMULAÇÕES PARMA
CÊUTICAS. Eri-ka R.M.Hackmann, João F. Magalhães e
Maria Ines R.M.Santoro (Departamento de Farmácia - Fa
culdade de Ciências Farmacêuticas da USP). —•

Ui

A levomepromazina e um derivado fenotiazlnico ,
largamente empregado como tranqüilizante na terapia
de doenças mentais, quer isolado ou em associações,
sob diferentes formas farmacêuticas. 0 objetivo des_
te trabalho e a execução de um estudo de estabilidji
de da levomepromazina em formulações farmacêuticas
simuladas submetidas à condições adversas de armaze_
nagem. As formulações, preparadas de acordo com as
existentes no comercio (injetável e comprimido), fo

Em intervalos de tempos pre-estabelecidos (2, 5, 10,

ram distribuídas em ampoJns, que foram seladas e em
seguida submetidas a temperaturas de 50, 70 e 90 9C.

20, 30 e 60 dias) foram executadas as análises. 0 mi >
todo empregado foi o da espectrofotometria difereji .
ciai descrito por HACKMANN e colabs (Rev.Farm. Bioq.
Univ. S.Paulo), 19(2): 78-91, 1983), baseado na dife_
rença de absorção no ultravioleta entre uma solução £
de levomepromazina oxidada e outra nao oxidada. 0
composto formado, provavelmente o sulfoxido de levo
mepromazina, apresenta absorção maxima a 333 nm. A
lei de Lambert-Beer e obedecida no intervalo de cori
centração de 20 a 110 ug/ml e o coeficiente de varia
ção é de 1,10%. Este método apresenta a vantagem dê" ^
permitir a avaliação do principio ativo íntegro na \
presença de produtos de degradação. Os resultados ob̂
tidos(injetáveis 96,80%, 98,42% 94,64%;comprimidos
91,34%, 90,99% e 90,48% para as temperaturas 50, 70
e 909C, respectivamente), mostram que os fenotiazíní^
cos são relativamente estáveis quando submetidos a
condições adversas dç temperatura.



LINEARIZAÇflO DA CURVA DE TITULAÇÃO POTENCIOMÊrRICA DE AMI
NCÂCIDOS.
Oswaldo E.S.Godinho,Luís M.Aleixo (Instituto de Química da
Universidade Estadual de Campinas,São Paulo,Brasil)e Nad-
ja M.S.Vasconcelos (Departamento de Química Analítica e Fí
sico-Quimica da Universidade Federal do Ceará e üniversi^
dade de Fortaleza, Fortaleza,Ceará,Brasil).

Nesse trabalho estudamos potencionetricamente a his
tidina e ácido glutâmico bem como uma mistura desses dois
aminoácidos em solução de uréia 8,0 M.e em KCl 0,10 M.Oes
tudo desses aminoácidos cuja composição é bem conhecida
teve como objetivo a verificação da exatidão dos cálculos
sobretudo na determinação do número de moles de grupos
carboxílicos,imidazóis e aminos de proteínas.Desse modo,
procuramos esclarecer alguns resultados encontrados em
certas regiões de pH das curvas de titulação de algumas
proteínas analisadas. As soluções de aminoácidos em excess
so de HC1 foram analisadas nas condições de força iônica
0,10 M em KCl e tituladas com NaOH 0,10 M em KCl 0,10 M.
A análise dos dados foi feita através do método de linea
rização da curva de titulação desenvolvido por Godinho e
Aleixõ (Anal. Biochem. 112, 323, (1981). Esse método que
foi modificado e adaptado as condições experimentais, per
mite a determinação simultânea dos volumes de equivalên-
cia e constantes de dissociação dos vários grupos titula
veis. O fato dos valores de pKg obtidos em solução de
uréia serem ligeiramente maiores que aqueles encontrados
em água é perfeitamente concordante com os resultadosapre
sentados por Levy (Compt-rendu, lab. Carlsberg,Sér.Chim.7
30 (15) ,291 (1958).
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LINEAIUZAÇfo DA CURVA DE TITULAÇÃO POTEICIOMÊTRICA DE MI-
OGLOBINA NATIVA E DESNATUFADA.

Oswaldo E.S.Godinho,Luís M.Aleixo(Instituto de Química da
Universidade Estadual de Campinas,Campinas-SP-Brasil)
Nadja M» S.Vasconcelos (Departamento de Química Analítica e
Fisico-Quimica da Universidade Federal do Ceará e Univer
sidade de Fortaleza, Fortaleza,CE-Rrasil).

Nesse trabalho foram feitas titulações de mioglòbi
na nativa e desnaturada com o objetivo de comparar-se ó<
resultados encontrados nessas condições. As soluções d?
proteína em excesso de HCl foram analisadas em força iôni
ca 0,10 M e m KC1 (proteína nativa) e em soluções de uréia
8f0 M e em KC1 0,10 M (proteína desnaturada). Essas soh
ções foram tituladas potenciometricamente com soluções í
NaOH 0,10 M e em KCl 0,10 M. A análise dos dados obtidos
nessas titulações foi feita através do método de lineari-
zaçáo da curva de titulação potenciométrica desenvolvido
por Godinho e Aleixo (Anal. Biochem. 112, 323 (1981).ESK
método que permite a determinação simultânea do volume de
equivalência e das constantes de dissociação dos vários
grupos tituláveis, foi modificado e adaptado as nossas
condições experimentais. As diferenças observadas entre
os resultados encontrados nas duas condições estudadas
serviram para especular-se a respeito dos grupos que de
vem estar mascarados na proteína nativa, indicando que ã
uréia ̂torna-os acessíveis a titulação. O método de linea
rizaçao é capaz de fornecer informações sobre o comporta
mento desses grupos no estado nativo e desnaturado de
teínas.
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f'

TODOLOGIA PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS NUCLEARMENTE PURAS
PÕ E PASTILHAS DE ÜO , EMPREGANDO A GRAVIMETRIA E A TI_
LAÇÃC POTENCIOMÉTRICA DE DAVIES E GRAY/NBL.
dier Mario da Silveira de Araújo, Silvio Gonçalves de
meida» José Henrique Barbosa Bezerra e Solimar Pereira
Silva (Laboratório de Salvaguardas da Comissão Nacional
Energia Nuclear, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Bra
O.

Apresenta-se a metodologia adotada para a implanta-
o dos métodos de Davies e Gray modificado (titulação po
nciemetrica - NBL) e Gravimetrico, para a determinação
urânio em pastilhas e põ de U0~. 0 controle da estabi^

dade da amostra se faz indispensável, devido à exidaçao
pontânea da mesma. Para cada tipo e qualidade de amos-
a, adota-se um esquema analítico apropriado. A preci-
o e exatidão das medidas efetuadas são estabelecidas,
periodicamente observadas através da padronização e cori
ole interno de qualidade do sistema de titulação, e da
rticipação em programam de intercomparaçao com a Agên-
a Internacional de Energia Atômica. Varias amostras tem
do analisadas, e a avaliação estatística dos resultados
tidos tem demonstrado níveis de precisão da ordem de
08Z a 0,2% e exatidão de 0,062%U, para o método de D&G
difiçado, comparáveis a laboratórios internacionais.

missão Nacional de Energia Nuclear.
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PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO DE TBP. SEPARAÇÃO E DETERMINAÇÃO POl
CROMATOGRAFIA GÀSOSA Terezinha Akico Kuada, Célia Maria '
Além, Harko Tatnura Matsuda, Bertha Floh de Araújo e José
Adroaldo de Araújo(Departamento de Engenharia Quimica-MQR-
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - CNEN/SP -
Pinheiros - Brasil).

Durante o processo de separação de actinidios '
utilizando TBP como agente extrator, ocorre decomposição
tanto hidrolitica quanto radiolítica, dando origem aos pro
dutos de degradação : HDBP, H^MBP^e H-PO,. Neste trabalho
apresenta-se um método de separação desses produtos das fa
ses orgânica e aquosa contendo traços de actinidios e pro-
dutos de fissão. A determinação final é feita por cromato-
grafia gasosa apôs a conversão de HDBP e H^MBP em produtos
volã'. >is por meio da reação de esterificaçao com diazometa
no. l tilizou-se o TEP como padrão interno e o intervalo di
an'j se foi de 5 a 500 mg/L, com desvio padrão variando da
IX .07, dependendo da concentração.
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EFEITO DE COMPLEXOS DE Hg2+ E Ag* NA CROMATOGRAFIA LÍQUI
DA DE ALTA EFICIÊNCIA DE HIDROCARBONETOS POL ICÍ CUCOS ARO
MÂTICOS NITROGEFADOS E OLEFINAS.Luiz Antonio O'Avilafle-
part amen to de Química Geral e Inorg. do Inst. de Quimi
ca da UFRJ-Rio de Janeiro/Grupo Química Indl.Ltda. - Rio
de Janeiro-RJ-Brasil), Henri Clorin e Georges Guíochon
(Lab. de Chimie Analytique Physique-Ecole Polytechnique-
France).

Cations metálicos tem sido usados em cromatográfia

para a modulação de seletividade devido à formação de

complexos. A alta polaridade dos eluentes usados em fase

reversa favorece a adição desses íons a fase mõvel. Fo

ram observados os efeitos de pH, tampão e a influencia

dos ligantes NO3, Cl nos complexos com Hg2t na análise

de hidrocarbonetos policíclicos aromaticos nitrogenados

(azaarenos). Idem para os ligantes N03, Cl"", F~ nos com

plexos com Hg2+ e trimetil, trietil, tripropil e n-hexil

amina com Ag-*- na analise de olefinas em cromatográf ia li

quida de alta eficiência. Verifica-se que o Cl" "blinda"

o íon central Hg2+ impedindo-o de sofrer hídrõlise e de

interagir com azaarenos e olefinas e que n-hexil amina

"blinda" o íon central Ag impedindo-o de interagir com

azaarenos. Complexos hidrofílicos são formados entre Ag,

>'Ô  e azaarenos e hidrofÕbicos entre Ag , aminas tercijã

ria» e azaarenos, Estes resultados parecem estar ligados

Ss respectivas constantes de complexaçao«

Auxilio CNPq proc. 20046/79.
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DETERMINAÇÃO DE MANGANÊS, CROMO E NÍQUEL EM
AÇO DE BAIXA LIGA

Leonardo Augusto Linck/ DEMAT-LACOR-UFRGS
Jane Zoppas/ DEMAT-LACOR-UFRGS
Adão Mautone/ DEMAT-LACOR-UFRGS

O trabalho consiste na determinação de Mn,

Cr e Ni/ em um aço SAE 4340 por espectrogra-

fia de emissão, baseado no método padrão ASTM

E 282-77. Paralelamente foram determinados os

mesmos elementos por espectrofotometria (Mn e

Ni) e titulação potenciometrica (Cr). O obje-

tivo é a comparação dos métodos com a finali-

dade de demonstrar a viabilidade do uso do mê

todo espectrográfico como substitutivo aos me

todos químicos convencionais sem perda de pre

cisão e exatidão, além da vantagem de ser mais

rápido e não destrutivo. A avaliação dos re-

sultados obtidos foi baseada nas normas ASTM

para métodos estatísticos e controle de quali

dade. Os resultados mostraram que a análise

espectrogrãfica pode substituir plenamente a

análise química convencional na determinação

de Mn, Cr e Ni em aços de baixa liga com boa

precisão através de um método rápido, eficien

te e não destrutivo.
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VALOR PROTÊICO DE MADEIRAS REGIONAIS

Célia Maria Diogenes Nogueira, Maria do Carmo
Medeiros e Francineide Firmino (Departamento de
Química Analítica e Flsico-Química da Universida^
de Federal do Ceara, Fortaleza-Cearã-Brasil). ~"

Foi desenvolvido um estudo comparativo eri
tre madeiras de dez vegetais oriundos da Serra
de Ibiapaba * Estado do Ceará, com o objetivo de
avaliar a riqueza grotêica destes vegetais natjl
vos. As determinações de nitrogênio foram reali^
zadas separadamente no caule e na casca de cada
madeira, sendo todas as amostras submetidas ini
cialmente a uma digestão com ácido sulfúrico con
centrado na presença de uma mistura catalisadora
(Método de Kjeldahl). A amonia ê liberada pela
adição de um excesro de soda cáustica, destilada
em uma solução absorvente e estimada por titula
çao. 0 teor de nitrogênio encontrado, foi conver
tido para proteína (N x 6,25). Os resultados in
dicaram valores não significativamente diferen
tes para os caules das diferentes madeiras e um
valor médio de 2,07% foi obtido, considerando-se
o material isento de umidade. Oscilando entre os

de 2,53% ã 12,74%, as cascas, apresenta
bem mais ricas em proteínas que o caule."*



USO DK AKSENAZO-1I1 NA DETERMINAÇÃO DE URÂNIO EM MATE
RIAIS FOSFATADOS. ESTUDO DE 1NTERFERENTES. Julia Satie
Horila Nobre (Departamento de Engenharia Química - MQI
ITistiluto dê Pesquisas Energéticas e Nucleares (CNEN/SP)
Pinheiros - São Paulo - Brasil).

O controle analítico de urânio constitui
ura sério problema no desenvolvimento de processos de sua
recuperação em rochas fosfatadas. Descreve-se neste tra
balho um método de determinação de microquantidades de
urânio por espectrofotometria cora Arsenazo-III, apôs ex
tração com tributil-fosfato diluído em éter de petróleo.
Estudou-se a interferência dos seguintes elementos: Ti,
Mo, Zr, V, Mn, Cr, Th, La, W, Y, Cd, Bi, Nb e Pb, utili
zando-se fluoreto e EDTA como mascarantes. 0 intervalo
de determinação de urânio é de 5 a 50 yg, tendo o método
sido aplicado às análises de fosforito e suas lixívias
clorídricas e também de ácido fosfórico comercial.
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rERMINAÇAO DE ELEMENTOS TRAÇOS EM TABACO DE CIGARROS
kSIUUROS POR ANÁLISE POR ATTVAÇAO COM NKUTRONS.Cflsi-
2. £• Munita e Barbara Mazz i l l i (Div i são de RadioquImi
-Inst i tuto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-Comis
t Nacional de Energia Nuclear-SP)•

No presente trabalho determinou-se o teor de Ba, Hf,

Tb, Th, Nd, Sb, Cs, Sc, Co, Rb, Sm, La, Ce e Eu em

taco de t r ê s marcas d i f e r e n t e s de c igarros b r a s i l e i r o s .

iu-se irradiações de 8 horas com fluxo de neutrons ter
12 -2 -1 -os de aproximadamente 5 x 10 n.cm . s . Apôs a irra_

:ção, a radioat ividade gama da amostra f o i medida por

.o de um detector de Ge(Li) acoplado a um mult ianal i sa

de 4096 cana i s . Os resul tados foram comparados com

.acos de c igarros dos, Estados Unidos, Irã e Turquia.

Calculou-se a porcentagem de transferencia dos e l e

to s do tabaco para a cinza e a s ens ib i l idade do meto

i
ÜíÜ

i i
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA DETER
MINAÇÃO DO TEOR ALCOÓLICO DE VINHOS.

José Osvaldo Beserra Carioca» Maria Eugenia Sll
ya Vargas e Franclsca Edwirges Nogueira Pinheire"
(Departamento de Química Analítica e Flsico-QuI-
mica da Universidade Federal do Ceará,Fortaleza-
Cearã-Brasil).

0 presente trabalho tem como objetivo in
vestigar o erro envolvido na medida do teor alcõ
ólico de vinhos proveniente da fermentação do hi
drolisado da mandioca, através de métodos flsl
cos e químicos. Dentre os métodos físicos da ana
lise foram selecionados aqueles relacionados con
a medida da densidade usando a balança de West
phal, pienometro e alcoómetro de Gay-Lussac,pelo
fato de serem simples e possibilitarem resulta
dos rápidos em detrimento da precisão. Com rela
çao aos procedimentos químicos, foram escolhidos
os métodos que utilizam di cr orna to de potássio,pe
Ia grande experiência relacionada com o seu uso?
Atualmente os métodos cromatográficos vem ganhan
do larga aceitação no campo analítico, pelo fato
de possibilitarem analises rápidas^e precisas. A
pós a etapa de aferição e comparação dos métodos
anteriormente citados, pretende-se estender o es
copo deste trabalho no sentido de incluir dados
sobre os métodos cromatogrãficos.
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JAGEM ESPECTR0F0T0MÉTR1CA DE SULFATO USANDO
5ISTEMA CHUMBO (II) - PAR. Sergio Luis Costa
Teira (Departamento de Química Analítica do
itituto de Química da Universidade Federal -
Bahia, Salvador - Bahia - Êrasil).

presente trabalho proponhe um método rápido

%a determinação de sulfatos em seus sais.Tra

•se de um método espectrofctomctrico indire-

onde o sulfato é precipitado após adição de

mtidade conhecida e em excesso de chumbo, -

ido o sulfato de chumbo separado por filtra-

> e o excesso de chumbo dosado com o reagen-

PAR q U e forma um complexo bastante estável

i este, com absorbância máxima no comprimen-

de onda de 520nm em pH 5.0 - 5.5 na presen

do tampão acetato. Interferentes como Al(III)

II), Fe(II;, Cu(Il), Co(II) podem ser cli-

lados por troca iônica. 0 método foi aplica-

em diversas amostras, obtendo-se resultados

;isfatórios.
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CROMATOCRAFIA DE UMA FRAÇÀD LEVE DE PETRÕLEO.

E l i na Bastos Caramão £ Geovane P i l k i n Consul( ]

t i t u t o CIB Química, Univers idade Federal do Ric

Grande do S u l , Porto A leg re , RS).

Um cor te derivado de P e t r ó l e o , com baixe

Ponto de Ebu l i ção , f o i anal isado neste t raba l l "

A amostra f o i f rac ionada por des t i l ação e pc

cromatograf ia de p a r t i ç ã o em S i l i c a e Alumina,

com o o b j e t i v o de comparar os rendimentos das

trações c romatográ f i cas . Obtiveram-se vá r ias ^

ções, sendo que neste t r aba lho foram analisade

as frações (A) Hidrocarbonetos A l i f á t i c o s e (E

Hidrocarbonetos Aromát icos. Usaram-se vá r ios €

entes . Os resu l tado::* forom comparados tanto r

que se re fe re ao adsorvente usado com quanto c

e luen te . Usou-se como c r i t é r i o de comparação

rendimento em massa do processo e o número de

compostos e x t r a í d o s . As técn icas ins t rumenta is

de ana l ise ur.ada» foram a cromatograf i a gasosc

l í q u i d a e a espect roscopia no Infravermelho. E

te trabalho foi parcialmente financiado pela

FINEP.
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RIDINAS NO ALCATRAO DE CARVÃO. Elina Bastos £a

mão, Leila Maria Ferreira Gomes £ Maria Denise

iveira ( Inst i tuto de Química, Universidade Fe-

ral do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS)

Usou-se neste trabalho duas amostras obti-

s a pa r t i r do fracionamento por destilação do

BO leve do alcatrão de carvão, apresentando

ntos de Ebulição entre (A) 120 e 230çC e (B)

D e 2909C. Estas amostras foram submetidas a

is processos de extração (com o objetivo de

•nperá-los entre s i ) : (1) extração l íquido- l í -

ido; (2) extração em coluna com Alumina e (3)

tração em coluna com Sílica/HCl. As técnicas

análise quali tat iva e quantitativa usadas fo-

TI a Titulação com ácido Perclórico, a Cromato-

afia Gasosa e Líquida e a Espectroscopia no In

avermelho. Os resultados obtidos foram compara

s tanto quanto ao teor de Nitrogênio básico ex

aído, como quanto ao rendimento em massa e t i

de compostos extraídos em cada processo, En-

ntrou-se que o processo cromatogrâf^co é* mais

lciente em todos os i t ens , principalmente pars

amoõlra de maior Ponto de Ebulição, contendo

ridinas de maior Peso Molecular. Este trabalho

1 parcialmente financiado pela FINEP e pelo

• I • * r i

m
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DETERMINAÇÃO DE ALUMÍNIO EM ÁGUA EMPREGADA NA HEMODIÂLI
SE. Braid, Maria das Neves e Santos, Vera Lúcia C S . SaT
vador, fia, Brasil. ""

0 objetivo deste trabalho foi determinar o teor de

alumínio contido na ãgua, usada para hemodiãlise, prove

niente de torneira e apôs purificação em deionizadores

empregados em alguns hospitais e clínicas da Cidade do

Salvador. 0 controle da qualidade desta ãgua é muito

importante, já que fornece informações para justificar

o investimento no u?o de deionizadores e, ainda, con

trolar a eficiência de tal processo, determinando, a£

sim, os períodos em que se faz necessária uma recupera

ção das colunas de deionização. 0 método de análise em

pregado é espectroscopia de absorção atômica com forno

de grafite, onde foi feita uma otimização dos parâme

tros operacionais. As amostragens sao feitas periódica

mente e quando hã suspeita de saturação das colunas.Cu£

dados são tomados para evitar contaminação durante a co

leta, estoeagem e preparo das amostras.
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INVESTIGAÇÃO QUÍMICA EM MADE1KAS REGIONAIS NATIVAS DO ES

TADO DO CEARÁ. Maria do Carmo Medeiros, Ary Marques da

Silva e Maria José* Holanda Cnvalcnntc (DcpC? de Química

Analítica e Fisico-Química da Universidade Federal do Cê

ara, Fortaleza - Ceará - Brasil).

Madeiras do caule de dez (10) espécies de vegetais
recolhidos na Serra da Ibiapaba-Ccará foram examinadas
quimicamente, investigando-se os sais minerais (cinzas
5 6009C), solubílidade em NaOH 1* 0,1% (avaliação do grau
de apodrecimento por fungos, que de acordo cotr. a American
Society for Testing Materials - ASTM enquanto a madeira
apodrece a percentagem de material solúvel no alcali aû
menta na proporção em que ha um decréscimo na polpa, caju
sada pelo apodrecimento) e solubilidade em água quente(e
videncia de tanino, gomas, açúcares, amido e materiais co_
rantes). As cinzas apresentaram teores mais elevados para
cálcio e mais baixos para manganês, com distribuição iti
termediãria para sódio, potássio, magnesio, ferro e fós-
foro. As solubilidades em NaOH variaram no intervalo de
11,05% a 20,59%, quando aproximadamente 2,0g de amostras
foram tratadas com 100ml do alcali mediante aquecimento
cm banho-maria ã 97-1009C, por uma hora. Em água quente
ás solubilidades variaram de 3,04% à 14,00%. Ensaio qua
litativo para amido, com solução de iodo 0,lN indicou
uma reação altamente positiva para Agonandra Brasilicnõie
f4ier8j vulgarmente conhecida como Marfim. Entretanto, p£
ra 607, das madeiras investigadas o teste foi negativo. K
xarainando qualitativamente tanino, com solução de FeCl-,
constatou-se ausência em todas as amostras.As cascas des
sas madeiras, separadas do caule, foram igualmente examT
nadas qualitativamente para amido e tanino. Neste caso o
ensaio foi positivo, para amido em 80% das amostras c pa
ra tanino em aproximadamente 50%.

96



STIJCA KM SOLUÇÃO I)K SOLOS PA ZONA CANAVIEIRA DE PERNAM
BUCO. I-FORMA E CONCENTRAÇÃO EM EXTRATOS AQUOSOS- Julio
PÍUÍMVO M. o Sã Jr., Ccljny Mnria B. d_e Menezes Barbosa,
Maria OlT'npTa Mi. Carneiro(Pesqu'ísadores~do GPFER do ÜQA
da UFPE, Recife-Pe.-Brasil), Valdinete Lins da_ Silva
(Pesquisador do GPFER do DQA da UFPE e Química da Secre
taria de Agricultura de Pernambaco, Recife-Pe.-Brasil)e
Ana Maria S. Costa(Acadêmica de Química-Estagiãria do
Laboratório" de Fertilizantes do DQA da UFPE,Recife Pe.-
Brasil).

Foram determinadas as concentrações de silica dis

solvida em extratos de Hgua em função de varias propor

çoes solo: água e o tempo de extração em solo Latossõli

co e Podzõlicos. Os resultados de silica dissolvida

nos vários extratos indicam a mistura solo: ãgua na pr£

porção de 1:25 deixada em repouso durante 300horas pos

sibilita uma adequada caracterização de silica solúvel

nos solos estudados. Foram evidenciados valores para o

solo podzõlico mais elevados do que para o solo Latosso

lico os quais variaram de 8,6 a 21,6 t»pm de Si. Silica

monomerica provavelmente Si(OH>4 f°í a forma de silica

dissolvic.a encontrada em todos os extratos analisados.

Apoio PINEP,
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SÍLICA EM SOLUÇÃO DE SÜLOS DA ZONA CANAVIEIRA DE PERNAM
BUCO.II-ADSORÇAO MÁXIMA DE ÁCIDO MONOSSILÍCICO. Ju l io
Pacheco M, e Sa J r . , Celtny Maria JB. de Menezes Barbosa,
Maria 01impTa"^.TarnêTro(Pesquisadores do GPFER do DQA
da UFPE, Rec i fe -Pe . -Bras i l ) , Valdinete Lins da Silva
(Pesquisador do GPFER do DQA da UFPE e Química da Secre
tar ia de Agricultura de Pernambuco, Reci fe-Pe . -Bras i l )e
Nireide P. Tavares(Química Bolsis ta do CNPq).

Foi f e i t a a caracter ização da adsorçao maxima de

s i l i c a t o por dois solos podzolicos e um l a t o s s o l i c o ,em

pregando-se a equação de Langmuir. Verif icou-se que a

adsorçao de s i l i c a t o a pH constante de 7,0 para cada so_

Io estudado seguir perfeitamente a ísoterma de

Langmuir. Neste pH, os solos podzolicos apresentam um

potencial para adsorçao de s i l i c a mais baixo(216,6 ppm

Si) do que os Lr.tos^Õlicos (554,5 ppm S i ) . Ficou eviden

ciado que os solos podzolicos retém s i l i c a mais fo r te

mente que os l a t o s s õ l i c o s .

Apoio FINEP.



SÍLICA EM SOLUÇÃO DE SOLOS DA ZONA CANAVIEIRA DE PERNAH
BÜCO. III-EFEITO SOBRE A DESSORÇÃO DE FÓSFORO. Julio Pa^
checo M. <te s£, Jr_., Celmy Maria B. de_ Menezes Barbosa,
Maria Olímpia M. Carneiro(Pesquisadores do GPFER do DQA
da UFPE, Recife-Pe.-Brasil), Valdinete Lins da Silva
(Pesquisador do GPFER do DQA da UFPE e Química da Secre

' taria de Agricultura de Pernambuco, Recife, Pe. - Br?
i sii), Ana Maria S. Costa(Acadêmica de Química-Estagiã -
j ria do Laboratório de Fertilizantes do DQA da UFPE, Re
i cife-Pe.-Brasil). • ~

Caracterizou-se o efeito da silica solúvel na solu

çao de dois solos podzõlícos e um latossolico, a um pH

constante de 7,0 sobre a liberação do fósforo nativo re

tido pelos mesmos.

Conclui-se que as concentrações de ãcido silicico

e de fosfato na solução dos solos estudados não são duas

quantidades independentes, mas estão intimamente liga

dos. A adição de ácido silicico a estes solos deslocam

quantidades apreciáveis de fósforo nativo, sendo nece£

sãrio apenas efetuar a correção de acidez s solos.

Apoio FINEP.
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^ SlLICA EM SOLUÇÃO DE SOLOS NA ZONA CANAVIEIRA DE PERNAM
— BUCO. IV-EFEITÕ DE SILICATOS SOBRE O pH E DISPONIBILIDA
L» DE DE FÕSFORO NO SOLO,Julio Pacheco H. c Sã Jr., Maria
}A 01impia M. Carneiro, Celmy Maria B. de Monczos Barbosa

(Pesquisadores do GPFER do DQA da~UFPE, Recife-Pe.- Bra
re sil), Valdinete Lins da Silva (Pesquisador do GPFER dõ"
7 DQA da UFPE e Química da Secretaria de Agricultura de

Pernambuco, Recife-Pe.,Brasil).

le

Foram realizadas investigações sobre a rcativida~
de de um novo fertilizantes sílico-fosfatado(ASCP) em
comparação cora o superfosfato triplo convencional, Fojs
forita Olinda "in natura", fosforita coloidal amoniada
em conclusões controladas de laboratório sobre um solo
Latossolico amarelo.

Verificou-se que o adubo silico-fosfatado devido
ao seu alto conteúdo em silicatos hidrolizãveis na sol_u
Çao do solo apresentou a eficiência agronômica resultari
do em efeitos tais como: redução de aaidez do solo nciu

as tralizaçao do A l ^ trocavel do solo, menor fixação de
fósforo e concentrações mais altas de fósforo disponí

- vel no solo.
ira I

!S

Apoio FINEP.
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STlJCA KM SOLUÇÃO UK SOLOS UA ZONA CANAVIEIRA DE PER
NANBUCO. V-EFEITO DA APLICAÇÃO DE SILICATO- FOSFATA
1)0 SOBRK A PRÜDUTIVTDADIí i)t- CANA-DE-AÇUCAR. Julio
Pacheco H. £ S£ Jl£., Maria Olímpia to. Carneiro,Celmy
Maria _B. de^ Menezes Barbosa, Leucio M. ^e Almeida
(Pesquisadores do Gl-ÍÜiR do DQA da UFPE, Recife - Pe.
Brasil), Valdinete Lins da Silva(Pesquisador do
GPFER do DQA da UFPE e Química da Secretaria de
Agricultura de Pernambuco, Recife-Pe.-Brasil) Maria
Cristina Tavares Bittecourt(Química Estagiaria no La
boratõrio de Fertilizantes do DQA da UFPE,Recife-Pe.
Brasil).

Foi investigada a aplicação de um novo fértil^

zante silico-fosfatado(ASCP) isoladamente e em mistju

ras com sup.erfosfato simples convencional sobre um

solo Patossolico vermelho-amarelo da zona da mata

de PE. Verificou-se que as maiores colheitas de cana

planta estiveram associadas com a fertilização do

solo feita com adubo silico-fosfatado, resultando de

efeitos indiretos da silica solúvel sobre a correção

da acidez do solo, redução da fixação de fósforo p£

Io decréscimo da necessidade interna deste nutrien

te na cana-de-açucar.

Apoio FIMBP,
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REAÇÕES DO MOUBDÊNIO (VI) E DO ZIRCÔNIO (IV) COM 1-NITRO

SO-2-NAFTOL. Adelaide Maria Vieira Viveiros (Instituto de

Química da Universidade Federal da Bahia, Salvador-Bahia-

Brasil).
t

Com o objetivo de sintetizar um novo complexo conten
do a espécie molibdenila, MoO|+» o qual pudesse servir co
mo material de partida para estudar a reatividade da liga
ção Mo s 0, foi feita a reação entre o dioxobis (acetila-
cetonato) molibdênio (VI) com o l-nitroso-2-naftol. A rea
ção foi feita em meio etanólico e o sólido escuro obtido
foi recristalizado em acetonitrila. Os dados analíticos -
sugerem a formulação Mo0o(l-nitroso-2-naftol) . Tentou-se
também a reação entre o inolibdato de sódio e o mesmo li-

gante, sendo que esta reação foi feita em meio aquoso-eta

nólico. 0 sólido obtido apresenta também colornçao ronr—

rom escuro e os resultados analíticos, assim como os e s —

pectros na região do infravermelho, sugerem a mesma formu

lação do produto anterior, porém com água de cristaliza—

çào. Neste caso, o composto vai ser submetido a um proces

so de desidratação antes que possa ser usado como materi-

al de partida na reação com o cloreto de tionila, para se

eitudar a reatividade da ligação Mo=0. Tentando extender

este estudo ao zirconio (IV), foi feita a reação entre o

cloreto de zirconila octahidratado, em N,N-dimetilformami

da, com o l-nitroso-2-na.ftol. Neste caso o sólido formado

parece nao conter a unidade ZrO , pois os resultados ana

líticos e os espectros no infravermelho sugerem a formula

ção Zr(OH) (l-nitroso-2-naftol) . Para complementar' o es-

tudo e obter mais informações sobre a química do zirconio

(IV), foi feita também a reação entre o tetrabis(acetilo-

acetonato) zirconio (IV) e o ligante em estudo. 0 sólido

obtido está sendo cnalisado.
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*"+UM ICTUDU SOÜRE A REAÇÃO ENTRE O ÍON V0*"+ E O TETRAMETILE
NOSSULFÓXIDO. Adelaide Ma.V.Viveiros (Instituto de Quími-
ca da Universidade Federal da Bahia, Salvador-Bahia-Bra—
sii).

Os sul foxidos üào compostos de caráter básico que
apresentam o grupamento funcional S-0. Estes compostos a-
presentam características que lhes permitem coordenar aos
ions metálicos. 0 ion oxovanadio (IV), VO ,forma um gran
de n9 de compostos de coordenação com vários tipos de li-
gantes, mas sao poucos os compostos entre este ion e os -
sulfoxidos. Neste trabalho, foi estudada a reação entre o

ion VO e o tetrametilenossulfóxido (TMSO),o qual é um
sulfóxido cíclico (CH^) ^ SO. 0 TMSO foi adicionado à -
urna solução aquosa-ctanolica de VOSO ,3H 0 ou VOX .nH 0
{X=C1 , Br , CIO4 ), com agitação constante e em banho de
gelo. A mistura ficou sob agitação por 30 minutos. 0 com-
plexo com perclorato preciptou logo, mas os outros só fo-
ram preciptados após a adição de uma solução etanólica de
tetrafeniiborato de sódio, os compostos foram separados,
lavados com água e etanol, e postos para secar em desseca
dor à vácuo sobre cloreto de cálcio anidro.Para todos os
compostos foram feitas análises de carbono, hidrogênio e
vanádio e registrados os espectros na região do infraver-
melho. Os resultados analíticos sugerem a formulação
[vo(TMSO)J(CIO ) para o composto com perclorato, e
[VO(TMSO)pJB04)2 para os compostos obtidos a partir do
sulfato, cloreto ou brometo. Os espectros na região do in
frovermelho apresentam a banda referente ao estiramento -
V-0, as bandas referentes ao TMSO e mostram o caráter iô-
nico dos grupos percloratos e tetrafeniiborato nos respec
tivos compostos.
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DETERMINAÇÃO ESPECTROGRAFICA DE Nb, Hf, Mo, Ta, Ti, V, W
e Zr EM COMPOSTOS DE URÂNIO. Tânia Grigoletto e Antonio
Roberto Lordello (Departamento de Processos Especiais -
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN/
CNEN/SP - São Paulo-SP - Brasil).

3 a_ Apresenta-se um método espectrogrâfico
para a determinação de Nb, Hf, Mo, Ta, Ti, V, W e Zr em
compostos de urânio. Apôs a adição de uma alíquota de uma
solução de ferro as impurezas sao separadas de uma solução
de sulfato de uranilo pela precipitação com cupferron e
posterior extração dos cupferretos com uma mistura de
álcool isoamílico e clorofõrmio. 0 ferro aumenta a massa
do precipitado e serve como matriz espectrogrâfica. A
fase orgânica da extração é evaporada, seca e calcinada.
Pesa-se a massa obtida e completa-se a 20mg com Fe 20 3.
Adiciona-se, na proporção 1:1 (m/m), grafita contendo 8%
de NaF e 200 ug/g de Pd (padrão interno). Faz-se a exci
tação em arco de corrente contínua. Partindo-se de 10 gU,
os limites de determinação obtidos foram: 0,10 Ug/g de
Nb, 0,20 ug/g de Hf, 0,25 ug/g de Mo, 1,0 Mg/g de Ta,
0,16 ug/g de Ti, 0,25 ug/g de V, 1,0 ug/g de We0,60ug/g
de Zr. Os desvios padrões relativos estão no intervalo de
3,7% a 18%, exceto para o elemento Ta que foi de 37%.
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DETERMINAÇÃO DA RAZÃO O/U NO DIÔXIDO DE URÂNIO PELA Tlfc
NICA GRAVIMÊTRICA. José Oscar Willian Vega Bustillos I
Humberto Cracher Riella (Departamento de Processos Espe
ciais - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares -
IPEN/CNEN/SP - São Paulo-SP - Brasil).

A razão estequiométrica oxigênio / metal
(O/Me) em pastilhas de UO,, combustível nuclear para rea
tores tipo PWR, é um parâmetro importante no controle áã
qualidade. Essa relação O/Me ou O/U, no caso do dióxido
de urânio» afeta diretamente a condutividade térmica do
combustível nuclear e o grau de oxidação do encamisamento
(tubo de zircaloy). No presente trab lho é discutida a
técnica gravimétrica visando a determinação da razão es
tequiométrica em pastilhas e pó de dióxido de urânio. A
técnica gravimétrica consiste na determinação da variação
da massa quando o dióxido de urânio não estequiométrico
(UOa+x) é oxidado ao UaOe» Esta oxidaçãoé realizada numa
temperatura de 800°C durante 3 horas numa atmosfera de
oxigênio puro. A pesagem das amostras antes e depois do
processo de oxidação deve ser realizada nunja atmosfera de
nitrogênio com controle de umidade. A influência da umi
dade relativa nessa atmosfera sobre a variação da massa
é discutida neste trabalho, Para pastilhas de um mesmo
lote de fabricação obteve-se uma precisão O/U de t 0,004.
Os resultados das análises pelas técnicas gravimétrica e
volumétrica são coerentes e apresentam entre si uma va
riação estequiométrica de ± 0,002.
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DETERMINAÇÃO DE BAIXOS TEORES DE ü E Th EM MINÉRIOS E RO
CHÁS PELA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA DE RAIOS-X.Vera Lúcia
Ribeiro Salvador, Ivone Mulako Sato e Antonio Roberto
LordeiIo (Departamento de Processos Especiais - InsLituto
de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN/CNEN/SP - São
Paulo-SP - Brasil).

l
1 Desenvolveu-se um método para a determina

ção de baixos teores (ppm) de U e Th cm diferentes tipos
de minérios e rochas pela técnica de fluorescência de
raios-X. Os padrões foram preparados sinteticamente pela
adição de U e Th em uma amostra de granito natural com
teores, desses elementos, inferiores a 1 ppm. Estudou-se
a interferência espectral das radiações RbK e SrK na

[ do UL e da radiação RbK na do ThL . Com a correção do
> efeito de interferência espectral e também o efeito ma
> triz através do espalhamento Compton da radiação MoK» do

tubo de raios-X, obteve-se um limite mínimo de detecção
(2a) de 2 ppm para os dois elementos.
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OETKiüllNAÇÃO ESPECTROGRÁFICA DE ALGUNS ELEMENTOS LANTANl
Dl COS E HAFNIO EM OXIDO DE ALUMÍNIO. Maria Youssef Chariot
Antonio Roberto Lordello (Departamento de Processos Espe
ciais - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares -
IPEN/CNEN/SP - São Paulo-SP - Brasil).

Apresenta-se um método espectrográfico
para a determinação de elementos lantanídicos e hafnio en
oxido de alumínio, sendo Gd, Sm, Eu e Dy os lantanídios
analisados. As amostras de referencia são preparadas era r

uma matriz de oxido de alumínio pela técnica convencional t

de homogeneização de sólidos. Para a determinação dos
lantanídios as amostras são misturadas com AgCl e grafita
contendo 0,5% La203, na proporção 5:5:1 em massa, respec
tivamente. 0 lantãnio é utilizado como padrão interno 7 <
F?.z-se a excitação do material em um arco de corrente <
contínua, em uma atmosfera de argõnio e oxigênio. Para a
determinação do hafnio excita-se a mistura amostra de
oxido de alumínio-, oxido de germânio e grafita com 0,52
La3O3, na proporção 4:3:3 em massa, respectivamente. A
faixa de determinação situa-se de 50-100 a 1000 ug/g. A
precisão do método, representada pelo desvio padrão rela
tivo, está entre 11 e 31%, dependendo do elemento consT
derado. Compararam-se os resultados das análises de uma
amostra por fluorescencia de raios-Xepor espectrografia
de emissão.
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DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS EM ZIRCALOY POR ESPECTROGRAFIA
DE EMISSÃO. Luiz Carlos de Paula Reino e Antonio Roberto
Lordelio (Departamento de Processos Especiais - Instituto
de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN/CNEN/SP- São
Paulo-SP - Brasil).

Apresenta-se um método para a determinação
espectrográfica de Hf, Co, Pb, Ti, V, Al, Si, W, Cu, Mg, i||j
Mn, B e Cd em zircaloys 2 e 4. 0 elemento Kf foi determi '
nado pela técnica da combustão total, empregando-se como ji
tampão espectrográf ico 10% de CuF2 em relação ao zircaloy.
Para a determinação dos demais elementos foi empregada a 1;:
técnica da destilação fracionada usando como carreador ';'
25% de AgCl. Calculou-se a precisão do método para os ;jj
elementos estudados. Os desvios padrões relativos estão j
dentro de uma faixa de 10 a 17%.

I
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1,2-BIS(FENILTIO)ETANO E 1,2-BIS(FENILSULFINIL)ETAN0 CO
MO U G A N T E S NA FORMAÇÃO DE COMPLEXOS. Eme1vira Bravo dê

! Paiva e_ Sa e_ João Aldesio Pinheiro Holanda (Departamen
i; to de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Fe*
t deral do Cearã-Fortaleza-Cearã-Brasil). ~~
p

0 dissulfeto l,2-bis(feniltio)etano foi obtido pe
Ia interação do tiofenol com 1,2-dibromoetano sendo cã"
racterizado através de espectros de absorção na região

; do infravermelho e de ressonância magnética nuclear pro
; tônica.Partindo-se do dissulfeto obtido e utilizando-sê"

ãgua oxigenada como agente oxidante, foi produzido o
l,2-bis(fenilsulfinil)etano, isolado em suas duas fo£
mas diastereoisomeras: forma me so (de mais alto ponto"

: de fusão) e forma d,l ou recêmica (de mais baixo ponto
[ de fusão)» caracterizadas através do ponto de fusão, es
! pectro na região do infravermelho e ressonância magnetT
1 ca nuclear ptotônica. Tanto com o dissulfeto como com a

forma meso do dissulfoxido, dissolvidos em metanol, se
fez reagir soluções metanolicas do nitrato de uranila,
na proporção 3:1 Ligante:Uranila, formando precipitados
em ambos sistemas, apôs mantê-los alguns dias à baixa
temperatura (geladeira). Os espectros de absorção na re_
gião do infravermelho de ambos sólidos apresentam absor
ções que os diferenciam dos ligantes de origem, princT
palmente aquelas relativas as ligações de coordenação e
as referentes ao grupo nitrato, que se mantém coordena_
do. Embora de tenha utilizado o nitrato de uranila hexa
hidratado como reagente de partida, não foi constatado"
a presença de bandas de ãgua nos espectros dos compojs
tos, constatando que as mesmas se encontram ausentes na
formulação destes.
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UTILIZAÇÃO DA N-METILMORFOLINA NA FORMAÇÃO DE
COMPLEXOS LANTANIDICOS.Aírton Marques da Silva
e Maria Alcione Almeida de S~ousa(Dep.Química
Orgânica e Inorgânica da UFC).

Este trabalho relata a síntese e caracteriza-
ção de complexos formados entre a N-Metilmorfo-
íina(NMM) e alguns nitratos de lantanfdeos(III)

Dissolveu-se o nitrato hidratado de lantaní-
deo em álcool etílico e adicionou-se ã N-Metil-
morfòlina,ocorrendo de imediato a formação do
complexo.

Os resultados das micro-analises de C,N e H
dos complexos sugerem a seguinte fórmula geral:
Ln(N0 3) 3.NMM.xH 20 (Ln = La,Nd,Eu,Gd ,Dy ; e
x * 3 a 6).Até 3OO9C os complexos não fundiram
e foram insolúveis nos diversos solventes uti-
lizados.Espectros de absorção na região do in-
fravermelho foram obtidos,sendo observados des-
locamentos nas bandas correspondentes as fre -
quencias /NH , </r-o-r e^ru em r e l a Ç ã o ao ligan-
te livre,sugerindo ocorrência de interação.

Foram também observadas bandas de ãgua e fre-
quincias do grupo O - N O ^ q u e sugerem a coordena-
ção do Ton NOZ ao Ton lantanídico.

No espectro de emissão,na região do visível,
do Eu(III) no complexo formado,a temperatura
ambiente,foram identificadas as seguintes tran-
sições: 5

D ^
7 p o ( 5 8 0 n m ) ,

 5 D Q - ^
7 F 1 (592 e 594nm)^ o Q 1

e D -*> F 2(616,8 e 6í8nm). Através deste espec-
tro observamos que o complexo de Eu(111)possui
uma estrutura totalmente assimétrica,sugerindo
um grupo pontual constituido de um único ele -
mento de simetria,que é a identidade.

(Agradecemos o apoio financeiro do CNP )
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I
COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO ENTRE NITRATO DF URANI
LA E 1 ,2-BlS(ALQUILSULFINIL)ETAN0. Maria Isaura -A!
úiõgenes Holanda (Departamento de Química Ana 17 to
tica e F isi co-Q*uími ca da Universidade Federal dõ
Ceará, Fortaleza - Ceará - Brasil) e João Aide-
si o Pinhei ro Hol anda (Departamento dê Química
Orgânica e InorganTca da Universidade Federal do or
Ceará, Fortaleza - Ceara - Brasil). fo

0 objetivo de nosso projeto de pesquisa ê a sTn gS
tese e a caracterização de compostos de coorde'
nação utilizando, principalmente, dissulfoxidos r5
como ligantes. Com o presente trabalho,nos pro í,
pomos a estudar os complexos formados pela intê t(
ração do nitrato de uranila com o 1 ,2-bis(etil~
sulfini1)etano (bese) e 1,2-bis(propilsulfinil)
etano (bpse). Estes ligantes foram obtidos pe- Q]
Ia oxidaçao dos respectivos d^ssulfetos por di-
metiIsulfõxido e, em ambos, só* foi isolada uma ai
única forma diastereoisomérica com a qual foram
preparados os complexos. Estes foram sintetiz^
dos misturando-se soluções metanõlicas do nitrl

to de uranila (UO 9(NO^) 9.6H 90 - 0,5mmol) com o
dissulfoxido (bese ou b_pse - l,5mmol), a tempe- m
ratura ambiente, deixando-se em geladeira por
aproximadamente uma semana para completar a pre
cipitaçao. Após a filtraçao, os sólidos foral
lavados com porções geladas de metanol, deixan-
do-os secar em dessecador sob vácuo contendo ŝ í c
lica. A analise elementar dos precipitados ob- c

tidos sugere a formulação UOpíNO-jJp. 2L, sendo L n
j

o ligante bese ou bpse. Os espectros na região
do infravermelho dê ambos comglexos, além de a-
testarem a total ausência de água, mostram um
deslocamento da freqüência de estiramento do grjj
S = 0 para regiões cie menor freqüência em relação
ao sulfõxido livre, indicando a coordenação a*
traves do átomo de oxigênio, enquanto as absor-
ções características do nitrato não variam.

d
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f -STUDOS ADICIONAIS SOBRE OS COMPLEXOS FORMADOS ENTRE SAIS
.ANTANÍDICOS E 1,2-BIS(PR0PILSllLFINIL)ETANO. Zilmar Men-
donça Andrade e João Aldésio Pinheiro Holanda (Departamen_
Io de Química ürganica e Inorgânica da Universidade Fede-
ral do Ceará, Fortaleza - Ceará - Brasil)

1 I Dando continuidade ã pesquisa envolvendo compostos de co-
) ordenação formados a partir da interação^entre hexafluorp_

fosfatos, percloratos ou nitratos lantanídicos com o li-
gante 1,2-bis(propilsulfinil)etano (bpse), foram obtidos
espectros de ressonância magnética nuclear protonica bem

I como curvas termogra vi métricas de alguns complexos. Como
já relatados em congressos anteriores (SBPC), todos os
complexos contendo os anions perclorato e hexafluorofosfa
to apresentaram a formula geral LnXg.4bpse, sendo que os
anions mantiveram-se não coordenados ao Ton metálico, o
que não aconteceu com os nitratos, de fórmula LnX-^bpse,
onde, alem da diferença no número de ligantes coordenados
evidenciou-se a coordenação do grupo nitrato, através da
análise dos espectros na região do infravermelho e por me_
didas de condutância molar em acetonitrila. Os espectros
RMN-lH do dissulfeto e do dissulfôxido (ligante) mostra-
ram diferenças substanciais, evidenciadas pela multiplied

Idade dos sinais de absorção dos protons dos grupos liga-
dos diretamente aos grupos sulfinila, que foi totalmente
modificada de um singleto e tripleto bem caracterizados
para um multipleto complexo, indicando nova vizinhança es_
trutural. A comparação entre os esgectros do ligante e
dos complexos também mostraram sensíveis diferenças,o que
indica a interação do dissulfôxido com os íons lantanídi-
cos. As curvas termogravimétricas dos complexos contendo
os anions hexafluorofosfato ou perclorato apresentaram sĵ
milaridade com a presença de um único patamar de decompo-
sição, proyav-lmente^decorrente da saída das quatro molé-
culas do ligante. Jã os dois patamares de decomposição
observados na termogravimetria dos complexos contendo ni-
trato, podem sugerir a saída das duas moléculas do ligan-
te seguida da decomposição de grupos nitrato coordenados.
Estes resultados evidenciam a volatibilidade do ligante e
reforçam a formulação sugerida para os complexos.
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MÉTODO COMPLEXOMÈTRICO PARA DETERMINAÇÃO DE OXA-
LATO COM EDTA. Paulo Roberto Batista dos Santos
(Departamento de Química Orgânica do Instituto -
de Química-UFBa-Salvador-Bahia-Brasil) e Sérgio
Luís Costa Ferreira. (Departamento de Química A-
nalítica do Instituto de Química-UFBa.Salvador-
Bahia-Brasil)

No presente trabalho propoe-se um método ré
pidof exato e preciso para determinação de oxalá
to em seus sais. Trata-se de um método complexo-
métrico indireto onde o oxalato é precipitado -
após adição de quantidade conhecida e em excesso
de chumbo (II), sendo o oxalato de chumbo separa
do por filtração à vácuo e o excesso de chumbo -
dosado no filtrado com EDTA em pH:5,0 - 6,0 na
presença do tampão acetato utilizando-sePAR como
indicador. Cations alcalinos e o íon amoneo nâo
interferem. Amostras analisadas pelo método pro-
posto e por outros métodos clássicos nao exibi-
ram diferenças significativas.
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PREPARAÇÃO DO HEXA-(3,3^-TIODIPROPIATO)COBRE II. Luci Ca-
valcante de Araújo, José Maria Barreto de Oliveira e Air-
ton Marques da Sifva ( Departamento de Quimica Orgânica e
Inorgânica da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza Ce_
arã-Brasil).

Com o intuito de caracterizar a ligação metal-gigante
existente nos compostos de metais do bloco 3d, e o ácido ,
3,3'-Tiodipropiônico(TDPA), já* que o mesmo, tem se mostra-
do um bom agente quelantevê potencialmente doador de elé-
trons via o átomo de oxigênio e ou de enxofre, segundo ,
PODLAHA e Colaboradores, J. Inorg. Chim. Acta, 4 , 549,
1970, ê que Preparamos o composto do cobre. A sTntese foi
feita por reação do ácido, com o sa] metálico em solução
metanolica , na proporção de 1:6 moles metal-ligante. Ca-
racterizamos o compostu por intermédio de microanalise (
C, H ), titulação potenciometrica e condutométrica, onde
determinamos quantitativamente os hidrogênios ácidos, e a
relação metal-ligante. Utilizamos a espectroscopia na re-
gião do infravermelho, para caracterizar as bandas em
1.690 Cm"* e 1.410 Cm correspondentes a /(as) e V(si )
de C00, que em comparação com as do ácido, praticamente
não houve modificação, nos induzindo desta forma, que
a ligação ocorrera somente através de um dos grupamentos
carboxilicos. Encontramos ainda uma banda em 650 Cm" , que
ê atribuída a V(CS). ^Na espectroscopia de Ressonância ^
Magnética Nuclear Protõnica para o composto, onde verifica^
mos que o pico em 2,6 ppm, que e atribui do a protons CH«"~
e se encontram bastante deslocados de sua posição origi-
nal devido a proteção dos grupamentos carboxilicos e do
átomo de enxofre. Com estes dados , nao temos dúvidas em
afirmar que o composto assim preparado e caracterizado ,
apresenta a formula H, |Cu(TDPA)g |.

Agradecemos o apoio financeiro ao CNPq.
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"DA AQUAÇÃO DO trans-(Ru(NH ),(P(O0)-)9
COMO LIGANTE AUXILIAR"

2+
COM PIRAZINA

Ednalva DantasRodrigues da Silva, Eduardo Mariz Paiva e
Jose Cardoso do Nascimento Filho (Departamento de Química
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal -
-Rio Crande do Norte - BRASIL); Douglas Wagner Franco
(Instituto de Física e Química de Sao Carlos, Universidade
de São Paulo, Sao Carlos - São Paulo - BRASIL).

Como parte do objetivo de se obter uma série do efeito e

influência trans de P(III) em tetraaminas de Ru(II), foi

estudada, por técnicas espectrofotométricas, a aquação do

bis-trifenilfosfitocomplexo de Ru(II). Embora o composto

trans-|Ru(NH3)z,(P(O0)3)2|(PF6)2 não tenha dados de micro

análise consistentes com o esperado, os espectros do monoa

quotrifenilfosfito complexo, bem como do derivado com pi -

razina, absorvem cm 316 nm e 365 nm, respectivamente, como
rs ,

os análogos trans-|Ru(NH3),(P(OR)3)(L)| , onde R • grupo

alquila e L = água ou pirazina. A obtenção da constante
~ - 3 - 1 -

de aquação, k , = 2,5x10 s , por meio da reação do bis-

-trifenilfosfito complexo com pirazina como ligante compe-

tidor, quando comparada ãs constantes obtidas para os

n-propil,(k 1 • 1,14x10 s ), e isopropil, ( k . •
-5 -18,4x10 s ), fosfito complexos indicam que a labilidade

da molécula de água em posição trans ao fosfito, parece

estar relacionada com o efeito esterico da molécula con -

tendo fosforo(III) como ligar.te trans-dirí gente.
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ELECTROMETRIC INVESTIGATIONS ON THE FORMATION OF ZINC
THIOARSENITES. Shiva Prasad (Departamento de Engenharia
Química, Centro de Ciência e Tecnologia, Universidade
Federal da Paraíba, Campina Grande - Paraíba -Brasil).

2+The reaction between Zn and different thioarse
3 - 4 - ~~

nite anions (AsS^ and As^Sç ) have been investigated

by means of pH and conductometrie titrations between

zinc acetate and sodium thioarsenites at several con

centrations in aqueous and equeous-alcoholic media.The

end-points obtained from the sharp breaks and infle£

tions in titration curves provide definite evidence for

the formation of two zinc thioarsenites having raolecu

lar formulae 3ZnS.As2S, and 2ZnS.As2S~ in the vicinity

of pH values 8.9 and 7.8 respectively. The titration

curves are regular in form and the results are accura_

te and reproducible. The precipitates obtained at the

end-points were analysed graviraetrically and the re

suits support those obtained by the electrometric stu.

,1

U

dy. (CNPq). jj
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COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO DE TRIFENItARSINflXIDO(T?AsO)C0H 5Í
HEXAFLUOROFOSFATO DE LANTANÍDEOS(III)-CONSIDERAÇÕES SO- DE
BRE OS ESPECTROS NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO. Luiz Sérgjo
Pontes Braga (Departamento de Química Orgânica e Inorga-
nica da UFC, Fortaleza-Ceará-Brasil).

Embora a literatura apresente um número razoável de
complexos de lantanídeos e metais de transição com fos-
finóxidos terciários, onde o trlfenllarsinõxido aparece
como um dos ligantes mais usados, um menor número apare-
ce utilizando os compostos análogos de arsênio. A presen
te comunicação trata de um estudo espectroscôpico na re-
gião do infravermelho dos compostos de coordenação que
apresentam o trifeni larsinóxido (CgH,-).AsO como ligante
e os hexafluorofosfatos de alguns Tantanídéos (III) (La,
Pr, Sm, Gd, Ho, Er) como an ions nio-coordenantes. Os com
postos obtidos são sólidos e indicam relações metal-1i~
gante de l:*» e 1:6. Eles foram preparados, usando-se ace
tona como solvente, mantendo-se a proporção molar de l:í.
Os espectros dos compostos de adição citados confirmam a
presença do ligante e do ânion hexafluorofosfato (PF^").
Eles foram estudados detalhadamente na região de 1200 a
200cm**1, tendo sido feitos atribuições ãs bandas caracte
rísticas do trifenílarsinóxido e do ânion usado. Apesar
das bandas relacionadas ao ligante aparecerem, geralmen
te, um pouco deslocadas, foram encontrados exemplos sig-
nificativos como as bandas em 1775cm"1 (fraca) e em
1090cm"1 (média), atribuída ã deformações do C-H no pU-
no do grupo fenií. Verifica-se também um deslocamento po
sitivo assimétrico para a banda correspondente â fre
quência de vibração de estiramento da ligação As-0(vAs-3)
que ocorre em torno de 879cm"1 no trifeni larsinóxido II-
vre, o que sugere a ocorrência de coordenação através
do átomo de oxigênio do grupo As-0. 0 caráter não coorde
nante do íon PF^- foi comprovado pela inexistência de
desdobramento nas bandas observadas em torno de 835cm'1

e 555cm"1 nos espectros obtidos.

c
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO "CLUSTER" TRINUCLEAR
DE ACETATO DE RUTÊNIO(III) E SEUS DERIVADOS POLI
NUCLEARES,[Ru3O(Ac)6(44'bipi) 3 ^Fe(CN) 5}

Cecília Cipriano (Departamentp de Química Ceral
e Inorgânica-IQ/UFRJ, Henrique Eisi Toma ( Ins t i -
tuto de Quimica-USP).

fo$-
•rece I Q "Cluster trinuclear de acetato de rutcnio
•are-
tse
re

por meio de microanálise e medidas espectrofoto-
jnétricas. Os espectros eletrônicos apresentam ab
sorçoes intensas em 695 e 620 nm atribuídas a

(III) com 44'bipiridina foi sintetizado e isola-
n do na forma pura, cristalina, na presença do nnj.

on hexafluorofosfato, tendo sido caracterizado ~"

transições de orbitais moleculares delocalizados
no cromóforo trigonal Ru»O. Medidas de voltame -
tria cíclica em ãqua mostram 2 picos que sno com
patíveis com sistemas reversíveis monocletrônico.
Os pares observados i n c l u e m | R u 3 O ( A C ) 6 ( D j !

+ l / ° e
6 '* |Ru 3O(Ac) s(L)j|+

2/ + 1/ com E 1 / 2=0,23V e l,04V ver
Uü
t* sus ENH, a 25oc e I=0,100M. '^Este "Cluster" é põ

a tencialmente capaz de atuar como matriz na prepa
ração de poli-clusters ou complexos polinuclea -
res com mistura de Valencia. A titulação espec -ç p
trofotométr ica com o íon aminpentac ianofer ra to
(II) em solução d i l u ida de|Ru"30(Ac) 6 (44 ' b i p i ) 3 |

ãevidencia a formação quantitativa dos complexos
1:1, 2:1 e_3:l. Os espectros eletrônicos apresen
tam absorções em 890, 695 e 475 nm atribuídas ao
cromóforo RujO e a transição de transferência de
carga cluster para ligante ou ligante para clus-
ter. A síntese de outros complexos polinucleares
com os ligantes de ponte pirazina e 44'dipiridil
etileno está sendo realizado nos nossos laboratõ
rios.

FINEP,CAPES
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NaCl+NaHC03; MgCl2+NaHCO3 o CaCl2+NaHa^ sao ^
te encontrados na água do mar, e para se proceder a d£
trminação das influêncis dos d i e r s s fatoes inere

MOD Kl, AC. AO 1)E SISTEMAS TERClARIOS CONSTITUÍDOS POR CLORE
TOS ASSOCIADOS AO SISTEMA CARBÔNICO. Paulo Guimarães Pe BIS<
roí ra dos Santos (Departamento de Engenharia Química [,/|-
Universidade Federal da Paraíba).

ram

Em águas naturais com força iônica I >0,10 e com
composição semelhante a água do mar, o sistema carbon^ ^—-
co é geralmente encontrado sob forma do íon bicarbonato -i-̂ -1

Os sistemas terciários constituídos por cloretos assocí
ados ao sistema carbônico, tais comer ICCl+NaHC03 ;

-nialmnn
nati

terminação das influências dos diversos fatores ineren en\
tes aos sistemas terciãrios acima descritos e com alta oei1

salinidade, é necessário que se proceda a sua modelaçao n0

em termos de equações de equilíbrio e balanço de massa. .
Neste trabalho tomou-se por base a modelaçao aperfeiço£ '
da por Loewenthal e Marais (1976) para ãguas de baixa
força iônica. Neste caso particular foram relevadas as 80

influências de espécies livres e complexas, da elevada
força iônica, da temperatura e da mediação do pH. Os mo
delos obtidos compõem um conjunto de seis equações com
oito parâmetros desconhecidos, tem-se então a necessid£
de de se recorrer a mais duas equações afim de determi
nar todas as espécies livres e complexas, e estas sao
equações da concentração total das espécies carbônicas
livres e complexas e a do pH operacional. Obtendo-se

nado valor da concentração total das espécies carbon^

den
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RE SÍNTESE E ESTRUTURA CRISTALINA DO COMPLl'Xo(pERRENATO
pe BIS(1 ,4-DITIANO-l,4-DIÕXIDO) MONO (\i -1 , 4-DITIANO-

1,4-DlCXlÜO) TRIAQUÜ HÕLMIO(1 I I ) POLlUKRO)JPKRRENATO-
l^-DrTIANO-l ,4-DIÕXIDO . Jussa ra Marques de Mi-
randa, Marcos Alcantara de O l i v e i r a , Eduardo Er-
nesto Cas te l lano ( I n s t i t u t o de F í s i c a e Química
de Sao Carlos-USP); Erick Sco ra l i ck , Lea Barbieri
Zinner e Geraldo~VicTntini ( I n s t i t u t o de QÜTmica-
ÜSP-Sao Paulo)

0 composto foi preparado pela reação de pe r r£
nato de holmio com 1 , 4 - d i t i a n o - l , 4 - d i õ x i d o (TDTD)
em meio aquoso e a composição e s t a b e l e c i d a por
meio de a n a l i s e dos teores de lant&nídeo, carbo-
no e h id rogên io . Foi determinado e estudado seu
espectro na região do inf ravermelho . A e s t r u t u r a
foi r e so lv ida por dif ração tridimensional de raíos-X}
de 3050 r e f l e x õ e s , tendo P 3 O ( I ) e re f inada ani

s sotropicamente a um fa tor R de 0 ,060 . Cr i s t a l i za"

a
IO

in
a_

s pendentes (com o outro átomo de oxigênio não co-
e ordenado) e dois outros grupos TDTD, situados em

centros de simetria, servindo de pontes entre

no sistema monoclínico, grupo espacial o^/C com
• -17,954(3), b -17,100(6), c - 12,57O(3)A , 0 «
92,48(1)° e Z * 4; V * 3855(3)A3, M - 1881,31; Dc * 3,241
g cm"*3, V» 114,08 cm"1 , X(MoKa) - 0,71073 R ,
F(000) • 2938,7. 0 holmio está coordenado a um
oxigênio de dois TDTD cristalograficamente^inde-
pendentes (com o o t o áto de oxigênio

p
dois cations de holmio, dando origem a cadeias
infinitas ao longo do eixo a. 0 poliedro de coor
denação 5 completado com um oxigcnio.de um lon
perrenato e três -oxigênios d« moltculas indepen-
dentes de ãgua, formando dodecaedro quase perfei
to, de simetria pontual D24, Dois íons perrena*-""
toa nao eita-o^coordenados e doia grupos TDTD in-
dependentes nao coordenados estão situados em
centro» de simetria para completar a estrutura.
CAPES, PAPESP, FINEP,CNPq.
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COMPLEXOS DE ESCÂNDIO COM LIGANTES CONTENDO O
PO FOSFORILA. Geraldo Vicentini, Lia BarbieH
Zinncr e Rinaldo Flores Catta Preta (Instituto
de QuTmica - USPX~

A reação de trifluorometanossulfonato hexa-
hidratado de escândio cora os ligantes trifenil-
fosfinôxido (TPPO) e hexameti lf osforatnida (HMPA)
em meio etanólico, seguido de adição de 2,2-di-
metoxipropano, conduziu a compostos de fórmula
geral jSc<CF3SO3>L4|(CF3SO3>2. Estes foram ca-
racterizados por titulação complexométrica do
escândio e microanálises de carbono, hidrogênio
e nitrogênio.

Sc(2) C(7) H(Z) N(2)
Teor. Exp. Teor. Exp. Teor. F.xp. Teor. Exp.

TPPO 2.66 2.66 54.88 54.45 3.93 3.84

HMP/ 3.72 3.73 26.82 27.05 6.00 6.03 13.90 14,00

Medidas de condutancia eletrolítica molar
em acetonitrila e nitrometano indicaram compor-
tamento de eletrólitos 1:2. Os espectros na re-
gião do infravermelho nao apresentam bandas de
ãgua e forneceram evidencias de que a ligação de
L ocorre através do oxigênio do grupo fosforila,
pois ocorrem deslocamentos apreciáveis do esti-
ramento vPO para freqüências menores e, no caso
da HMPA, o deslocamento do estiramento vPN para
regiões de maior energia. Bandas atribuídas a
trifluorometanossulfonatos não coordenados e a
bidentados foram observadas nos espectros. 0 com-
plexo com TPPO mostra um pico em 430 cm"** devido
ao estiramento vSc-0.

(CNPq, PAPESP, FINEP)
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SÍNTESE DE UMA NOVA SUBSTÂNCIA DERIVADA DO INDOL. Maria
da Conceição Tinoco de Albuquerque(Dept? de Química da
Universidade Federal do Pernambuco-Recife-Pernambuco-Bra
si l ) .

Sintetizar um novo derivado indólico, e comparar
algumas propriedades apresentadas pelo novo composto com
aquelas jã conhecidas dos derivados do triptofano. A siii
tese foi realizada em quatro etapss:iniciou-se com uma rea
çío de Grignard obtendo-se o iodeto de indolil magnesío,
que foi submetido a uma acetilação, em seguida reagiu-se
com a hidroxilamina e finalizou-se com uma redução sele
tiva do grupamento oxima empregando-se o Li Al H, como
agente redutor, conforme o esquema abaixo. A estrutura
do produto foi comprovada através das analises espectrais
e foi realizado um estudo comparativo da atividade anti^
microbiana do produto obtido, do triptofano e da tripta_
mina. 0 produto obtido apresenta estrutura intimanente
relacionada com o grupo de produtos naturais originados
do Triptofano todos fisiologicamente ativos. Outras pes
quisas podem ser executadas tanto no sentido de colocaF
outros substituintes no anel aromatico, como no sentido
de testar e comparar as suas propriedades fisiológicas.
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IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES AROMÍTICOS DE FRAÇÕES DO
PETRÓLEO» Renato P. Halfen e Ursula Axt Martinelli( D£
partamento de Química Orgânica da Universidade FederaT
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
Brasil) •

O objetivo do presente trabalho e adequar algumas
técnicas de analise a uma fração de hidrocarbonetos an>
maticos de elevado peso molecular (C12)» derivados do
petróleo. A .amostra contem também hidrocarbonetos aro
maticos de baixo peso molecular (C9), constituintes dã"
fração líquida. A separação da fração liquida foi rea_
lizada por destilaçao fracionada. 0 resíduo solido, de
acordo com as características físicas dos componentes,
foi submetido a uma destilaçao por arraste de vapor d1

ãgua, cristalização em diferentes solventes e sublima
ção. Como técnica de analise elegeu-se a Cromatografia
Gasosa de Alta Resolução (CGAR), a Espectroscopia de
Infravermelho(IV) e a Espectrometria de Massa(ME). Os
resultados obtidos demonstraram: (1) a ausência de grtj
pos funcionais na fração analisada(pelo IV); (2) a tec
nica de CGAR apresentou um bom desempenho na separação
dos componentes desta amostra; (3) as técnicas de iso
lamento do componente majoritário, a bifenila, tem sua
eficiência demonstrada nos crornatogramas apresentados;
(4) observou-se que os dados da analise por espectromje
tria de massas, a nível de determinação quantitativa,
coincidem com os dados dê analise obtidos com a croma
tografia gasosa em coluna capilar. Confirma -se, com
base em dados bibliográficos e pelos resultados prãu
cos alcançados que os métodos empregados estão de acor_
do com as mais recentes pesquisas na ãrea, viabilizan-
do a analise de amostras com as características sente
lhantes ao presente trabalho.
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RELAÇÃO ENTRE ESTRUTURA E ATIVIDADE DA AÇÃO MICROBIANA
DOS ÁCIDOS BILIARES. Telma L.C.Lemos (Univ. Federal do
Ceará» Dept9 de Química Orgânica e Inorgânica,Fortaleza,
Ceara) e James D. McChesncy (Department of Pharmacogn<>
sy School of Pharmacy University of, Mississipi,U.S.A.).

Significante atividade antitnicrobiana contra S^

aureus, B.subtilis, M.smegmatis, S.cerevisiae e C.albi

cans foi observada com derivados dos seguintes ácidos bî

liares: litocólico, eólico, deoxicõlico, chenodeoxicõli

co e ursodeoxicolico. Reações de esterificação ou des

carboxilaçao da função acidica diminuem a atividade mî

crobiana enquanto reações de formilaçao ou oxidaçao da

função álcool aumentam esta atividade, Foi determinada

a concentração mínima inibitõria (MIC) de alguns destes

derivados e um sumario sobre relação entre estrututa e

atividade serã apresentado.

COOH

Ácido litocólico -H
Ácido eólico -0H
Ácido desoxicolico -H
Ácido chenodeoxicolico-0H
Ácido ursodeoxicolico -H

R2
-H

-0H
-0H
-H

-0H
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RFAÇÃO !)K OXIDAÇÃO DO ÃCIDO N,N HIDRAZINO DIACÊTICO.Nadia
Suzana Schnaider Viaro, Berenice Waissamer Roth e Denise
Russowsky(Departamento de Química da Universidade Fede
raJ de Santa Maria - Santa Maria - RS - B r a s i l ) .

Em pesquisas anteriores, verificou-se que a rea

CU(IT) ora seguida de uma reação de oxidaçao, na qual ,

tando como um dos produtos de oxidaçao um composto de

uma anomalia ao se complexar com es te l i gan t e (I1O0C-N1I-

mesma ocorrida com o CU(II), ou seja, uma reação de cora

hidrazino diacetico segundo adaptação da Reação de Rayley

e Read. Reagiu-se 1 mel de sulfato de hidrazina com 2 mo

les de ãcido monocloroacético, fornecendo-se o pH adqua

NaOH 5M ate atingir p}£9). Posteriormente acidificou -se
o meio (pH~2-3), onde ocorreu a precipitação do ãcido N,

N hidrazino diacetico. Este ainda úmido, foi levado a
pistola de secagem, usando-se vácuo e aquecimento e sob

ação do forte dessecanfe P2O5. 0 produto de autoxidaçao

deste ãcido,nao fora antes isolado, Obteve-se um po ama
relo que ao redor de 1559C adquiriu uma coloração marrom
g se fundiu a 287-2909C, observando-se no visual na regi
ao dos 420nra. ~

1

lab(

çao de complexaçao do ácido N, N hidrazino diacetico com . .

o oi

este metal funcionava como catalisador da reação, resul
do i
R-b<

cor amarela, de difícil isolamento. Observou-se, também, *

HIDE
CAL.
ment
vers

das
res

NH-COOH), o Mn(II) . Confirmou-se que t a l anomalia era a m~
sao

plexação seguida de uma reação de oxidaçao, e de maneira n a

análoga, atuava como catalisador. drõ
Isolou-se o produto de autoxidaçao do ãcido N,N- ,

fie
(J.

2,4

Pre

do para a reação se proceder(adição de solução aquosa de ^

44C

a \



HIDRÕLISE ALCALINA DE ESTERES COM ATIVIDADE ANESTESICA LO
CAL. A. Sônia Stachissini e Antonia T. do Amaral (Departa
mento de Química Fundamental, I n s t i t u t o de Química. Uni-
versidade de São Paulo, São Paulo, SP, B r a s i l ) .

Uma das linhas de pesquisa desenvolvida em nossos
laboratórios e a s íntese e o estudo de propriedades f í s i -
co-quimicas de i s t e r e s de ácidos carboxíl icos com poten-
cial atividade anestesica loca l . No presente trabalho coro
o objetivo de estudar a es tabi l idade de i s t e r e s do ácido
benzõico com atividade anestesica local efetuamos o es tu-
do cinét ico da h id ró l i se a lca l ina de c lor idra tos de para-
R-benzoatos de N,N-dimetilaminoetanol (onde R* -NO2; -Cl ;
-H; -CH3; -OCH3). As determinações c iné t icas foram efetua
das em água, a 25,0°C, força ionica 0,1 Me em três valo-
res de pH (11 a 12,5), u t i l izando-se método espectrofoto-
me t r i c ô . Os valores das constantes de h id rõ l i s e obt idas ,
são respectivamente: 7,86 x IO"1; 1,01 x 10~*;4,95 x IO"2;
2,47 x IO*"2 e 1,42 x IO"2 M^s""1. Estas foram correlacio-
nadas, através da equação de Hamniett, com o p , ob tendo-se
p » 1,6. Observa-se uma maior es tab i l idade , frente a h i -
drolise a lca l ina , do para-metoxi em relação ao para-ni t ro
derivado. Embora outros fatores contribuam de modo signi^
ficativo para a determinação do e fe i to anestêsico local
(J.BÜchi, X. Per l ia , in : Ariens, E . J . Drug Design, 2> N*
Y., Academic Press, 1972, p . 244 e H. Kubinyi, in :
Progress in Drug Research, J23, Basel, Birkhauser Verlag,
1979, p>97), observa-se um paralelismo entre o grau anes-
terico,(L.C. Tavares, A.T. do Amaral e M.P.B. Ceneviva in
Reunião Anual SBPC, 37, Belo Horizonte, 1985, Resumos p .
440) a polaridade, do grupo carbonila,(A.T.do Amaral e G.
Capobianco in Congresso Bras i le i ro de Química, 24, S .P , ,
1983. Resumos, S.P., 1983, p . 12) e a es tabi l idade frente
a h idrõl i se a lcal ina nos compostos estudados. (CNPq -
FAPESP).



SÍNTESE DE N-METILPIRIDINILARILCETOXIMAS COMO REATIVADO-
RES DA ACETILCOLINESTERASE. Ivone Carvalho, Marilene P.
Bastos-Ceneviva e Alberto Federman Neto. Faculdade de Ci-
incias Farmacêuticas«USP.
Inseticidas organofosforados exercem ação tóxica por i-

nibição da acetilcolinesterase, ligando-se covalentemente
ao seu sitio esterásico. A reativação da enzima inibida
pode ser efetuada por oximas como a pradilidoxima - firma
co amplamente utilizado na terapêutica. Este trabalho ten,
como objetivo, a síntese e determinação da atividade bio-
lógica de análogos da pralidoxima do tipo N-metilpiridi-
nilarilcetoximas portadores de substituintes na posição
para do anel arilico visando alterações eletrônicas de
forma a incrementar a nucleofilicidade da porção oxima.Fo
ram sintetizadas a 2-benzoilpiridina (I,R=H), e seu deri-
vado 4-metílico (IjR^CH^) com rendimento de 53% e 67%,res
pectivamente,pela reação de Friedel-Crafts. Empregou-se a
técnica de VILLANI (VILLANI,F.J._et ai.,J.Org.Chem, J7,
249, 1952) com algumas modificações. As oximas correspon-
dentes, preparadas por técnica tradicional,forneceram o
composto II por reação com Mel. Os espectros de RMP e IV
confirmaram as estruturas propostas (CNPq e ICI do Bra-
sil).

I

(II)

DOS
BAI
(De
D.
SU
C.
Fed
Gra
alt
do
de
tam
ca
cen
rá,
vos
est
Crc
ra
de
toe
tó{
nu:
ioi
cot
ca
art

127



O-

i-

a

[0.

>
,P0

•es

in.

V

DOSAGEM DE SUBSTÂNCIAS ORGANLCA VOLÁTEIS NO SANGUE DE CO-
BAIOS PELO MÉTODO DE CROIIATOGRAKIA GASOSA. Oliveira, C. D.
(Departamento de Química Orgânica); Costa, J. S.; Santos,
D. R. (Bolsistas do Departamento de Química Orgânica);
Silva, V. A. (Departamento de Fisiologia) e Paiva Silveira;
C. L. (Departamento de Química Orgânica) — Universidade
Federal Fluminense - Niterói - Rio de Janeiro - Brasil.
Grande número de substâncias orgânica voláteis apresenta
alto grau de citotoxicidade e diferentes estudos estão sen
dó feitos para ampliar o conhecimento a respeito do nível
de intoxicação e seus efeitos em cobaios (teste de compor-
tamento, teste de mutagenicidade, análise anatomo-patológi
ca e análise histocito-patológica). A determinação da con
centraçáo destas substâncias no sangue de cobaios promove-
rá, aos farmocologistas e patologistas, dados quantitati-
vos que permitirão uma melhor informação dos efeitos que
estas substâncias provocam. A introdução da técnica de
Cromatografia Gasosa, neste método, simplifica sobremanei-
ra a análise, pois, não apresenta os inconvenientes comuns
de preparo da amostra (extração, destilação, etc). Este m<i
todo utiliza técnica de injeção diretn de sangue no Croma-
tograf o. 0 uso de padrão interno c necessário para dimi-
nuir erros da injeção. 0 detector mais conveniente é o de
ionização de chama e pode-se determinar, simultaneamente, a
concentração de diferentes classes de substâncias orgâni-
ca no sangue, como por exemplo — alcoois, hidrocarbonetos
aromáticos.
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APLICAÇÃO DA REGRA DE AUITIVIDADE EM RMN CARBONO-13 A
SISTEMAS DERIVADOS DE NAFTOQUINONAS. Vicente Ribeiro de
Carvalho (Dept9 de Quim. da UFRN, Natal, RN -Brasil) e
Jnanabrata Bhattacharyya (Lab. de Tec. Farmacêutica da
UFPB, J.Pessoa, PB -Brasil).

O 5-hidroxi-2-metil-l, 4 naftoquina (plumbagina) foi
isolado da Plumbago Dcandeno e teve sua caracterização es
trutural confirmada através de RMN-Carbono 13. Estudos
físicos e químicos sugeriram a estrutura parcial (I). Fo
ram atribuídos aos carbonos desta estrutura, valores de

deslocamentos químicos em
RMN 1 3C levando em conta os

r\i_i grupos substituintes (CH3;OH)
empregando regras de aditivi^
dade comuns a sistemas aroma

C H » ticos e olefinicos. Os dados
experimentais comprovaram os
valores teóricos atribuídos
para o 5-hidroxi-2-metil-l ,

4 naftoquinona. 0 presente trabalho visa comprovar a va
lidade do emprego de regras de aditividade a estes siste
mas.
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SÍNTESE DE TIOSEMICARBAZONAS DERIVADAS DE ARILTIOACETAL,
DEIDOS. Antonio Jose Alves(DeptÇ de Farmácia da UFPE- Re
cife-PE), Pierre Fulcrand, Jean Castel(Faculte de Pharma
cie - Montpellier - França).

Uma serie de tiosemicarbazop- 3 foi sintetizada pela
condensação dos ariltioacetaldeidos com a tiosemicarbazi
da em meio hidroalcoolico. Alguns ariltioacetaldeidos f£
ram preparados partindo de anilinas substituídas, seja ,
o-metil, o-isopropil e 2-metil-4-cloroanilina. Esta ulti
ma originou o 2-metil-4-ciorofeniltioacetaldeído tioserai
carbazona. As demais tiosemicarbazonas foram preparadas
partindo do tiofenol ou do tiofenol substituído. Os com
postos finais foram obtidos, segundo o esquema seguinte:

NaNO2

HC1

S
C2H5OCS~K*

sêoc2H5

DKOH

2)H 2SO A

BrCH2CH(OEt)2

SCH2CH(OEt)2 SCH2CHO

H3O

S
11

s
NH2NHCNH2

CHoCOnH
SCH2ONNHCNH2

H

R - H, p - F , P - C l , P-CH 3 , O- <?-CH(CH3)2

As estruturas dos produtos finais foram confirmadas
mediante analise dos espectros de ressonância magnética
nuclear protonica ( Ĥ-RMN) e infravermelho.

Financiamento? CNPq e Lab. de Química Terapêutica de
Montpellier - França.
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CORRELAÇÃO ENTRE DESLOCAMENTOS DE FREQÜÊNCIA NO IV E VALO
RES DE DESLOCAMENTOS QUÍMICOS POR RMN. Luciano do Amaral
(Instituto de Química da Universidade de São Paulo, Saõ
Paulo, SP - Brasil) e Neusa M. Somera (Departamento d«
Química da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-Cai
po Grande, MS - Brasil).

No presente trabalho preparamos sistemas terniários
constituídos de tetracloreto de carbono (solvente), p_-clo
rofenol (doador de proton) e bases orgânicas das mais di~
ferentes estruturas (aceptores de próton). Determinamos a
seguir,para cada sistema, os deslocamentos de freqüência
(cnfl) do estiramento do grupo 0-H, em relação ao £-cloro
fenol, à diluição infinita, por espectroscopia de IV. De-
terminamos também para os mesmos sistemas, valores de des
locamento químico do proton hidroxílico (Hz) em relação
ao proton do j£-clorofenol, por espectroscopia de RMN. En-
contramos, então, uma correlação linear entre os desloca-
mentos de freqüência (cm~l) de estiramento do grupo O-H e
os deslocamentos químicos (Hz) do proton hidroxílico. A
equação abaixo descreve a correlação linear obtida:

AVo(0H) ( c m } " 1 ' 8 6 v 2 ( H z ) " 6 5 > 6 1

0 valor do coeficiente de correlação da reta ê de 0,995 e
o seu nível de confiança > 99,9%. Com auxílio dessa equa-
ção e determinando-se os valores das freqüências (cm~l)
de estiramento do grupo 0-H do complexo p-clorofenol-base
orgânica, em tetracloreto de carbono, à diluição infinita,
é" possível determinar-se, com apreciável precisão, os va-
lores de deslocamento do proton hidroxílico do £-cloroffi-
no 1 (Hz) causado pela formação de complexos com diversas
bases orgânicas.

FAPESP - Proc. 79/0914
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NOVO TESTE PARA BEVELAÇÃO DE BARBITÜKECOS BM CRDMATOGRA-

FIA DE PARTIÇÃO EM PAPEL.

* Eveline Solon Barreira, José Paz Parente e José Wilson

de. Alencar (Laboratório de Produtos Naturais - Associado

05 ao CNPq - Departamento de Química Orgânica e Inorgânica

Io Universidade Federal do Ceará - Portaleza-Ceará-Brasil).

a Existe um grande número de métodos (técnicas,testes

ro e reações) para a identificação de barbitúricos em con

c- teudo gástrico, urina e preparações farmacêuticas. No en

~ tanto, no que concerne testes para revelação de barbitü-

n- ricos em cromatograf ia de partição em papel, existe um

e número bastante limitado de reveladores, com colorações

A nem sempre específicas para esta classe de substâncias

depressoras do SNC. Um teste simples desenvolvido em nos

so laboratório e que vem sendo aplicado com excelentes

resultados experimentais em cromatograf ia em papel con

e siste em borrifar o cromatograma previamente seco, com

i* nitrato mercuroso a 2% em etanol, secá-lo a 110 C duran

te 2 minutos e submetê-lo a vapores de hidróxido de anô

nio. Observa-se coloração branca para a mancha correspon

dente ao barbitúrico e coloração marron para o fundo do
18 papel. A uréia desenvolve reação idêntica aos barbitCri-

cos. O processo d& -revelação acima descrito ê uma valio-

sa contribuição para a identificação e isolamento de bar

biturioos pela técnica de cromatograf ia de partição em

papel.
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PíOLOCÜLO PARA IEOT11FICAÇÃO OE SUBSTANCIAS ORGÂNICAS E

FARMACOS E PREPARAÇÕES FISIOLÓGICAS, l&ANDO COMPUTADOR.

AfrJ
Eveli/ie Solon Barreira, José J?az Parente e José Wilson de
Alencar (Laboratório de Produtos Naturais - Associado ao

CNPq - Universidade Federal do Ceará - Departamento de

Química Orgânica e Inorgânica - Fortaleza-Cearã-Brasil).

O material a ser analisado,fãrmaco ou preparação fi

siologica, é inicialmente submetido a um processo de ex

tração liquido-liquido usando terra silicea e solvente or

gânico puro ou em mistura desde que nâb misciveis com

água. Os componentes do extrato assim obtido são separa

dos inicialmente por cromatograf ia de partição em papel

e posteriormente purificados por cromatografia liquida

de alta eficiência (CLAE). As substancias isoladas por

este procedimento con alto grau de pureza são posterior-

mente submetidas a cromatografia gás-liquido (CGL) para

determinação do tempo de retenção e a espectremetria de

massa para identificação do padrão de fragmentação. Os

resultados obtidos nos procedimentos analíticos referi"

dos - rf e cor em cromatografia em papel, tempo de reten

ção em CLAE e CGL, e fragmentos do espectro de massa -

são codificados em programas para computador que se des

tinam a identificação automática das substâncias subnet!

das a analise. Até o presente memento 20 substancias já

foram testadas com resultados satisfatórios usando o tra

tamsnto analítico proposto nesta comunicação.
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Ç AUTOMÁTICA. DE M3NOIEKPEN06: ABORDAGEM IWIE

GRADA.

Afranio Aragão Craveiro e José Wilson cte Alencar (labora

tório de Produtos Naturais - Associado ao CNPq - Dept9

de Química Orgânica e Inorgânica - Universidade Federal

do Ceará - Caixa Postal, 3010 - Fortaleza-Ceará-Brasil.)

A identificação de substâncias orgânicas naturais

ou sintéticas é bastante facilitada se o analista dispõe

de espectros de referencia para consulta. Objetivando una

triagem rápida, que devera ser extendida a outras classes

de substâncias, os espectros infravermelho, de ressonân-

cia magnética nuclear de carbono 13 e de proton, de mas

sa e o tenpo de retenção relativo em cromatografia gas-li

quido (indices de Kovats) de 120 monoterpenos foram cedi

ficadas e arquivados em disco flexivel para posterior con

sulta. A codificação consistiu em dividir os espectros re

feridos em regiões arbitrarias e verificar dentro de ca

da região o pico ou absorção considerada mais importante,

codificada com o valor "1". Para a ausência de absorção

na região foi atribuído o código "0". O arquivo assim or

ganizado vem sendo utilizado com desenpenho satisfatório

em programas para computador destinados a identificação

de terpenos isolados de misturas naturais, mediante o em

prego da técnica de pesquisa em um biblioteca de padrões

CNPq,
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QUlMICA DE ARILINDÕIS. Misbahul ,An Khan (Chemistry Depart HI!
mant, Islamia University, Bahanalpur, Pakistão) e Taniã*
£• £• de Olive ira (Dept 9 de Química Orgânica, Instituto*
de Quimica-Univers idade Federal do Rio Grande do Sul,Rio Qu:
Grande do Sul-Brasil). Poi

A química de arilindõis e pouco conhecida, sõ exis

tem alguns trabalhos sobre esce assunto, sei

Em continuação de nossos trabalhos anteriores (M.A. c6-

Khan e T.M.O.Moraes. Obtenção de Ácidos Indol Carboxíli mOi

cos, ABQ e La tino-Americano, 1984) foram desenvolvidos ou e i

tros estudos sobre arilindõis O.N-p-nitrofenilindõis (I) gr

obtidos na reação de Ullraann, utilizando-se p-cloronitro

benzeno e indol foi submetido a outras reações. Assim (I) me

foi reduzido para a amina correspondente (II). A amina

obtida e muito instável e foi caracterizada pelo seu de_ gu

rivado N-acetilado (III). co

Posterior reação de Vilsmeir-Haack na substancia

(III) nos forneceu produtos os miais dependem das cond^ ra

ções de reações, principalmente temperatura. Outras co£ do

densações foram feitas com (II) e substancias etoximeti- ta

lênicas e os produtos desta reação N~fenilindol-4'-il- de

aminoacrilatos foram isolados e caracterizados. ca

ro

co
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HIDROCARBONETOS ALIFÃTICOS LEVES EM DERIVADOS DE PETRÕ
LEO. Tânia M.£. de Moraes, Eliane M. Hemb e Vicente M.

iâicNeto(Departamento de Química Orgânica, Instituto de
Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre - Rio Grande do Sul -'Brasil).

0 principal objetivo do presente trabalho c o d£

senvolvimento de uma técnica de analise para a fração

C6-C8 alifãtica derivada do petróleo. Usou-se como ja

mostra um corte C6-C8 com faixa de ebulição entre 589C

e 829C. As técnicas de analise usadas foram a cromat£

grafia Gasosa Convencional(CG), Cromatografia Gasosa

de Alta Resolução(CGAR) e a Espectrometria no Infraver

melho. Estas técnicas foram desenvolvidas usando-se p£

droes, que também permitiram a identificação de aj_

guns componentes desta fração, melhor identificados

com o uso da Cromatografia Gasosa acoplada a Espec

trometria de Massas. Os resultados obtidos demonstra

ram:(l) a ausência de insaturaçoes conforme dados obt^

dos no IV; (2) a técnica, CGAR e o uso de CG/MS apreseji

taram melhor desempenho na separação dos componentes

desta fração, permitindo uma melhor analise e identify

cação dos componentes majoritários constituintes do

corte. Foram identificados 11 Hidrocarbonetos alifãtj.

cos presente nesta fração.
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RMN DE C DE AMIDAS N,N-DISSUBSTITUÍDAS.
Marcos A.P.Martins, Güntor Ciar (Departamento
de Química da Universidade Federal de Santa Ma-
ria, RS) e Roberto Rittner (Instituto de Quími-
ca da Universidade Estadual de Campinas, SP).

Com o objetivo de estudar o efeito de substi-
tuintes sobre a estrutura eletrônica de amidas,
foram realizadas medidas de deslocamento químico
de ressonância magnética nuclear de carbono-13
das N,N- dietilamidas ot-monossubstituídas (I).

•°
Y - CH^-C' CH--CH-

X
N / * J Y - H,Me,Cl,Br,I,

CH--CIJ- OMe,SMe e NMG,
(I) 2 3 ^

Os sinais de ressonância de carbono-13 foram a
tribuídos graficamente, por correlação com os si
nais de hidrogênio-1, ernpregando-se técnicas de
desacoplamento fora da ressonância. Foi observa-
do que os deslocamentos químicos do carbono tf-me
tilônico e do carbono carbonílico dependem, prin
cipalmente, dos efeitos eletrônicos do substitu-
inte. Os deslocamentos químicos de carbono-13 do
CH2-Út calculados, corrigidos do efeito "orbital
overlap" com Y, podem ser determinados através
da soma dos efeitos oi de Y e C(O)NEt2. O efeito
Oi é obtido empiricamente a partir da diferença^
entre o deslocamento químico do carbono á-metilê
nico do alcr.no substituído e do não substituído.
As diferenças de deslocamentos químicos dcs

ccubonos ayn o anbi, cm relação ao oxigênio car-
bonílico, das N-Gtilas foram interpretadas como
resultante das contribuições de efeito de campo
elétrico, efeito 'de compressão estérica e efeitos
cia o trans do grupo
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OXIDAÇÂO FOTOSENSIBILIZADA DO FURFURAL - ESTUDO E

0 PROPOSTA DE MECANISMO.
Ma-

Francisca Vfelbaneide Luna de Araújo (Universidade Federal

do Ceará -Departamento de Química Orgânica e Inorgânica-

^1" Fortaleza-Ceará-Brasil) e Jacques Gore(Universidade Claide
Leo I Bernard Lyon I - França).
3

0 estudo da fotoxidacâb do furfural mostrou que a

preparação seletiva de 1. ou 2̂  depende estreitamente

do comprimento de onda da lâmpada utilizada, e não
1' da temperatura de reação como foi descrito por Koomen,
IMG,1 et coll (Heterccycles 1979-J2 1535). Observamos que o

1 a hidroxi-4- A-2-butenolido _1 é o único produto obtido

®i quando se utiliza a lâmpada visivel enquanto que o

a- alcoxi-4- A -2-butenolido £ é obtido em bom rendimen

to, mas acompanhado de pequenas quantidades de \,

UI quando a lâmpada rica em U.V. é utilizada. Para

explicar esse fato, realizamos alguns experimentos

inclusive com o furano, que nos levaram a elaborar uma
3 proposta de mecanismo.
3

Oz-EOSINA

1 60%
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SÍNTESE DE DERIVADOS 3,4-METILENODIOXIFENSUCCINI

MIDA. José Carlos S. Gonçalves,Ana Maria Parrinl

(Dept9 de Tecnologia Farmac. Fac de Farmácia/UFRJ

Rio de Janeiro/Brasil) e Florence C. de Faria.

Com o objetivo de investigar a influência do gru

po metilenodioxi e outros 5-substituintes sobre

a atividade farmacolõgica da fensuccinida, propo

pomos a síntese de análogos de estrutura V, obti

dos a partir do piperonal I.

Tratou-se I com ciano-malonato de etila na presen

ça de piperidina em solução etanólica obtendo-se

II, este por adição de cianeto de potássio deu o

produto III.

Atualmente desenvolvemos as etapas de hidrõlise

de III com o objetivo de obter IV que por conden

sacio com metilamina dará V. Os derivados 5-subs

tituidos serão obtidos por reações de SE sobre

IV.

COH (

r
O.

CNPq,CEPEG/üFRJ

139

SIN1
CAL,
va_ '
Bra:

nom<
t i l
em
2b.
to
com
çao
Fiz
raos
liz
lhe



SÍNTESE DE DIAMINO AÇOCAR A PARTIR DO TRI-O-ACETIL-D-GLU
Ana Maria Alves de Souza c Rajcndra. Mohan Srivasta

va (Departamento de Quim. Aplicada da UFPE - Recife- PE-
Brasil).

Sintetizou-se o ciclohexil 2,3-didesoxi->amiro-2-*ami
nometil IL-talopiranosideo 7, partindo-se do tri-O-ace_
til-D-glucal JL (Esquema), A reação de 1_ com ciclohexanol
cm presença de BF3, obteve-se o composto 2â  o. traços de
2b. Em seguida se fez a hidrolise do 2â  tendo como produ_
tõ" 2L A etapa seguinte foi a reação de t r i t i l áçao de 3̂
com trifenilclorometano dando o composto U_. Fez-se a rea
ção de oxidarão de A com MnO2 conseguindo-se a ulose 5^ .
Fizemos adição de dTazometano ao 5̂  obtendo-se o 6̂ . Quere_
raos real izar a hidrogenação de 6^ tendo platina como cata_
lizador para conseguir o produto !_. Discutiremos ^
lhes sobre as estruturas dos produtos formados.

CNPq

Bfe*..,
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QUÍMICA DE ENAMINOSAS - SÍNTESES EM DUAS ETAPAS DO DERIVA
DO ACKIDÍNICO ri(l-OXO-3,3' , 7,9-TETRAMETIL ACRIDINA). lC
D.Dor ia , S. Ribeiro, T.Tomassini. (Núcleo de Pesq.de Prod.
Naturais - UFRJ).

Em prosseguimento ao estudo de derivados C-a-acilados
de enaminosas 1»2>3 foi obtido por reação deste cora ácido
polifosíõrico ( P . P . A . ) \ o composto ^n, cujas caracter ls
t i cas es t ru tura i s foram confirmadas espectroscopicament?
por infravermelho, u l t r av io l e t a , massas e *H RMN. O rendi
mento do produto enaminonicoÇt) da primeira etapa é d~ê
90%, enquanto que o derivado acr idínico ( I I ) correspondeu
a 75%.

0 Q 0

(II) 75%

1-oxo, 3-31 , 7,9 tetrametil acridina

Bibliografia
1. D.L.Ostercatnp, J.Org,Chcin.,197O, 35, 1632,
2, L.Kozerski, TetrdhédCòn, 1*976, J^rT.299.
3, G,H.AU,A.J.Spiazole, J.Org.Chem.,1964, ^i»
4. B.D.Tilak. H.Berda.V.N.Gogte, T.Ravindranathan, Ind.

J.Chem., 1970, 81, 1.

Financiado por: CNPq, FINEP, CAPES, CEPC/UFRJ.
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SÍNTESE DE DERIVADOS DE AMINAS SUSCEPTÍVEIS A
SUBSTITUIÇÃO EM CONDIÇÕES DE SN2.

Günter Ciar, Marcos A.P.Martins (Departamento de
Química da Universidade Federal de Santa Maria -
Rio Grande do Sul - Brasil) e Franz Effenberqer
(Instituto de Química Orgânica da Universidade
de Stuttgart - BW - R.F. Alemanha)

Ha grande interesse em substituir o grupo amino,
porque na síntese orgânica são usados freqüente-
mente intermediários que contêm NH2 o u nitrogê-
nio em outro estado de oxidação. Uma substitui-
ção simples levaria também a um melhor caminho
para o aproveitamento dos 50 % do enantiômero
"errado" que se obtém na produção industrial de
aminoácidos essenciais.
0 presente trabalho tem por objetivo a transfor-
mação do grupo amino em um bom grupo de saída,
através da polarização da ligação C-N e da dimi-
nuição da nucleofilicidade do anion amido a ser
formado. Ao contrário de outras reações, que ne-
cessitam de condições fortes, resultando em eli-
minação ou racemização, nosso objetivo é a redu-
ção da densidade eletrônica do nitrogênio de ma-
neira que seja possível a clivagem em condições
suaves e de S N

2.
Foram realizaaos estudos das condições e meios
reacionais de reações de aminas e aminoácidos
com derivados do ácido trifluormetilsulfonico.
Obtiveram-se os produtos 4 em alto rendimento e
opticamente puros. "~ i

\ \ ,SO,CF3

A pureza enantiomérica foi determinada por
usando reagentes de deslocamento.

RMN
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SÍNTESE E ATIVIDADE BIOLÓGICA DE NOVAS OXADIAZOLINAS. The
reza Má ia Beltrão (Dept 9 de Quím. Aplicada) e David Santa
na(Dept9 de Farmácia da UFPE), Recife - Pernambuco - Bra

As OXADIAZOLINAS vem sendo atualmente bastante invés
tigadas devido a sua aplicação na Farmacologia. 0 objccT
vo deste trabalho e obter novas oxadiazolinas e testar
sua atividade biológica. Duas novas substancias I e I I fo
ram obtidas, refluxando a cinamatnidoxina I com aldeld?
acetico, obtendo-se o produto I I que e a 3 (a -es te r i l ) 5,5
-Metil A - 1,2,A oxadiazolina e reagindo I com ciclohexa
nona obteve-se o I I I , 3 ( a - e s t e r i l ) 5,5-pentametileno A -1 ,
2,4-oxadiazolina (Esquema). Foram comprovadas as estrutu
ras I I c I I I por método espectroscõpicos e realizados os
tes tes de atividade biológico. A substancia I I apresentou
atividade inibidora sobre o crescimento celular vegetal
do Cresson Alenois (agrião), enquanto que na I I I esta sen
do real izado.

E S 0 II F M A

J +

C M) COOU
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SÍNTESE DE 6-ALQllIL-2-MET0XlBFjNTZ0QUIN0NAC-/lf4
A PARTIR DJS GUAJAGOL. lothar Wilhelm bieber,
Maria Alves de Moraes e fiour.a e Koprrio Ko
cies Leite (DeparbJtnonlo úo Anti bióbico» cio
Universidade Federal de Pernambuco, Hecii'e -
Pernambuco - Bresil).
As múltiplas Atividades biológicas sproí-onto-
das por è-ulquil-P-metoxibenzoquinono!;- i ,4 no-
turais isoladas de plantas superiores e fun-
gos nos incentivaram a procurar uin novo aces-
so sintético simples e generalizével paro
estas estruturas pouco complcxori. Aproveityn-
do a conhecida alquilaçsi*o de Gua(j3ccl com
cloreto de alila seguida por roarmr.io do
Claisen e hidrogenaca'o cataliti^ca obtivemos
6-propil-2-metoxifenol. OxidaçâTo sob catalise
de salcomina Iev3 diretamente e em alto ren-
dimento a 6-propil^2-metoxibenzoquinona~1,4#
Usando na alquilacab outros halogenetos alí-
lic^os, p,ex. brometo de crotila, a mesmo se-
que'ncia de reações fornece homólogos de ca-
deia alifática ramificada

R - Hf OH,
Apoio CNPq

X a Cl, Br



AD1UAÜ DE TKIAJLQUILBORANOS A QUINONAS.
Lothar Wilhelm Bieber, Maria Alves de Moraes
e Souza ̂  Hop;ério Fagundes Leite e Regina Mon-
tenegro Generino (Departamento de Antibioti-
cos da Universidade .Federal de Pernambuco,
Recife^- Pernambuco - Brasil).
A reação de trialquilboranos com quinonas foi
descrita como limitada a 1,4-benzoquinona nao
substituida, fornecendo em excelente rendimen-
to 2-alquilhidroquinonas. Observamos agora
que em tetrahidrofurano como solvente ocorre
3 mesiny reação com 1,4-benzoquinonas substi-
tuídas e naftoquinonas. Assim, 2-metoxib3nzo-
quinons-1,4 da com trialquilboranos a 0 0 e
após oxidacao exclusivamente 5-alquil-2-meto-
xibenzoquinonas-1,4. Sob as mesmas condições
naftoquinona-1,4 fornece produtos mono- e di-
alquiiodoQ cm posicoo 2 G 5 enquanto 2-meto-
xi- e 2-hidroxin3ftoquinona-l,4 dao exclusi-
vamente os produtos 3-roonoalquilados em ren-
dimento quase quantitativo.

R s n-Bu, n-pent, n-hex. X • OMe, OH

Apoio CNPq
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SÍNTESE DE ANÁLOGOS DA INDOMETACINA. José Carlos

Saraiva Gonçalves (Dept? de Tecnologia Farmac-

Fac. de Farmãcia/UFRJ,Rio de Janeiro/Brasil)

i Como parte de ura projeto de síntese de análogos

_ de antiinflamatorios, desenvolvemos um esquema

sintético para a obtenção de IV (análogo da indo

metacina - i) utilizando como matéria prima o pi-

peronal-IIa. 0 esquema sintético consiste nas se-

guintes etapas:

a) nitração do piperonal í HNO3/O-59C)

b) condensação do nitroderivado lib com ãcido ma-

lônico(HO2CH2co2H/Piridina/Piperidina)

c) esterificação do 3,4-metilenodioxi-nitrocinâmJL

co Ilia (CH30H/HCI)

d)redução do derivado nitrocinamato e
e)N-aci ação ^e I l l c c o derivados de cloreto de

benzolIa, obtendo-se os análogos de tipo IV .

As etapas d e e encontram-se atualmente em desen^

volvimento

CNPqfCEPEG/üFFJ
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_ SÍNTESE DE ANÁLOGOS DE ANT1INFLAMATÕRIOS DA CLÃS

SE DOS ARJLALCANÕICOS. José Carlos S. Gonçalves^,

Antônio Carlos C. Freitas/ Marta R.Passo* *e Êric

P. Druroond**(Dept9 de Tecnologia Farmacêutica,Fac.

de Farmácia/UFRJ*, Faculdades Jteunidas Muno Lisbóí

Rio de Janeiro, Brasil).

Como parte de um projeto de aproveitamento do pi-

peronal -Ia'como matéria prima para a obtenção de

análogos estruturais de fármacos, desenvolvemos

um esquema de síntese de arilalcanóicos. O pipe-

ronal Ia foi b romã do e o produto Tb foi submeti-

do a oxidaçao com AgN0-/Na9H deu o ácido corres-

pondente lia. Duas rotas sintéticas para a obter,

çio de IV estão sendo investigadas:

a) tratamento de III com o ester lib na presença

de hidreto de sódio

b) tratamento de III com o ácido lia na presença

de oxido de cobre.

Os produtos obtidos foram caraterizados por p.f.

e métodos físicos de análise.

%-M ira. Í^=H

. — TV
AU —CKPq,CEPí:G/UFRJ
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AVALIAÇÃO QUÍMICA DO ESTADO DE FRESCOR DE PEI-
XES DE ÃGUA DOCE. Everardo Lima Maia (Departa
mento de Química da Universidade do Amazonas,
Manaus-Amazonas-Brasil).

Objetiva-se com o presente trabalho,
apresentar alguns resultados de pesquisas rea
lizadas com peixes marinhos e de ãgua doce, pro
vocar discussões e reflexões sobre esses resul^
tados e incentivar a realização de pesquisas
sobre a interrelação entre as alterações quími.
cas e a mudança na qualidade de peixes In natu
ra. A metodologia empregada, que abrangeu uma
revisão bibliográfica de artigos, teses e li
vros publicados e a interpretação de resulta
dos de pesquisas em andamento, mostrou: a) os
métodos de analises químicas mais utilizados pa
ra avaliação objetiva dos produtos da degrada
ção proteolítica dos constituintes do músculo
do pescado, para peixes marinhos, envolvem as
determinações dos teores de Trimetilâmina (TMA),
Hipoxantina (!íx) e Bases Voláteis Totais (BVT).O
teste do Ácido Tiobarbiturico (TBA) tem sido o
mais empregado para avaliação do grau de oxida
ção dos lipidios musculares; b) para peixes de
água doce, Hx e T8A são os métodos mais reco
mendado3
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OBTENÇÃO DE "GRITS" DE SORGO COM BAIXO TEOR DE GORDURA

Luiz Isnard Barroso Bastos (Departamento de Química da

UFPb - João Pessoa).

>v Perfurações de peneiras e umidades de condiciona

; mentos afetam cs rendimentos e características quim£

i: cas das frações de sorgo (Sorgo Bicolor(L) Moench) obti

jj das em moinho de martelos* De acordo com tais observa-

jj çoes, procedeu-se a moagem deste cereal descascado em

1 moinho de martelos a diferentes umidades de condiciona

mentos e posteriormente a uma determinada umidade equi

pando o moinho com peneiras de diferentes perfurações.

Em seguida os produtos de moagens foram classificados

em conjunto de peneiras dos respectivos rendimentos e

teores de gorduras das frações classificadas. Os resul

tados mostraram que os teores de gordura das frações

retidas em peneiras com 14 a 28 mesh variaram entre

1,4 - 1,0% 1,2 - lfO^, respectivamente, mostrando uma

elevada redução deste contituinte em relação ao grão

inteiro.

I

149



XIII

TECNOLOGIA QUÍMICA

Dias 7 e 8/10/85
Sala A
Início: 16:00 horas

SESSÕES DJETOj>TER

Dia 11/10/85
Sala. C e D
Inicio: 16:00 horas



CONCENTRAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OURO ATRAVÉS DA PLANTA AQUA
jTICA E.CRASSIPES (AGUAPÉ). Carmen L.Roquette Pinto,Carlos
'E.BritHo Pereira e Leticia Veiga(CNPq) -(Instituto Nacio
i nal de Tecnologia,RJ, Brasil).

Testes foram, feitos visando determinar a capaci^

dade da planta Eichornia crassipes (Aguapé) de absorver

através de suas raizes e ouro, chamado "superfino", que

se encontra sob forma ainda pouco conhecida, em águas na

j turais de regiões auríferas, e cuja tecnologia de recupe^

ração ainda não foi encontrada. Oito espécimes da planta

permaneceram dez dias em cubas contendo amostras de ãguas

de dois rios de regiões auríferas do país. Apôs este peri

odo as plantas retiradas das cubas, lavadas com água, s£

cas, moídas e homogeneizadas, foram submetidas a pirõlise

e ataque Icido detertninando-se a concentração de ouro nas

mesmas por espectrofotometria de absorção atômica, A me

dia da concentração do elemento encontrada nos tecidos

das plantas foi de l,3mg de ouro por kg de planta seca. 0

processo estudado de absorção e concentração de ouro de

águas com micro traços permitira o aproveitamento deste

valioso metal de rejeitos industriais e ãguas naturais ,

possibilitando sua posterior recuperação. ,
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LIXIVIAÇÃO DA FOSFORITA, SOLUBILIDADE E EXTRAÇÃO DE URÂNIO
EM MEIO CLORÍDRICO. Antonio O.Santana, Francisco S.M.
Santos, Haroldo C.B.Paula, Tiago L.Rolira e Carlos C.Dantas
(Dept? de Energia Nuclear da UFPE -Recife-PE-Brasil).

Foram realizados estudos da solubilizaçao do urânio
contido na fosforita por meio do ãcido clorídrico. 0 obje
tivo foi otimizar as condições para comparar com a lixivi
ação do fosfato em processos industriais nos quais o uri
nio e também solubilizado. Os parâmetros para os quais f£
ram determinadas as condições ótimas de solubilizaçao do
urânio foram: concentração do ãcido clorídrico,tempo de a
gitação na lixiviação e granulometria da rocha. A fosfori
ta na proporção de lg da rocha/30ml de solução ãcida foT
tratada por quatorze soluções,cujas concentrações de HC1
variam de 0,05N a 6N. Para cada concentração de HC1 obte
ve-se uma lixivia na qual foi analisado o conteúdo de urT
nio. Os dados foram plotados,obtendo-se a curva solubili
dade de urânio versus concentração de UC1. Esta curva a tin
ge o ponto de saturação em torno de 0,6N, o que correspem
de a uma solubilizaçao de urânio no intervalo de 85-88% .
Em relação a granulometria, como era esperado, a solubiH
zação do urânio cai com o aumento da granulometria. Faze£
do-se lixiviações com o Kcido clorídrico a concentração de
0,6 N, obteve-se o máximo de solubilizaçao, cerca de 85-
88% de urânio, para uma granulometria de 30 a 50 mesh. A
pós a fixação de valores para a concentração de HC1 e da
granulometria, estudou-se o tempo de agitação que é de a
proximadamente 30 min. Para chegar-se ac ponto de satur£
ção, elegeu-se a granulometria de 30-50 mesh. Foi estud£
do o efeito do pH para a extração de urânio no processo
DEHPA/TBP/Varsol c^DEHPA/TBP/Querosene. 0 pH da lixivia
0,9 esta na faixa ótima de extração. As influencias dos
íons Fe3+, Cl" e P04 , foram investigadas em soluções sin
titicas e na lixívia. Obteve-se um rendimento de extração"

.< de 90% do urânio dissolvido.
1

\>
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PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DO CH382Br COMO TRAÇADOR RADIOATIVO
DA FASE GASOSA KM LEITO FLUIDIZADO. Valdomir A-dos Snntos
Carlos C.Dantas(Dept9 de Energia Nuclear da UFPE -Recife-
PE-Brasil) e Antonio C.J.Castagnet(IPKN/CNEN-SP-Brasi1)

Foi produzido o CH382 Br por -meio de reação nuclear
induzida por neutrons num alvo de brometo de metila.O bro
meto de me ti Ia e gasoso a temperatura ambiente e o CH 3°^Br
produzido, devido as propriedades do 82Br(tj//2

=!36,0 h;EYa

554 KeV(71%), Eys777 KeV (83%)), e adequada para medidas
da velocidade da fase gasosa. O CH38zBr substitui traçji
dor importado em medidas de escoamento, na investigação
de parâmetros fluidodinâmicos sem influencia da cinetica
do sistema. O brometo de metila foi resfriado e liquefei^
to a -129C e encapsulado .em alumínio para ser irradiado.
O alvo foi exposto a um fluxo de neutrons de IO13 n.cm~2.
s"1 durante 30 minutos no reator de pesquisas do IPEN£NEN$

São Paulo. Apôs a irradiação obteve-se a atividade especí
fica de 0,0225 uCi/ug com uma atividade total de 54mCi. O
traçador ê transferido por diferença de pressão para o in
jetor e deste último passa para o modelo, estando o leito
fluidizado em circulação. Neste modelo a fase solida c o
catalisador de craqueamento c a fase gasosa é o ar. Com a
fase gasosa marcada pelo CH3f)2Br mede-se a velocidade do
escoamento no leito recirculante em regime estacionario.
A medida e realizada por meio da monitoração do traçador
radioativo. Com dois detectores de cintilação Nal(Tl), a
copiados a um analisador multicanal e colocados ao longo
do"riser" a uma distancia de 0,7 m um do outro mede-se a
velocidade de transito do traçador. Estas medidas foram
obtidas por meio de calculo das distancias de mistura e
dispersão do traçador através da equação: L*4,25p(p+/N) ,
onde: „.
L* distancia entre os detectores
N= distancia entre o ponto de injeção e o primeiro detec

tor~ ^ "
p» razão entre o tempo de transito e o tempo de passagem

do traçador em frente ao detector.
A velocidade media da fase gasosa ê de 140m/s com um erro
de 6,5%, em quatro medidas.
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APROVKTTAMFNTO DF UPANIO EM ACTPO FOSFO*KTf.O CONF.RCTAL i D l S S

POR F.XTKACÃO LTOUTDO-ltOUTDO.Fei i c i t a s Martha Wirkner !P O R

e AlcTcüo Abmo(Departamento de Engenharia Quimica-HQU
Ins"tl"tut"b""dê~Pêsnuisas Energét icas e Nucleares(CNEN/SP)
Pinhei ros - Sao Paulo - T r a s i l )

Descreve-se a obtenção de concentrado de '
urânio na forira de diuranato de amônio a partir de ãci
do fosfõrico produzido por via úmida com ãcido sulfurT

tração líquido-liquido em bateria de misturadores-decan
tadores, eir bancada, usnndo-se a mistura sinergica '
DEHPA-TOPO como agente extrator. Fez se a lavagem da
fase orpânica com água desmineralizada e em seguida re
verte-se o urânio para nova fase aquosa usando-se solu
ção de carbonato de amonio. Precipita-se o urânio por
decomposição do carbonato e adição de hidróxido de amo
nio, obtendo-se um produto cuja composição pode ser
considerada diuranato de amônio.
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; DISSOLUÇÃO DE PASTILHAS DE ThO~ E AJUSTE DE ALIMENTAÇÃO '
jPOR DESNITRAÇÃO. APLICAÇÃO Ã SEPARAÇÃO U-Th POR EXTRAÇÃO
ÍCOM TBP Sergio Forbicini, Bertha Floh de Araújo e Alciidio
Abrão(Departamento de Engenharia Química - HQR - Institu-
to de Pesquisas Energéticas e Nucleares - CNEN/SP-Pinhei-
ros - Brasil)*

Estudaram-se as operações preliminares (head -
end) do processo Thorex Ãcido, para a dissolução das pas
tilhas de oxido de torio e de desnitraçio parcial das s£
luções de Th (NO*)» obtidas. As variáveis estudadas na di£
solução foram : concentração de ácido (UNO- e HF), tempo
de digestão e relação molar HN0,/ThO2. Técnicas estudadas
de desnitração : (1) evappração de soluções de Th(NOo)^ »
(2) evaporação com adição de ãgua. Obtiveram-se as melho-
res condições para a dissolução completa das pastilhas de
ThO- e o ajuste de alimentação por desnitração das solu -
çÕes até a deficiência em ácido, condição essencial para
a alimentação do processo de separação tório-uranio por
extração com TBP/diluente.
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LAVAGEM CONTÍNUA DO SOLVENTE UTILIZADO NOS PROCESSOS DE
SEPARAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO Maria Augusta Gonçalves,Harko
Tamura Matsuda, Sergio Forbicini, Joaê Adroaldo de Araújo
e Bertha Floh de Araújo(Departamento de Engenharia Quimi
ca - MQR - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nuclea ~
res - CNEN/SP - Pinheiros - Slo Paulo - Brasil).

A fase orgânica (TBP/dodecano) utilizada nos
processos de separação para recuperação de actinídios de
materiais irradiados, freqüentemente, sofre hidrolise '
ãcida e radiolise. Portanto, é necessário que haja uma
fase de lavagem desse solvente para a retirada, dos pr£
dutos de degradação» traços de actinídios e produtos d?
fissão* Neste trabalho estabelece-se um procedimento con
tínuo para a lavagem do solvente, de modo a elevar o ren
dimento do processo global de separação. Para tanto, utT
lizou-se um contactor contínuo de 4 estágios. Pela efT
ciência do contactor pode-se fazer uma comparação entre"
a lavagem contínua e descontínua, assim como, verificar
as eficiências de lavagem das misturas Na-CO- 5%/HNO- 1M
e N2H5 OH / (N 2H 5) 2 CO^
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NORMALIZAÇÃO DOS DADOS DE EQUILÍBRIO DO ÃCIDO NlTRICO, DO
RÜTÊNIO E DO ZIRCÕNIO NO SISTEMA DE EXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍ -
QÜIDO 20JJ - DILUENTE/HNO 3/H 2O Christinn Aparecida Leão
Guedes de Oliveira e Bertha Floh de Araújo(Departamento '
de Engenharia Química - MQR - Instituto de Pesquisas Ener_
geticas e Nucleares - CNEN/SP - Pinheiros - Brasil). "~

Estudou-se o comportamento de extração do HN0«,
do nitrato de nitrosil-rutenio e do hidroxinitrato de zir
conío no sistema TBP 20% - diluente, visando-se a obten -
çao de dados de distribuição para a elaboração de modelos
matemáticos simuladores de processos de separação» A par-*
te experimental consistiu na determinação de diagramas de
equilíbrio do HN0-, do Ru e do Zr, a partir dos quais VJB
rificou-se a influência da concentração destes e dos íons
nitrato, presentes na fase aquosa. Determinou-se, ainda ,
a densidade e a tensão superficial das fases aquosa e 0£
ganica, bem como a tensão interfacial apôs o contacto en_
tre as fases. Verificou-se que não há alteração do compor
tamento de extração dos elementos estudados com a redução
do TBP de 30% v/v para 20% v/v, ocorrendo apenas uma dj^
minuição nos valores de distribuição, fator este ímportan
te na descontaminação do urânio dos seus contaminantes Ru
e Zr.
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fins agrícolas, Ao lado ia osmose reversa e o processo

mais competitivo, tendo em vista um consumo global da

ordem de 2,5 KV/m^ de água potável.

DESSALÍNIZAÇÃO DAS ÁGUAS SALOBRAS DO NORDESTE VIA ELE CARA
TRODIÂLISE. Kcpler B.França, Julio Goldfarb, Ramdayal DE L

Swarnakar e Eudesio de Oliveira Vilar (Departamento de AL
Engenharia Quimica/UFPB - Campina Grande, PB).

;CA ^
JBRAE

A pesquisa em eletrodialise visa potabilizar as

águas salobras do Nordeste (açudes e poços artezianos).

0 estudo inicial que vem sendo desenvolvido no DEQ re

sultou na montagem de um protótipo com a capacidade de ífor

faixa de saída de 5 ml/s, constituindo de doze membra

nas dialíticas (seis catiônicas e seis aniônicas) de

fabricação BDH, separadas por graxetas de neopreno com g e j

uma ãrea de ativação de 64 cwr. A fonte de alimentação

rei

Atualmente, está sendo determinado a performance _u:

da célula utilizando uma água sintética de 2000 ppra de

NaCl. Foram obtidos resultados satisfatórios de escoa n a

mento nos cc^partimentos diluídos, concentrados, anõdji

co e catódico. ve

A técnica de eletrodialise vem sendo intensivamen_

te desenvolvida nas regiões semi-áridas semelhantes ao

Nordeste onde existe o problema de potabilizar ãguas

salobras, tanto para alimentação como irrigação para

_ 0 £

e um conversor CA-CC de 24V e 5A.
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E CARACTERIZAÇÃO E REATIVIDADE DE DIFERENTES TIPOS
F DE LIGNINAS.JOSÉ OSVALDO BESERRA CARIOCA,HARBANS
ê LAL ARORA, PANNIR SELVAM, MEM DE SX MOREIRA FI_

LHO E ROSA FERREIRA ARAÚJO•DEPARTAMENTO DE QUÍMI
jCA ANALÍTICA E FÍSICO-QUÍHICA DA UFC.FORT. CEARI
j&RASIL.

O presente trabalho visa caracterizar e

determinar a reatividade de diferentes tipos de

ligninas.As ligninas selecionadas para estudos

iforam:lignina obtida por extração com solvente,

lignina Kraft e lignina oriunda do processo de

KidrSlise ãcida.Os experimentos sobre extração

seletiva com solvente e dos dados espectroscop^

cos mostram que estes materiais aprensentam difji

renças significativas do ponto de vista fisico-

quimico.As ligninas obtidas com solvente(etanol-

ãgua) foram separadas em três frações; as ligni

nas obtidas através do processo Kraft se apreseja

tam de forma bastante degradada, totalmente soljã

veis em ãgua, enquanto que as ligninas oriundas

do processo de hidrõlise Scida se apresentam de

forma condensada.A reatividade do licor ou das

suas diferentes frações foram determinadas atra

ves das reações de nitração, cloraçao,sulfonação

e da formação de complexos com metais.Tomando-se

como base os dados levantados sobre a reatividji

de dos processos acima mencionados, pode-se con.

cluir que as ligninas obtidas através de e x t r £

ção com solvente são mais adequadas ao process£

men to químico do que as demais*
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ESTERES GRAXOS DE SACAROSE DE DIFERENTES MATÉRIAS GORDURO j
SASf Takeko Nakamura, Ana Maria Te11es Ghiotti, Hélio Arã ' ^
gâo dos" Santos e Feiga Rebçca Tiomno Rosenthal(Unidade de \
Programas de Sucroquimica da Divisão de Tecnologia de Pro | -pr-
dutos Naturais, Instituto Nacional de Tecnologia, Rio de j »
Janeiro,RJ - Brasil). . |

Este trabalho é parte de um estudo mais amplo em í
ésteres graxos de sacarose. Esses produtos sao usualmente j
obtidos através da transesterificaçao de sacarose com és ; „,,
teres de ãcidos graxos; as propriedades desses derivados ,
de sacarose variam de acordo com a natureza do ácido gra ;. '
xo e com o grau de esterificaçao; sao tensoativos, nao 10 >
nicos e emulsifícantes utilizados principalmente como adi j
tivos em alimentos, cosméticos, detergentes, herbicidas,eta J
Neste estudo sío comparados esteres de sacarose obtidos j
com diferentes matérias gordurosas, preparados segundo um ?
mesmo processo. 0 método utilizado na preparação dos este j
res consistiu em reagir a quente, sob pressão atmosférica, j ̂
um triglicerídeo natural ou outro ester graxo com açúcar j
no estado solido, na presença de um catalisador básico de < ,
transesterificaçao. Foram preparados produtos pela reação ]
da sacarose, com sebo, óleos de babaçu, soja, soja hidro j
genado e estearato de me tiIa. A analise qualitativa dos {
isteres no produto nlo purificado(sucroglicerideos) foi j
realizada por cromatografia em camada fina, com suporte 1
de silica gel, a fase roovel-tolueno, acetato de etila e j
etanol e o revelador-ureia, ácido fosfõrico e butanol. Fo |
ram identificados mono, di e tri ésteres de sacarose. Pos
teriormonte, foram dosados os teores de ésteres graxos de
sacarose. A tensão superficial de cada um dos sucroglice
rideos foi determinada verificando-se que todos os rodu
tos apresentavam propriedades tensoativas.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
)

'» . À



~ 1 ESTUDO DA REVERSÃO DE URÂNIO COM CARBONATO DE AMÔNIO
~ j NO SISTEMA D2EHPA-TOPO. Julia Satie Morita Nobre e
p ] Felicitas Marcha Wirkner (Departamento de Engenharia
.- ] Química - MQI - Instituto de Pesquisas Energéticas e

! Nucl-eares (CNEN/SP) Pinheiros - São Paulo - Brasil).

cm « ^ j - . - •

. Estudou-se a reversão do urânio com
- \ carbonato de amônio a partir do extrato orgânico D2EHrA
- TOPO cora o objetivo de definir parâmetros de processo pa

! ia a unidade de recuperação de urânio de ácido fosfórico
.» \ comercial. Esta operação constitui uma etapa bastante

1 crítica do processo em si, cm virtude da dificuldade deadi j] se obter uma boa eficiência de reversão sem comprometer
. | a qualidade da separação das fases devido a formação de

j emulsões ou precipitação do ferro coextraidu. Foram in
j vestigados neste trabalho aspectos como a noutializa«,ào

' — ! prévia do extrato orgânico, concentração de carbonato de
ar \ amônio, relação de fases orgânica/aquosa, temperatura c
^e | regeneração da fase orgânica exaurida. Nas condições

definidas obteve-se rendimento superior a 93% em 3 est£
ro gíos de reversão com relação volumétrica YO/VA = 10.
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RKCtii'IR.'̂ AO DH URÂNIO DE LIXÍVIAS CLORÍDRICAS DO RE£
FOSfORITü DO NORDESTE. Júlia Satie Morita Nobre e DA
Felicitas Martha Wirkner (Departamento de Engenharia Sil
Química - MQI - instituto de Pesquisas Energéticas e Mox
Nucleares (CNEN/SP) Pinheiros - São Paulo - Brasil). GOT

; do

Descreve-se um processo de aproveitamento j
de urânio por extração com solventes utilizando-se a mis i
tura sinergística D2EHPA-TBP. Definiram-se neste estudo j os
os principais parâmetros de processo para elaboração do > -»
projeto de uma unidiide piloto de recuperação de urânio, \
visando seu encarte na linha de produção de fertilizantes ; ti
a partir da lixíviação clorídrica do fosforito do No£ •
deste. As lixívias sào previamerte oxidadas com clorato j
de sódio c o urânio extraído no sistema D21illPA-TBP-quero i
sent1. 0 extrato orgânico ê lavado cora água, neutralizado
com hidróxido de amônío e o urânio revertido com carbo
nato de amonio. 0 urânio ê precipitado com hidróxido de ga
amõnío após eliminação do carbonato por aquecimento e
arraste com ar, obtendo-se diuranato de atnónio com teor
aproximado de 66% em U3O8. i as
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RESINAS FENÕLICAS DE LCC: UM EXEMPLO DE TECNOLOGIA GERA
DA NA UNIVERSIDADE E TRANSFERIDA AO SISTEMA PRODUTIVOT
Silvio Roberto Teixeira Barreira £ Oyrton A2evedo Castro
Monteiro (Universidade Federal do Ceará), Maria Telma
Gomes Freire(Fundação Núcleo de Tecnologia Indus t r ia l

; do Cearã-Fortaleza-Cearã-Brasil) .

0 LCC e const i tuído por uma mistura de fenois,sendo

os pr inc ipais o ãcido anacãrdico(derivado do ãcido s a l i

c i l i co ) e o cardol (derivado do resorc ino l ) . Quando subme_

tido a um tratamento térmico, o ácido anarcadico e pfoii

tamente descarboxilado em cardanol.

A cadeia l a t e ra l que se encontra na posição meta,

consis te numa cadeia insaturada com 15 carbonos, duas l i

gações duplas, sendo contudo as duas l igações duplas con

sideradas representat ivas de uma media, ja qae de fato

as cadeias l a t e . a i s são uma mistura de rad ica i s parafini^

cos raono-di e t r i - o l e f í n i c o s . Experimentos cora res inas

de LCC: foram realizados vár ios experimentos era v id ra r i a

de laboratór io e em seguida as melhores ro t a s executadas

em reator p i lo to 5Okg de capacidade. Nas experiências de

bancada observamos o comportamento das res inas em meio

ãcido e a lca l ino è a influência das consentraçoes do ca

tal isador empregado, bem como da proporção LCC e formal_

deido. Apôs a obtenção de cada res ina , segundo o método

anteriormente desc r i to , manufaturamos corpos de prova

uti l izando o método de prensagem a quente*



ASPECTOS TÊCNICOS-CIENTÍFICOS DE REATORES PARA FABRICA
ÇÃO DE RESINAS DE LCC. Silvio Roberto Teixeira Barreira (
e Oyrton Azevedo Castro Monteiro (Universidade Federal do ]
Ceara), Maria Teima Comes Freire e_ Olga Mo ha na d£ Carva-
lho (Fundação Nücleo de Tecnologia Industrial do Ceará-For
taleza-Cearã-Brasil). ~"

No projeto do Reator Piloto para produção de resi

nas fenõlicas a par t i r do liquido da casca de castanha do

caju(LCC), optou-se pelo reator em batelada, para que

através de experiências se pudesse medir a reatividade do j

LCC, através da taxa de desaparecimento do formaldeido, 1

com o tempo. Para elaboração do projeto partiu-se das s£ )

guintes informações sobre o sistema reacional: a)Tipo de i

reação (simples ou complexa);b)Necessídade de cataiiza

dor;c)Fases envolvidas;d)Metodo de controle da temperatu

ra e pressão (isotermica, adiabática ou outra);e)Necessj_

dade de pressão, vãcuo, etc.;f)Capacidade de produção.

Alem disso, pode-se incluir como dados básicos: a)As ex

pressões da velocidade de reação c a variação dos parame_

tros de velocidade com a temperatura, pressão, etc.;b)As

caracter ís t icas de transferencia de calor e massa; c)As

propriedades físicas de todos os componentes que tomam

parte na reação. A par t i r destas informações e dos dados

acima pode-se proceder a seleção e dimensionamento preH

minares do reator.
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NOVAS OPORTUNIDADES INDUSTRIAIS A PARTIR DO LÍQUIDO DA
CASCA DA CASTANHA DO CAJU (LCC). Silvio Roberto Teixeira
Barreira ê  Oyrton Azevedo d£ Castro Monteiro( Unívrcrsida^
de Federal do Ceara), Maria Telma"Cows Freire £ JÁÍcia
Viana Jales(Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do
Ceara-Fortaleza- Cearã-Brasil).

0 LCC e um liquido viscoso, castanho-escuro, cáusti

co e versicante, que se encontra na estrutura alveolar

da casca da castanha, sendo constituído de fenois, dos

quais os principais componentes sao o ácido anacardico e

o cardol. A cadeia lateral que se encontra na posição me

ta, consiste numa cadeia insaturada com 15 átomos de car

bono. Na industrialização da castanha de caju,retiram-se

a amêndoa e o LCC, obtem-se os seguintes rendimentos:Amen_

doa-23%-Casca-77%(LCC-18%,Torta Residual-55%,Perdas-A%).

0 processo empregado na obtenção de resinas fenolicas e

o de condensação do LCC com um aldeído ou derivado do ai

deldo, empregando-se de preferencia o forma Ideido em so

luçao aquosa a 37 C ou ,hexametilenotctramina. Esta roa

ção ocorre devido a existência de um grande numero degru

pos ativos presentes no LCC, que se unem ao aldculo re_

sultando um produto similar as resinas sintéticas. 0 LÇC

empregado e do tipo descarboxilado, operação que consis_

te no aquecimento do liquido numa temperatura de cerca

de 170°C.
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e irnpregnação-e com a química de superficie dos catalisado

ALGUNS ASPECTOS DA QUÍMTCA DE SUPERFÍCIE E DA ATIVIDADE CA | ESTA
TALÍTICA DOS SISTEMAS Fe2 O3-Al2 O3 e Fe2O3-SiO? .Heloysa Mar j CATA
tins C.-irvglho (Departamento do Química Geral e Inorgânica j Sous
doJ Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia, j do ]
Salvador, Bahia - Brasil). j Sal\

Vár:
Cacalisadores Fe2 03 -Mo03 são comumente usados nos -

processos industriais em reatores de leito fixo, para a o-
xidação do metanol ao formaldeido. Para que este sistema - .
catnlítico fosse avaliado na oxidação parcial/amoxidação .
do propeno, foram preparados catalisadores suportados so-
bre silica e sobre alumina, de modo que a resistência meca N

nica fosse adequada ao processo no reator piloto de leito

fluidizado. Entretanto, a presença de silica, ou de alumi-

cop
ZnC

na, gera novas interações Mo03 - suporte que foram analisa
das em conexão com o método de preparação - coprecipitação

met
tac

ros resultantes. Foram consideradas os seguintes aspectos}
i) espécies polimericas do molibdenio presentes em solução

** . ca.
aquosa; ii)propriedades e isotermas de adsorçao; iii) rea- «
çoes em fase sólida. A relação molar Mo/Fe = 2-4 foi man-
tida cm todas as preparações, para 50-80% de suporte.A ca-
racterização dos catalisadores envolveu técnicas de dífra

teçao e fluorescencia de raio X, absorção atômica, espectros
copia no infra-vermelho, além de adsorçao física pelo meto
do BET. Os testes de atividade foram realizados a 380-440^

po
e as curvas levantadas permitem correlacionar a seletivida
de da reação com a presença de algumas espécies "oxo-molib .
dênio", especialmente polimolibdatos, presentes na superfi
cie do catalisador. Por outro lado, a formação de sub-pro-

qu
ai

dutos, tais como o acetaldeido e acetonitrila o;* formaldei
do, parece estar relacionada a acidez superficial gerada •
por interações Mo03 - suporte.

01

Zr
ei

(1



iE CA I ESTABILIZAÇÃO DA ÁREA SUPERFICIAL E DA ESTRUTURA POROSA DE
Mar j CATALISADORES MO-Fe O , Heloysa Martins Carvalho e Luis -
nica Souza Carvalho (Departamento de Química Geral e Inorgânica
ia, do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia,

! Salvador - Bahia - fírasil).

I
Vários catalisadores do tipo MO-Fe 0 apresentam alta sele

tividade para a alquilação do fenol com metanol em fase
ã O~ * " •

gasosa, entretanto a rápida desativação associada a perda
na -

de area e modificações texturais implicam em elevada perde»
de seletividade favorecendo à reação de gaseificação do me
tanol quando a reação é realizada na faixa de 250-5002C).

16C3
No presente trabalho a estrutura porosa foi caracterizada

!Íto —

e o mecanismo de sinterizaçao estudado para os sistemas -
ZnO-Fe 0 ,lffgO-Fe 0 ; CaO-Fe 0 e BaO-Fe 0 , preparados por
coprecipitaçao a partir de soluções aquosas dos nitratos

ção ' '
metálicos, em quantidades estequiometricas, e pH 7-9,ajus-
tado com hidróxido de amonio.Os materiais assim obtidos -
consistiam dos hidróxidos metálicos individuais porém após
calcinação em presença de ar, 3 h/5008C, compostos do tipo
ferrito (MFe 0 ) foram identificados por difração de raio
X. As curvas de perda de área com temperatura e tempo de a
quecimento foram levantadas para os materiais preparados -
utilizando pre'-tratamento das amostras em atmosferas iner-

'OS

• - te, oxidante e redutora, seguida da medida de area per ad-
' - sorção física de nitrogêneo pelo método BET.Volume total de
da
ib
fl
o-
ei

poro, distribuição de diâmetro de poro, tamanho do cristal
e acidez total foram determinados e tabelados para caracte
rizar os diversos catalisadores. Os resultados indicaram
que uma maior .estabilização das propriedades texturais foi
alcençâda pelo material contendo Ba> Ca> Zn> Mg, sendo que
outros testes, utilizando silica como suporte inerte para
ZnFe 0 , indicaram uma maior-estabilização da área superfi
ciai do catalisador, reduzindo portanto o processo de siri
terização que acompanha a reação do fenol com metanol.
(UFBA).



APROVEITAMENTO INDUSTRIAL DE ÓLEOS ESSENCIAIS ORIUNDOS j

DE PLANTAS NORDESTINAS. Leide Lima Teixeira (Semaq - Se

tor de Mineral, Alimentos é Química da Fundação Núcleo

de Tecnologia Industrial, Fortaleza - Ceará - Brasil).

Cora base no levantamento e identificação dos

constituintes químicos da flora odorífera do Nordeste

realizado pelo Departamento de Química Orgânica e Inorgâ

nica da Universidade Federal do Ceará, foram feitos en

saios em indústrias locais atuantes nas áreas de farma

cos e produtos de limpeza. Da obtenção dos óleos essen

ciais oriundos das plantas: canela -de cunha (Croton ze_

hntneri), alecrim (Lippia aff sidoides) e alecrim cabo .

cio - anetol (Croton aff zehntneri), elaboração e raodiH ;

cação química, desenvolvimento de formulações para prodiu

tos específicos como pomada, colutórios, cremes dental,

detergentes, desinfetantes etc, com posterioí transferia

cia de tecnologia, permitindo uma acentuada redução nos

custos com matérias-primas básicas importadas e dinamiz£

ção das linhas de produtos acabados, através do aprimora^

mento de produtos e novas formulações.
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EFEITOS DO TRANSPORTE DE MASSA INTRAPARTÍCULA NA PREPARA-
ÇÃO DE CATALISADORES METÁLICOS POR IMPREGNAÇÃO. Heloysa
M§£li-'i2£ Carvalho e Maria Lui za dos Santos Corroa íDepart.-»
mento de Química Geral e Inorgânica do Instituto de Quími
ca da Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia-Bra-
sil).

Catalisadores preparados por impregiaçãc de um suporte poroso com una
solução de un sal adequado do(s) metnl(is) freqüentemente apresentam
distribuição pouco uniforme das espécies ativas no grão, provaveLnm-
te devido à forte adsorção irreversível do soluto sobre o suporte.En-
tretanto a velocidade de adsorção c limilacla yrcla velocidade <)o dift>-
sao através da estrutura porosa de rodo que un modelo fisico, basoado
nos fenômenos de difusãc-adsorção envolvidos na impregnação, foi ela-
borado para descrever o perfil de conccntracTio de metal sobre o sujxsr
te . No presente trabalho"^ -alumina microporosa, Sg = 134,7m /g» foi
prsparada, caracterizada e inprejGjrada com soluções de nitrato de co—
bre an reator projetado especial/irrite |>ara eliminar a- efeitos cb
transporte de massa externo e permitir que as isotermaT de ndr.orçno,
bem cano as constantes de adsoreão e difusividride efetivas intraporti
cuia fossem determinadas.Analyses da concentrncfio de cobir? ix\ i-;oluçrio
e no solido indicaram adsorção moderadamente forto do nürato do cobre
(PH=4, d_l,034 g/ml, T=20-fl09C), com o equilíbrio sendo atingido an -
aproximadamente 250 minutos, entoora soluções mais concentradas tendam
ao equilíbrio mais rapidamente conforme esperado para adsorçao nao l i -
near. Os resultados se ajustaram sntifífatoriarente a curva teórica pa-
ra adsorção reversível. Os perfis internos do cobre ackorvidos na a
lunina enj função do raio dos grãos esféricos do catalisador foram le—
vantados a partir dos valores determinados dos coeficiente.'.; de difusão.
A maior dificuldade na obtenção de uma distribuição unifomv? e roprndu

* * *
t ive l do cobre stfxv a ajpf^ríícío i n l r m i r]a alumina cr\;i no t.llrâ ŝ x>J>-

te de massa durante a secagem do material impregnado, meymo qurrido roa

lizada lentamente a baixa temperatura (40^0 . Após calciivação pro^nj-

mada, os catalisadore« resul tantes , anoJjsíidrx» por difraçao (h ra io X,

apresentaram p3d)^õf:s de CuO, 0 J A 1 , 0 O A l ^ , inditvuxb rpn-1 novas inf<-

raçõeü

•fií;



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O MECANISMO DA REAÇÃO ELE
MENTAR DE FORMAÇÃO DO SULFETO DE CARBONO. Eduardo
Humores, [van C_. de_ Souza, Regina dje F_. P_. M. Moreira
(Departamento de Química^, Universidade Federal de
Santa Catarina - Florianópolis - SC - Brasil).

Em estudos anteriores, foi sugerido que a forma

ção de sulfeto de carbono por redução de diõxido de

enxofre usando coques de Santa Catarina, acontece atra_

vés da reação elementar de formação do sulfeto de car_

bono eo rendimento aumenta com o teor de cinzas do C£

que.

Neste trabalho estudou-se a formação do sulfeto

de carbono pela reação de vapores de enxofre com co_

quês catarinenses, na faixa de temperatura 800-12009C,

observando-se um aumento de rendimento do produto. Cori

siderando os dados termodinâmicos do sistema, mostra-

se que a reação é cineticamente determinada. Consis

tente com esta hipótese, observou-se uma importante

catalise da reação quando agregou-se quantidades cre£

cente de K2O a carvão de madeira.

Destaca-se a importância da reação em estudo

com respeito aos problemas de poluição gerados pela

combustão de carvões com alto teor de enxofre.

Agradecimentos: FINKP, CNPq,
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