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"X&DlóLISE DE Ca UCO 3"
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Orientadora: Carol Hoillngvorth Collins.
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Caixa Postal 9154 - 13081 Campinas - SP - Brasil.

Tese de doutorado - 1986.

A aç2o da radiação sobre carbonatos sólidos produz várias

espécies. A dissolução do sólido resulta na formação de alguns ,

compostos orgânicos que podem ser observados por diferentes méto-

dos químicos. Dentro destes métodos, o da cromatograf1 a ;íqulda

de part1ç3o/exc1usao de íons tem sido utilizada para análise dos

ác1dos c arbox í11 cos produz i dos.

Nosso estudo consistiu em reexaminar este método de análi-

se, estendendo-o pira possíveis compostos nao lonizávels obtidos

na radiólise de Ca CO , preparado com alta atividade específica.

O Ca1"CO foi irradiado, ou com partículas 3 do seu decai-

mento (auto-radtólise) ou com ralos Y (radlóllse). Posteriormen-

te, os cristais foram dissolvidos para determinar qualitativa e

quantitativamente os produtos radlolíttcos. Os ácidos fórmlco e

oxálico foram produzidos em maior quantidade e , em menor, os

ácidos glloxílico, glieólico e acétlco, assim como o formaIdeido

• o metanol. Foram feitos testes para verificar a presença de ou-

tros compostos nSo-lonlzáveis contendo um ou dois átomos de car-

bono, porém estes nao foram detectados.

A determinação quantitativa foi feita por cintilação lí-

quida, calculando-se o valor G para cada um dos produtos.

Estudos de recozimanto térmico foram realizados e, através

deles, alguns possíveis mecanismos de formação dos produtos *ao

propostos.



ABSTRACT

"RADIOLYSIS of Ca^CO,"

Marfa Guadalupe Albarren Sanchez.

Advisor: Carol Holllngworth Collins.

Instituto de Química, Universidade Estadual de Campinas.

Caixa Postal 6154 - 13081 Campinas - SP - Brasil.

Doctorate thesis - 1986.

The action of radiation on solid carbonates produces se-

veral species. Dissolution of the Irradiated solid results in t,he

formation of several organic products. These can be observed by

chemical analytical methods. Of these methods, part Itlon-lon ex-

clusion chromatography has been utilized for analysis of the

carboxyllc acid products.

This study consisted of a re-exam1nation of the analytl-

cal method previously used for carboxyllc acids, and the exten-

sion of this method to Include non-ionic compounds, obtained from

radiolysls of high specific activity Ca1HCOj.

The Ca1HC03 was irradiated by 0~ decay of carbon-14 or by

y rays from a cobalt-60 source. After Irradiation, the crystals

were dissolved for qualitative and quantitative analysis of the

products. Formic and oxalic acids were produced In high yields.

Glyoxyllc, acetic and glycolic acids, formaldehyde and metanol

were produced in low yields. Some tests were made In order to ob-

serve other possible non-Ionic products compounds containing one

or two carbon atoms; none were detected.

Quantitative determination (by way of the **C) was car-

ried out by liquid scintillation spectroscopy and the chemical

yields (G-values) were calculated for the products. Mechanisms of

product formation are proposed, based on thermal anneal Ing expe-

r1ments.



CAPÍTULO 1

Part» 1 - EFEITOS DA RADIAÇÃO EH SÓLIDOS.

1.1.1 - Introdução.

A interação da radlaçSo lonlzante con a Matéria é um fe-

nômeno multo complexo. Ea sólidos, o processo físico da transfe-

rencia de energia aos átomos e moléculas da rede cristalina fre-

qüentemente é descrito coa base em fenOmenos estruturais e ele-

tronicos. As consequOnc1 as químicas da interaçSo da radlaçSo com

os sólidos nSo sao previstas visto que o conhecimento destes pro-

cessos é insuficiente para descrever o destino dos átomos ou mo-

léculas afetadas na rede cristalina. No entanto, elas podem ser

discutidas com base nas interações primárias e secundárias .

As interações primárias de excltaçSo podem ser Interpre-

tadas pelas seguintes formas de transferência de energia: aquelas

que d«to origem à3 transições eletrônicas das moléculas, produzin-

do íons, espécies excitadas, radicais livras, etc., e aquelas

que, em certas circunstancias, produzem deslocamentos de átomos.

As interações secundárias geralmente envolvem as reações das es-

pécies produzidas nas interações primárias para dar, como resul-

tado, os produtos estáveis observáveis, delxardo só especulações

sobre seu3 precursores C13. Estas duas formas de interaçSo n3o

•So independentes, desde que uma alteração da configuração ele-

trOnlca afeta e posição dos átomos vizinhos, originando imperfei-

ções na rede cristalina.

1.1.2 - Danos por radiação em sólidos.

As diferenças entre sólidos e líquidos sio» a) a orien-

tação das moléculas, b) a densidade, e c) a mobilidade das. mole-



cuias. A primeira © a segunda diferenças afetam os eventos primá-

rios de !onlzaça*o e excitaçSo produzidos pela radlaç3o I on 12 ante

ao Interagir con os sólidos, alterando a probabilidade relativa

da transferencia ca energia eletrônica e vlbraclonal. A segunda e

terceira diferenças afetam os eventos secundários produzidos pela

radiâçlo. Já que permitem que exista una maior recombinaçSo dos

defeitos formados C23.

1.1.2.1 - Buraco - elétron aprisionado.

A figura 1.1 evidencia a formação de um tipo de defeito

produzido pela radiação. 0 buraco criado pela saída de um elétron

de um sítio do cristal produz uma carga "mais positiva" localiza-

da neste sítio. 0 elétron ejetado pode ser posteriormente apri-

sionado por outras espécies contidas na rede cristalina, chamadas

armadilhas, conferindo uma carga "mais negativa" 131.

Como o princípio da eletroneutralidade deve ser obedeci-

do para o cristal, a presença de impurezas de cargas diferentes

requer a existência de vacâncias no retíeu Io. Assim, uma Impureza

de carga elétrica positiva maior pode ser compensada por uma va-

cância catiOn 1 ca (ausência de um côtlon). Uma impureza deste tipo

geralmente é um receptor de elétrons (Flg. 1.27. Similarmente es-

teio presentes as vacâncias negativas, doadoraa de elétrons C33.

1.1.2.2 - Centros de cor.

Outros defeitos s3o os denominados centros de cor. Eles

s3o obtidos quando os sólidos s3o expostos a radiação ionizante,

e manifestam-se através de uma coloração que é produzida pela

formação de novas espécies, fons ou radicais relativamente está"

vela.

Os centros de cor sSo formados pela perda de elétrons de
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Pig. 1.1 - ForaaçSo de um buraco e o correspondente elé-

tron aprIs i onado.
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Fig. 1.2 - VacSncias catlõnicas e anlOnlcas,



ligação. Esto3 elétrons podem ser aprisionados nas vacâncias e

freqüentemente alterem a distribuição da carga.

E3tes defeitos são freqüentemente estudados em cristais

iõnlcos por espectroscopta paramagnética do elétron C43. Uma re-

visão dos centros de cor em cristais foi apresentada por Her3h

151, sendo que os centros de cor mais comuns são os centros F (um

elétron aprisionado em uma vacância anlQnlca), e os centros V

(uma carga positiva aprisionada em uma vacSncia catlOnlca) (Fig.

1.3). C5.63.

1.1.3 - Processos físicos originados pela interacuo da radiação

com a matér ia.

A energia da radiação ionizante pode ser absorvida em

sólidos por a) deslocamento de elétrons, b) deslocamento de áto-

mos, c) espécies estranhas è rede (átomos ou moléculas) e d) elé-

trons aprisionados. 0 processo de absorção da energia ocorre em

quase 10~17s e pode ser seguido por dissociação molecular ou lu-

nlnlscencla, os quais ocorrem entre 10~ 1 3 a 10~9 s, e por fosfo-

rescêncla, processos de difusão, reações químicas, decaimento dos

centros de cor, e t c , até conseguir o equilíbrio do sistema, que

ocorre de lO~ss até vários anos Cl].

Os efeitos da radiação em sólidos são, em geral, classi-

ficados como defeitos estruturais ou de natureza química. 0 tipo

predominante dos danos depende do cristal que está sendo irradia-

do e da fonte de irradiação C63. A Irradiação com partículas pe-

sadas (partículas a , neutrons, fragmentos de fissão, protons,

•te.) podem causar deslocamentos de átomos e trocas químicas. No

entanto, os fótons e elétrons alteram principalmente a configura-

ção eletrônica dos sólidos, mostrado pela decomposição química,

pelos centros de cor 9 os radicais livres, etc,o quase não cau-
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Fig. 1.3 - Centros de cor F © V.



8am deslocamento de átomos. A tabela 1-1-1 mostra os principais

processos primários cousados pela Interação da radlaçKo com a ma-

téria.

Bllllngton e Crawford C73 apresentaram a teoria da Inte-

ração da radlaç3o com os sólidos, e mostraram que a densidade de

defeitos produzidos depende do tipo e da energia de radiação usa-

da. Chadderton C8] desenvolveu a teoria sobre a perda de energia

e sobre o alcance da radiação nos sólidos.

•

1.1.4 - Processos químicos originados pela Interação da radiação

com a matéria.

Os processos químicos primários [93 causados pela Inte-

ração da radiação com a matéria s2o a lonlzação e a excltaç3o dos

átomos e das moléculas.

O processo de ionizaçSo (ou excltaç«So) pode-se represen-

tar esquematicamente pela seguinte equação:

A —z^f—+ A + + e~

ou

. p-

O destino do elétron dependerá da natureza do sistema, e

poderá dar origem aos processos secundários talo comoi

A+ + e" > A*

A molécula excitada pode reagir segundo as seguintes

reaçSesi

quebra de ligaçSo (radicais)

A*

^*rearranjo da molécula (molécula estável)

Uma outra reaçKo do elétron pode ser>

H + •" > M"

sendo M Igual ou diferente de A. 0 destino de M", depende de sua



TABELA 1-1-1

Principals processos primários causados pela ação

da radiação com a matéria.

Tipos de radiação. Tipos de absorção

da energia.

Resultados.

Partículas carre- Colisão coulOmblca, Ionlzação, excltação

gadas (a,p+,...). colisão lnolástlca. e deslocamentos reais

de átomos.

Ndutrons. Colisão direta com

os núcleos,

espa1hamentos elásti-

co e lnelóstlco.

Reação nuclear.

Deslocamento de áto-

mos , produz1ndo 1on 1 •

zação e excltação.

Elétrons Interação com os elé-

trons de 1lgação,

colisão elástica e

lnelástlca.

lonização e excltação

pelo efeito Bremss-

trahlung, pequenos

des1ocamentos.

Ralos Y Interação com os elé-

trons de ligação,

espa1hamentos elásti-

co e lnelástico.

lonização e excitação

pelos efeitos Compton,

fotoelétrico e produ-

ção de pares.



estabilidade e da energia potencial do sistema.

Os caminhos alternativos que H~ tem para reagir

M" > dissociação em R + X"

M~ + solvente > reaçSes características.

A + M > reaçSes características.

Estas e outras reaçSes constituem os eventos secundários

produzidos pela radiaçSo. Ha tabela 1-1-2 s3o sumarIzados os

principais eventos secundários en sólidos.

As reaçSes que d3o origem ao equilíbrio do sistema, ou

seja as reações dos radicais livres, espécies ionizadas e/ou ex-

citadas, s3o amplamente discutidas por Spinks e Woods [101 e por

outros autores Cl1,121.

1.1.5 - O LET e o valor G. ,

Um conceito importante na Química de Radiação é a trans-

ferência linear de energia (LET), k energia depositada por unida-

de de comprimento do caminho da partícula ionlzante é geralmente

expressa como eV/nm, e é diferente para cada tipo de radiação.

As mudanças químicas produzidas pela irradiação estSo

relacionadas con a absorção da energia e a sua quantidade é dire-

tamente proporcional a dose absorvida, a qual é caracterizada pe-

lo conceito de rendimento químico (G), expresso como o número de

moléculas transformadas por cada 100 eV de energia absorvida pelo

sistema C123.

Ns de moléculas transformadas.
x 100

Dose absorvida

1.1.6 - Produtos radlolíticos primários e secundário*.

0» produtos finais os quais são produzidos pelas reaçSea

entre as espécies primárias (radicais livres) e o substrato pre-



TABELA 1-1-2

Processos químicos causados pela radiação em sólidos C63

-Transiç3o

a)Sem ©ml 833o
de r ad1aç3o
A—>A'+kT
A —>A+kT

b)Radloatlva

A ~>A+kT
A' —>A+k.T

-Transferenc1 a
de energia.

a)Exclton.
b)A +M~>M*+A

-Quebra de 1.1-
gaç3o.
a)Radlcals.
A ~>R'+R"

b)Holéculas.
A* ~>M+N

c) átomos quen-
tes.

A*—>M+Af

Deslocamento
de átomos.

í 1
Co11s3o Recuo
Direta.

1

Ionlzaç3o

e~

-Armadllhas

©-+O—>S

-fon negativo.

e~+A—>A~

-Solvataç3o.

«-•»»">°-,olv

-NeutralIzaç3o
i~+A+—>A+hv

ExcH

-Transferenc1 a
de carga
A++M—>M++A

-Quebra de 1l-
gaç3o produ-
zindo
radical + fon
a)A+—>R+M+

b)Noléc. estável
+ íon-radlcal.
A+ —>M+M+

c)Xtomo quente
+ íon.
A+—>H+A' +

-Reaç3o fon-roo-
lécula.
A*+A-->AH*+A"

-NeutralizaçUo
A*+e —>A
A++e"~>A+kT

T I
Defeitos. Reações de radicais. Centros de cor.
Centros de cor. R+A—>RB+C

R+R—>RR

1
Produtos moleculares.

A escala de tempo, neste esquema aumenta de acima para abaixo.
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sente no sistema irradiado, s3o denominados produtos primários.

Como a irradiação nSo cessa, os produtos primários obtidos alcan-

çam uma concentração máxima o, posteriormente, competem com os

componentes originais pelas espécies primárias, dando origem aos

produtos secundários.

Experimentalmente, os produtos primários e secundários

podem ser distinguidos graficando a quantidade de produtos contra

a dose (Flg. 1.4). 0 valor C pode ser calculado pela tangente à

curva.

Inicialmente o rend i mento dos produtos pr i m ár1os é pro-

porclonal à dose de radiação, enquanto que o rendimento dos pro-

dutos secundários é proporcional ao quadrado da dose [123.

Nosso interesse neste estudo e determinar o valor G dos

produtos de radiólise do carbonato de cálcio marcado com carbo-

no- 14, cujos trabalhos experimentais ser$o discutidos posterior-

mente.
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Rendimento
de

produtos

G[proúutosJ
Primários

iPr iraar ios

Dose

Secundários

Dose

Ftg. 1.4 - Produtos primário* e secundários fornados de

um soluto, com doses crescentes de Irradlaç3o.
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Parte 2 - RADIÓLlSE DE CARBOHATOS 110 ESTADO SÓLIDO.

1.2.1 - 1 ntroduçío.

Sabe-se que a exposição de material cristalino à radia-

ção lonlzante produz fragmentos ou radicais que, em quase todos

os casos, permanecem presos em sua posição original dentro da re-

de cristalina C131. Este fato é extremamente Importante para a

estabilidade do fragmento. Já que estas espécies ficam geralmente

limitadas a um certo número de orientações, dependentes da geome-

tria do cristal C143. Uma exceção a esta regra ocorre quando ra-

dicais secundários s<So produzidos por uma reaçSo dentro do cris-

tal, depois da irradiação C133.

Estes fragmentos, radicais ou centros de defeito podem

ser estudados principalmente por ressonância paramagnétlca ele-

trônica <EPR) e por espectroscopia de absorção óptica (EAO). Me-

diante estes tipos de análise sSo obtidas Informações sobre a si-

metria do fragmento, sua polarização, a densidade do "spin" do

elétron desemparelhado, a rapidez de formação ou decaimento dos

centros de defeito com relaçUo â temperatura, e a concentração

das espécies C153.

No caso específico da calclta, que é formada por átomos

de carbono, oxigênio e cálcio e que contem tanto 1igaçSes lOnlcas

(entre o Ca2+e o CO*"*) como covalentes (dentro do CO3" ), quando

sofre danos causados pela radiação lonizante, as suas 1Igaçdos

podem apresentar alterações devido principalmente à perda dos

elétrons mais fracamente ligados, que correspondem aos elétrons

de Valencia do íon C0|~. Ent3o, os principais defeitos encontra-

dos s3o do tipo fon-vacâncla [163, bem como alguns centros de de-

feito paramagnétlcos C173, identificados como espécies íon-molé-

culas originadas pela lonlzaç^o ou degradação do íon carbonato ou



13

de Impurezas contidas no cristal.

1.2.2 - Estudos por ressonância paramagnéttca eletrônica.

Em uma pesquisa sistemática [183 dos centros de defeitos

na calclta Irradiada, foi possível observar trôs espécies para-

magnétlcas derivadas do íon-molécula C0|~. Estas espécies sao os

fons-moléculas com simetria axial CO7 e C0|~, e o íon-molécula

ortorrômblco CO 3 Cl5,193, todos formados pela espécie dominante

em radlóllse de sólidos, o~ (elétron seco). 0 elétron seco é tida

como sendo mais reativo que o elétron solvatado (203.

O radical CO7 é um exemplo de radicais do tipo KB3 com

23 elétrons [143. Para este radical foi proposta uma simetria D j^

planar C213. No entanto, cálculos mais recentes previram que o

radical tinha uma geometria na forma Y, com una configuração mais

estável e com uma simetria C 2 y C223. Chantry e colab. C233 Já ti-

nham feito esta proposição, baseando-se na consideração qualitati-

va de que o radical CO7 poderia ter um desvio da simetria axial,

devido a uma distorção no plano da molécula, originando assim a

simetria C2V. Também este radical foi analizado em blcarbonato de

potássio em termos de estrutura molecular e eletrônica C243. Para

este caso, os autores atribuíram uma inequiValencia dos átomos de

oxlgdnio, provavelmente devido a forças crlstalográflcas. Serway

e Marshall observaram que o espectro de absorção EPR do radical

CO7 apresentou seis poslçSes n3o equivalentes, devido ò distorção

do íon-molécula CO^, originando três espectros diferentes relati-

vos a cada um dos átomos de oxigênio. Esta distorção provavelmen-

te foi causada por uma vacância vizinha ou alguma Impureza atuan-

do como um compensador da carga, a qual destruía o eixo de sime-

tria do íon carbonato ortorrômblco.

0 radical CO |'apresentava una estrutura piramidal com
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simetria C 2 y . Este radical, COM 25 elétrons, foi caracterizado

por Marshall e colab. C251, mediante o espectro de absorção no

EPR, coso uma estrutura superflna. Eles também sugerira» a exis-

tência da for»a ortorrõmbtca do fon-molécula C O ^ em contraparti-

da ao íon-molécula COl, em multo menor concentração, mas COM

maior estabilidade térmica. Este fato reforçou a existência do

íon-molécula C0|~ na forma axial e ortorromblca [183.

A eficiência de formaç9o destes radicais foi determinada

através do espectro de EPR da cal cita irradiada a 77 K. Encontra-» .

ram-se concentrações maiores que 5x10** radicais por cm9 para

uma dose da ordem de Hrad, aproximadamente quatro radicais de ca-

da espécie (4CO7r 4C0|~) por cada 100 eV de energia absorvida

1263. Além disto, Serway e Harshall E153 mostrara» que a produção

destas espécies poderia estar em proporção direta à dose de ra-

diação, de tal forma que os picos obtidos no espectro do EPR au-

mentariam ao aumentar a dose de radiação.

Outras espécies paramagnétlcas poderiam ser obtidas em

calclta Irradiada pela decomposição do íon-molécula CO3" (153,

contendo um átomo de carbono e um ou dois átomos de oxigênio. No

entanto, as espécies C07 e CO" requerem muita energia para serem

formadas. 0 íon-molécula C07 Já foi observado na calclta, mas nao

o íon-molérula C0~. Outros radicais formados a partir das Impure-

zas contidas na calclta também foram Identificados (17).

Kemp (26,273 apresentou o C02 como uma espécie linear

formada pela perda de^om oxigênio do fon-molécula CO3" . A espé-

cie C02 pode ficar com Igual probabilidade em qualquer uma das

tr»s direçCes da simetria trigonal do cristal. Hals tarde foi ob-

servado por Harshall e colab. C283 que o íon-molécula COl exibia

um espectro siali ar ao dado por Kemp. Neste espectro a espécie CO2

mostrou uma slnetrla ortorrômbtca locaiizsda na poslçSo -do íon
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carbonato.

O íon-molécula CO^ COB simetria C 2 v é uma espécie trla-

to* l ca contendo 17 elétrons de valêncla coi estrutura angular, a

qual pode »er facilmente obtida ao Irradiar cristais de caleita,

dando a estes una coloração marrom-ouro, que aumenta com a dose

de Irradiação [27,293.

Os parâmetros espectrais obtidos a partir do EPR foram

similares aqueles obtidos em amostras de formtato de sódio Irra-

diados com raios gama em temperatura ambiente. Neste caso o radi-

cal foi formado pela perda de um hidrogênio do ion formlato C3O3.

0 radical COO(H), Indicado por Chantry e colab. [233, apresentou

o mesmo comportamento espectral. Neste caso a espécie foi obtida

a partir de blcarbonato de potássio Irradiado com raios gama. Po-

rém este radical pode aer melhor representado na forma CO^...H-0-

do que como COO-H.

Os parâmetros espectrais de EPR para a espécie CO7

apresentaram dependência do cátlon, em cristais de diferentes

formlatos C313. Este fato também foi observado por Atkins C323,

que Interpretou os resultados espectrais como provavelmente uma

consequ&ncla da geometria de poslç3o do C07 preso ao Invés da

afinidade específica entre o cátlon e o radical.

Com base em estudos de EPR da estrutura hlperfIna, de-

termlnou-se que o íon-molócula C07 está presente em calcita natu-

ral, provavo1mente devido & radioatividade terrestre que produzi-

ria este tipo de defeito C253.

Recentemente, Marshall e colab. C173 encontraram uma es-

pécie diferente em calclta natural, con parâmetros no EPR, do

fon-molécula C0|~. Ent3o, o radical proposto foi HCO|~ , o qual

poderia ser obtido pela perda de um elétron do fon blcarbonato

contido na calclta. No entanto, Holnberg C333, em um estudo de
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EPR sobre a radióltse de blcarbonato de potássio a 77 K, identi-

ficou os radicais (HCO3)2 ® C0|~ como as principais espécies foi—

•adas e, em menor quantidade, o radical HCOj. Além disso, se o

cristal fosse deixado a temperatura ambiente também observava-se

o radical C07 . Destas espécies identificadas em carbonato de po-

tássio, as que mais se relacionavam com a espécie determinada por

Marshall é o radical C0|~, que coincide com a espécie proposta

por Holmberg.

As linhas dos espectros do EPR em calclta s3o complexas

para todas as espécies formadas, e é difícil atribuir linhas de

ressonância específicas para cada uma das espécies paramagnéticas

[34]. A tabela 1-2-1 resume os fragmentos identificados em carbo-

natos Irradiados por diferntes autores, usando a técnica de EPR.

Analisando a tabela 1-2-1 verlfica-se que nem todos os

tipos de radiação (partículas a , 8 ou raiosY ) geram tipos Idên-

ticos de defeitos C341.

1.2.3 - Estudos por espectroscopia de absorçSo óptica.

Na regi3o visível - ultra-violeta da espectroscopia de

absorção óptica, várias bandas de absorção foram observadas, por

diferentes autores, para calclta irradiada. Estas bandas corres-

pondiam principalmente às espécies CO7 e, CO7 . A tabela 1-2-2

resume o comprimento de onda máximo no qual estas bandas foram

observadas, bem como alguns dados de outros compostos.

Por espectroscopia no Infravermelho também foi Identifi-

cado «m cristais de formlato de sódio o radical CO7. Este radical

apresentou uma banda característica 0m 1663 cm"1 a 298 K [393 que

foi deslocada para 1671 cm'1, quando a deteçSo foi feita a 83 K

[403. Além deste fragmento também foram detectadas as espécies

HC07 • HC07.
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TABELA 1-2-1

Fragmentos observados por EPR em carbonatos Irradiados.

composto Irr ad.ap1 radicais Identificados ref.

CaCO3

CaCOj

CaCO,

CaCO3

CaCO 3

CaCO]

CaCO 3

CaCO3 nat

CaCO3 nat

CaCO3 nat

KHCOj

KHCOj

NaHCO3

HHCO2

M 2C 2O %

HC2OH

Y ou X

Y

Y

Y

n

a

•Y

—

-

Y

Y

Y

Y

Y

Y

coi

*

ft

C07

*
co; OUTROS

*

*

HCO

COO(H)

HCO,

15

19

17

34

26

34

29

25

18

28

23,24

33

30,32

31

32

32

,Na,K,Cs,Rb, C311), (NH, rBarCdrLl ,Hg,K,lfa,Zn, C323)
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TABELA 1-2-2

Fragmentos observados por EAO em carbonatos Irradiados.

composto trrad.aplt. radicais Identificados . ref.

CaCO3

CaCO3

CaCO3

CaCO3

CaCOj

CaCO3

KHCO,

NaOCOH

T .X

n

X

Y

©~

X

y

y

CO,

650

650

290

295

535

CO 2

485

350

2C0

245

340

280

255

Ca

350

350

OUTROS

485

700

>400

15

16

35

29

36

37

23

32

Os dados referem-se ao comprimento de onda máximo (nm).
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1.2.4 - Estabilidade térmica doc fragmentos produzidos em cal ci-

ta.

Todos os centros de defeitos do fon carbonato podem ser

obtidos quando a caleita absorve uma dose de radiação da ordem de

5 KCy de raios gama a uma temperatura de 77 K. No entanto, estes

defeitos apresentam um grau distinto de estabilidade ao aquecer o

cristal irradiado. O decaimento dos defeitos ou as suas recombl-

naçSes dependem principalmente do estado de valêneta do fon e da

exlstôncia de um compensador de carga ao redor do ion C173.

Kemp [263 observou que existem alguns centros de defei-

tos na calcita Irradiada com nSutrons rápidos e estes defeitos

(coloração) permaneciam invariáveis ao armazenar os cristais à

temperatura ambiente. Além disto, observou que os espectros de

EPR obtidos com estas amostras eram similares no intervalo de

temperatura de 1.5 è 77 K.

Kolhe e Sroakula t3f>3 irradiaram a calcita com um feixe

de elétrons d<a 3 HeV (1-10 KGy) a 83 K. Esta irradiação produziu

centros de cor, que apresentaram picos de absorção em 350 nm e em

290 nm a 83 K, sem lndicaçSo de qualquer decaimento. Os cristais

irradiados è temperatura ambiente também apresentaram os mesmos

picos, porém eles possuíam menor resolução e decaimento simultâ-

neo. Paralelamente com este decaimento apareceu um pico de termo-

luminescdncia a 5S0 nm. Os autores desta pesquisa atribuíram a

coloração da calcita irradiada a transferência de um elétron do

íon C0|~ para o fon Ca2*, formando o radical CO7, o qual foi con-

siderado como um buraco aprisionado (centro V), que absorvia em

290 nra e o radical Ca , como um elétro.i aprisionado (centro D ,

que absorvia a 350 nm. A banda de emissão lumlnlscente foi consi-

derada como uma r«combinação do elétron aprisionado com o buraco.

Este decaimento consistiu do dois processos exponenciats, como



20

Tol posteriormente Indicado por Rao e Roy C413.

Cunningham 1231 Indicou que as linhas dos espectros de

EPR apresentaram um rápido decréscimo Inicial, com um tempo de

mela-vtda ítj/2) de aproximadamente uma hora e, depois, decrésci-

mo lento com tx»2 de aproximadamente 5 horas, ambos a 77 K. Ele

atribuiu o último a uma recomblnaçKo lenta do buraco-elétron me-

diante o fenômeno de lumlntscôncla. A coexistência dos elétrons

aprisionados e buracos eram provenientes do íon C0|~ que, ao ser

irradiado (77K), produzia os defeitos CO\~ ( excesso de elétrons)

e CO^ Cfalta de elétrons).

Paun e colab. [423 também indicaram o processo de recoro-

blnaçifo do buraco-elétron em BaCO3, segundo as seguintes rea-

• ç5es:

7 + Ba+ >̂ COp + Baz+

A formação destes defeitos no carbonato de bórlo foi

descrita mediante dois processos dev1 do à Química de Radiação. 0

primeiro foi considerado da seguinte forma:

(C0|~)* > C07 + 0"

sendo o radical C07 um buraco aprisionado.

0 processo secundário foi a formaçSo de radicais com uro

excesso de elétrons, que pode ser considerado como um elétron

aprisionado:

C0|" + e" > C0|"

Ba2+ + e~ > Ba*

A espécie Ba foi proposta baseada em indicações de Kol-

ve 0 Smakula C363 sobre a transferencia de elétrons.

Medi in [373, d» forma similar ao indicado por Kolve •

Smakula £363, associou a? bandas de absorçüo aos buracos aprlslo-
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nados (CCh) e a quatro classes de elétrons aprisionados (Ca* ou

diferentes tipos de Impurezas). Dal ele postulou um modelo de

reação do íon-buraço baseado em uma combinação blmolecular com

uma distribuição de energias de ativação.

Marshall o colab. [15,183 correlacionaram seus resulta-

dos obtidos por EPR e EAO. Assim o pico de absorção em 650 nm foi

relacionado com os dados obtidos para a espécie CO7 caracterizada

por EPR, Já que estes dois espectros mostraram Igual velocidade

de decaimento em 77 e 90 X e desapareceram a 128 K. O íon-molécu-.

Ia C07 axlal apresentou um tx .2 de aproximadamente 5 minutos a

90K, enquanto o íon-molécula C07 ortorrômb1co decaiu na tempera-

tura de 145 K com um t . de 30 minutos C183 e uma clnétlca de
1 /2

primeira ordem C19D. Neste caso os autores associaram o elétron
Q)0 . /]

desemparelhado do íon-molécu Ia CO3 coro um buraco orbital 2p do[l
* - >

oxigênio. No entanto, o elétron desemparelhado do íon molecular

C0|~ foi descrito como uma combinação linear dos orbitais atômi-

cos 2s e 2p [18K Este radical C0|~apresentou um t1 ,2 de aproxi-

madamente 10 horas em temperatura ambiente, determinado por EPR,

mas o pico de absorção óptica a 485 nm desapareceu completamente

na temperatura ambiente. Este fato. Indicou que as duas análise/

não estão relacionadas com a mesma espécie.

Chantry [233 observou que o radical COj era menos está-

vel que o radical COã. Da mesma forma, Hlsatsune e colab. C393

observaram que o radical COi, apresentou um tx.2 de mais de 17

meses na temperatura ambiente, e um tJ/2 de 15 minutos a 453 K,

mostrando um decaimento de primeira ordem C4O3. Também estes au-

tores observaram que a espécie COl reage rapidamente com água,
r

dando, como produtos as espécies HCOl e HOCOã C393.

Goraimente, a estabilidade dos fragmentos existentes na

calcita dependo fortemente da temperatura e seus decaimentos In-
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dl cam que quando estes fragmentos se tornam reativos (em maiores

temperaturas), d3o lugar a reformaçíío do composto Inicial ou, me-

diante diferentes reaçOes, até alcançar o equilíbrio químico,

produzem outros compostos estáveis, que podem ser Identificados e

quantificados.

1.2.5 - Formação de produtos orgânicos a partir de carbonatos ir-*

radiados.

A maior parte destes trabalhos foram feitos com o propó-
«

sito de obter uma melhor* comprensKo da função desempenhada pela

radlaç3o lonizante na e- uluç3o química e na origem da vida, uma

vez que os sais de carbonatos encontram-se amplamente distribuí-

dos na crosta terrestre. Eles s3o considerados uma fonte de car-

bono para síntese orgânica, uma vez que a quantidade de carbono

na forma de carbonatos na terra ó de 1.8 x IO16 toneladas C433*.

Desta maneira, carbonatos em solução aquosa ou dlóxtdo de carbono

em misturas com outros gases foram irradiados para determinar os

produtos formados C443.

Na radlóllse do gás CO2 em misturas com outros gases,

Abel son C453 demonstrou a presença de amlnoácldos a partir das

condiç$es simuladas da atmosfera primitiva. Ele bombardeou, usan-

do descargas elétricas, misturas de gases como as seguintes:

CO2 + Nz + H2 + H2O, ou C02 + NHa + H2 + H2O.

Por outro lado. Garrison C463 demostrou que a radiação

de alta energia (partículas oc) poderia induzir uma reaç3o do dló-

xido de carbono (1I*CO2), em solução aquosa, produzindo o ácido

fórm1co, e se íons ferrosos estivessem presentes formaria, além

do ácido form1co, o formaIdeido. O método de separação empregado

foi o da destilaç3o fracionada usando, como carregadores, ácido

fórm1co, formaldeídó e álcool metíllco. Posteriormente estes com-
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postos foram precipitados respectivamente como formtato de bárlo,

o um derivado do forma1d©fdo, sendo ambos compostos radioativos,

9 como carbonato de bárlo preparado a partir do CO2 formado pela

oxidação da fração do álcool metíllco, o qual não foi detectado

como componente radioativo.

Cetoff e colab. t47,483 Irradiaram soluções aquosas de

CO2 com ralos y no Intervalo de dose de 16 a 385 Gy. Eles encon-

traram formaIdeido e aceta1defdo, depois da formação de seus de-

rivados com 2, 4 dinItrofeniIhldrazona e quantificados por croma-

tografla em papel e por espectrofotometr1 a <A=430nm). O CO não

foi detectado na maioria das experiências <pH 2 a 10.9). No en-

tanto, ele foi detectado na presença de fons ferrosos (pH 3.75 e

dose de 100 Gy, FeSOi» 10~3M). Este fato sugeriu que o monóxldo de

carbono poderia ser um Intermediário na radiólise de soluções de

dlóxldo de carbono para produzir forma1deído.

O glicerol e os ácidos fórmico e oxálico foram analisa-

dos por espectrofotometrla segundo os métodos de Hayon, Grant e

Draganic e Draganlc respectivamente C483.

Com a finalidade de explicar a formação destes produtos

a partir da redução do CO2 em solução aquosa Irradiada, os pes-

quisadores propuseram vários mecanismos de reação relacionados a

formação dos radicais livres da água, os quais reagem com o CO 2

para formar os produtos, tendo como precursor principal o radical

CO2.

Torsten e Malcolm £493 irradiaram, com raios l "ou partí-

culas K , soluções aquosas de sais de carbonato e blcarbonato,

com o propósito de sintetizar ácido oxálico. Eles encontraram uma

concentração maior de ácido oxálico ao irradiar soluções aquosa*

de (NHi^COs de 0.1 X. 0 método de análise usado para a determi-

nação do ácido foi o de precipitação como oxalato de cálcio.



Paschke e colab. [501 irradiaram carbonato de amOnio só-

lido com ralos gama. Para análise a amostra foi sublimada. Atra-

vés da espectrofotometrla Infra-vermolho, encontraram formlato de

amônlo como produto principal, e ura pó branco consistindo de uma

. mistura complexa de compostos, dos quais Identificaram gllclna e

formlato de amônlo, detectados por cromatografia em papel, e ou-

tras substancias que apresentavam uma prova positiva para o teste

de nlnldrlna.

Kolomnlkov e colab. C433 estudaram a formação de produ-

tos orgânicos a partir de carbonatos metálicos em soluçSo aquosa

pela açKo da radiação ionlzante (ralos v e X). Entre os produtos

identificados por cromatografia gasosa, está o ácido oxállco (até

1.45 x 10~2 H) como produto principal de radiólise das soluções

das sais de carbonato de Hg, Ca, K, TI, Cu e Hg. Em menor quanti-

dade foi detectado o formaldeído (até 2.7 x IO"5 M). Os ácidos

fórmlco e gllcólico foram encontrados em quantidades desprezíveis

ou n3o detectáveis, dependendo do sal.

Por outro lado, a radiólise de carbonados em estado só-

lido tem sido pouco estudada. Até agora o Interesse principal

deste tipo de pesquisa foi o de conhecer o comportamento subse-

quente a um evento nuclear, na área da Química das Transformações

Hueleares.

Assim, Rowland e Llbby C513 observaram o comportamento

do carbono-12 ao sofrer a reação nuclear 12C<v,n)**C em sistemas

simples de carbono como C02 sólido e líquido, Na2CO} em soluç<fc

aquosa e NaHCO3 sólido e em sóluç3o aquosa, A distribuição de

carbono-11 entre o dloxido de carbono e o monóxldo de carbono foi

determinada por precipitação do CaCO3 a partir do C02, e o CO foi

oxidado a CO2 para ser precipitado posteriormente como CaCO, . C

sólido precipitado foi contado para determinar sua radioatlvida-
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de.

Os resultados experimentais fora» divididos eu dois gru-

pos: a) as experiências feitas em fase líquida apresentara» entre

90-100 X de atividade na forma de CO; e b) as expertôncias reali-

zadas em fase sólida mostraram que a atividade estava praticamen-

te distribuída entre os dois óxldos de carbono. Este fato foi

atribuído, na fase sólida, aos radicais livres gerados no caminho

percorrido pelo carbono-11. que ficaram próximos podendo portanto

combinar-se. Na fase líquida, o carbono-11 poderia difundli—se e,

reagir com o meio em geral, ou com outro C02 , ou ainda com a

água, de forma similar ao grafite, segundo as sequir.tes equações:

C + C02 > CO + CO

C + H20 > CO * H2

Sharman e HcCallum C523 estudaram o comportamento do

carbono-11 em Na2CO3 anidro após ter sofrido os efeitos químicos

d* reação nuclear 12C(y,n)11C. 0 sal irradiado foi dissolvido em

água para a análise. A ativação y foi realizada por um betatron

operando no pico <ie energia de 23 HeV.

h distribuição do carbono-11 foi determinada em vários

compostos, que foram identificados usando carregadores, segundo

os seguintes procedimentos; 0 ácido fórmlco foi destilado e pos-

teriormente oxidado com cloreto de mercürlo a CO2 , o qual foi

precipitado como BaCQa. O ácido oxállco foi precipitado na forma

de oxalato de cálcio e os ácidos glicóllco e giloxíllco foram

precipitados como derivados da 2, 4-dinltrofeniIhldrazlna. A dis-

tribui ç3o da atividade nos compostos mostrou ser independente do

pH em que a amostra foi dissolvida e da dose y reclblda.

Também foram feitas experiências para identificar alguns

gases, sen o uso de carregadores. 0 dióxldo de carbono e o monó-

xldo de carbono foram separados por precipitação do C02 a Na2CO,,
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depois o CO Tol oxidado ao CO2 por aquecimento a 770 K com oxido

de cobre. 0 metano foi tratado da mesma forma que o CO, mas a 978

K» precipitando o CO2 formado como Na2003. Neste último caso o

precipitado n3o apresentou atividade. O acetileno foi absorvido

em uma soluçSo alcallna de bromo, a qual estava Inativa. Os com-

postos n3o gasosos, forroaIde ido e glloxal, foram separados por

precipitação e o metanol por destllaca'o com o uso de carregado-

res, porém nenhum deles apresentou atividade.

Estes pesquisadores observaram que a formação dos ácidos

glieólico e glioxílico no estado sólido era multo pouco provável,

uma vez que a amostra irradiada nUo continha água. Asstm, propu-

seram que os compostos foram produzidos quando os fragmentos ra-

diativos ou radicais aprisionados no sólido reagiram com água no

momento da dissolução. Na tentativa de propor um mecanismo, Shar-

nan e McCallum C523 consideraram que, ao dissolver os cristais,

as moléculas ou íons da água (H20, H30 , 0H > poderiam adlclonar-

se aos fragmentos para produzirem os compostos observados, assu-

mindo que n«So existiam reações de oxldaçUo ou reduçKo nesta eta-

pa. No entanto, o carbono está presente nos compostos observados

no estado de oxldaç3o de +4. Os fragmentos energéticos obtidos da

reaç3o nuclear poderiam colidir com os íons carbonato e, depen-

dendo da energia do fragmento, este ou o carbonato poderia perder

os seus átomos de oxigênio até perder toda sua energia clnética e

entrar em recomblnaçSes para resultar um estado de oxldaçKo de

+4.

Os compostos formados (carbonato , oxalato, glioxllato

ou glicotato) dependeriam do número de átomos de oxigênio perdi-

dos, que variavam de zero a trôs. Por exemplo, se o carbono-11

obtido estivesse na forma de 1 JC0 2 e se um fon carbonato perdes-*

s» dois átomos de oxigênio, ter-se-Ia a seguinte reaç3o«
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H

-SC:O:- + "C
a*»:"Ô > :C:Q-. l 1C+: :0 > C > HO=C-OH

XC=0 HO- * *C=O

>H-C-1XC-OH + H2O.
II II
0 0

Alternativamente ter-se-la CO2* e CO3 . que, por coli-

são, podertaro perder um oxigênio, resultando:

~0-C-0~ + 1 1:C 2 + > ~0-C+-0~ > X=0 — - > HO-C=O

I 0 | |
11C*. NC HO^X-OH

• • •• I

H
> HO-C-^C-H + H20.

II II
0 O

0 átomo radioativo pode estar em diferentes posições

dentro da mesma.molécula.

Hals tarde, Edwards e NcCallum C533 estudaram outros

sistemas, como CaCOs e NaHCCh, usando a mesma reação nuclear e os

mesmos métodos de análise aplicados anteriormente C523. A distri-

bui çUo do carbono-11 nas diferentes formas químicas foi similar

àquelas anteriormente encontradas no MazCOs, como se pode obser-

var na tabela 1-2-3.

Edwards e HcCallum Í533 previram que os radicais forma-

dos pelo carbono-11 nos carbonatos sólidos deviam ser independen-

tes da natureza do cátion presente e da estrutura cristalina.

Estudos de transformações nucleares em Ll2COj foram

feitos por Collins e colab. C541. A reaç3o nuclear usada nesta

pesquisa foi: *Ll(n,a)3H. Após Irradiação no reator, as amostras

de LI2CO3 foram dissolvidas em uma soluç*ío fortemente ácida e, a

sequir, os ácidos presentes foram analisados por cromatografla de

troca idnica, encontrando-se as sequintes espécies contendo trí-

tlos ácido acético-3H, ácido fórmlco-*H, e água-3)!. Posterior men-*
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TABELA 1-2-3

Porcentagem da distribuição da atividade do carbono-11.

Coaposto Na2CO, C513 CaCO, [533 NaHCO, C533

Dlóxldo de carbono 2 2 + 1 21 ± 1 22 ± 1

Honóxldo de carbono 1 ± 1 1 ± 1 1 ± 1

Acldo fóralco 3 ± 1 2 + 1 4±1

Acldo oxállco 3 9 + 1 36 ± 1 4 0 + 1

Acldo glloxílIco 24 ± 1 2 9 + 1 24 ± 1

Acldo gltcóllco 1 0 + 1 1 2 + 1 10+1
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te contlnuou-se este trabalho usando a mesma reaç«k> nuclear, mas

com dissolução da amostra em água C553. As espécios encontradas

com as suas respectivas porcentagens foram: água- 3H (86-90X),

acetato-3H (1-3X). form!ato-3H (3-9X), proplonato- JH (0.7-1%).

Este último produto n«So foi encontrado nas amostras de LI2CO3 n«So

enriquecido. O autor C553 deste trabalho fez algumas especulações

sobre as formas químicas do trftio existentes no LI 2 CO 3 sólido

Irradiado, sendo que as formas trltladas poderiam ser : 3H*, ^ ,

3H", 3H-0", 3H-O-C, 3H-C-, 3H-COO , 3H-C-C e talvez 3H-C-C-ÍC.

Estas formas Já tinham sido propostas por Collln3 e Collins [561.

Estas espécies constituem os precursores das espécies químicas

observadas nas soluções. Estes precursores poderiam originar pelo;

Impacto do trftio altamente energético (trftio quente) com os

Snlons C0|~ ou durante as reações térmicas nas zonas energéticas

(reglSes onde a temperatura pode alcançar até aproximadamente

1000 K eu mels num período de tempo de aproximadamente 10~11s,

denominada zona quente), produzidos pela dlsslpaç3o do recuo do

átomo quente. Posteriormente estes produtos poderiam recomblnar-

se principalmente no ato da dissolução do sólido, e dar origem

aos produtos identificados.

Estudos complementares a este trabalho continuaram sendo

feitos t57,583 usando a técnica de cromatografia de partlç3o-ex-

clus3o de fons. Além dos compostos Já mencionados, foram identi-

ficados em carbonato de lftlo Irradiado o formaIdeido e os ácidos

gllcólico e glioxfltco, bem como duas espécies separadas mas n3o

identificadas.

Yoshlkawa [503 apresentou alguns mecanismos da formação

destes compostos trltlados, partindo da combinação do trítlo com

os fragmentos do carbonato tais como CO2 « COi
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*C-O~+ 3H*ou *H > 3HC=O

I " I
O O

CO + JH*ou 3H > JHC=O

Yoshtkawa também observou o comportamento radlolítlco de

oxalato de lítlo. Sendo esta molécula mais complexa ela apresen-

tou um espectro diferente de produtos rad1oiíticos. Neste caso os

compostos trltlados identificados foram: água- Hi e os ácidos for-

Bico, glloxfllco e gllcólico, sendo que n3o foram detectados os

ácidos acétlco e proplOnlco.

A produção de compostos orgânicos a partir de carbonatos

também foi estudada, analisando os produtos de auto-radtóllse do

A auto-radlóllse é provocada pela absorção da energia da

radiação 8"do decaimento radioativo do carbono-14 no BaCO, . Os

fragmentos radioativos levaram è formação de compostos orgânicos.

Este assunto foi estudado por Farrls 1593 que supôs que existam

no sólido espécies tais como CO7, COf", COJ e talvez, C0£~, mar-

cadas com carbono-14, ou não. Estas espécies poderiam comblnar-se

no Interior do cristal ou poderiam reagir com o solvente no mo-

mento da dissolução da amostra. Esta segunda suposição foi apoia-

da pelo fato de que os produtos observados (os ácidos fòrmlco,

acétlco e oxálico) contem átomos de hidrogênio os quais poderiam

B9r obtidos pelos fragmentos radlolftlcoe em reação com a água de

dissolução, a partir do seguinte mecanlomot

'*:C-0~ + H,0 > H-l-O0 + 0H~ form lato
I I
0" 0~

*C»0 +*"*C«0 > O«C-llfC»O oxalato
LI- If
0 O "0 0"

Essas espécies ou seus precursores no estado sólido são
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aparentemente estáveis a temperatura ambiente.

1.2.6 — Processos de recozlmento térmico dos produtos radlolítl-

ços nos carbonatos.

Da Costa Pereira [60] estudou os efeitos do recozlmento

térmico Isócrono e Isotérmlco na distribuição e no rendimento dos

produtos radlolftlcos no Ba**CO3 de alta atividade especifica

após a sua auto-radlóllse. Os produtos radlolftlcos apresentavam

comportamentos diferentes nos rocozImentos Isócrono e Isotérmlço.

Assim* o formlato apresentou um decaimento rápido, no tratamento

Isócrono, acima de 373 K, enquanto o acetato apresentou um decai-

mento linear e lento acima de 423 K,e o oxalato apresentou um de-

caimento rápido somente acima de 575 K.

O tratamento lsoterroIco C6O,61] mostrou para o formlato

um processo rápido até um nível constante, depois de 6 horas de

aquecimento a 453 K. Esta perda do formlato corresponde a quase

80X.0 oxalato permaneceu estável a 423 K e em 453 K teve uma per-

da de 33% depois de 6 horas de aquecimento. 0 acetato comportou-

se de uma forma Intermediária entre as outras duas espécies,, com

aproximadamente 40% de perda a 453 K depois de serem aquecidos

durante & horas. Os autores concluíram que os produtos observados

tinham diferentes precursores no estado sólido e que n3o existia

uma clara 1nterconverçSo entre as espécies devido o tratamento

térmico.

0 efeito do recozlmento térmico do L1ZCO3 na distribui-

ção do trítlo nos principais produtos Identificados, depois da

transformação nuclear do Iftio foi estudado por Collins e Collins

C563. Eles observaram que, ao recozer o L12CO3 Irradiado com n©u-

trons a uma temperatura de 423 a 523 X por 30 minutos, obtlnha-se

um leve incremento na quantidade de acetato e forml ato.



Porém, entre 523-C23 X estas quantidade» de atividade

decreed an rapidamente. Conclutu-se que ambas as espécies mostra-

vam um comportamento similar, tanto com tratamentos de recozlmen-

to lsócrono como com lsotérmlco. A quantidade de água trltlada

decaia no Intervalo de 473-773 K do uma maneira similar a ativi-

dade total da amostra, produzindo compostos voláteis tais como

3H-H que seriam liberados durante a dissolução.

Por outro lado, em um estudo do efeito de recozlnento

lsócrono (10 minutos) do Ma2CO3 que sofreu uma reaç3o do tipo

1*C(y,n)11C/ todos os produtos orgânicos marcados com carbono-11

apresentaram um decréscimo de sua atividade, sendo a 413 K para o

ácido glloxíllco, 613 K para o ácido gllcóllco, e 673 K para o

ácido oxállco. Em cada caso a atividade do carbono-11 correspon-

dente a cada ácido apareceu na forma de carbonato C523.

1.2.7 - Decomposição térmica de carbonatos e íons similares.

A dissociação do CaCO3 ocorre no intervalo de temperatu-

ra entre 1073 e 1188 K sendo que esta temperatura depende da ve-

locidade de aquecimento da amostra C623. Esta dissociação ocorre

com uma troca de entalpia e evolução de CO2 C633. A 673 K o estu-

do térmico mostrou um pequeno efeito causado pela desidratação do

Ca(0H>2 encontrado na superfície do CaCCb pela aç3o do vapor da

água atmosférica C62,633.

Ca(OH)2 > CaO + H20 (desidratação)

Da mesma forma que muitos outros carbonatos [64 3 o CaCO3

decompSe segundo a sequinte reaçSos

CaCOj > CaO • C02t (dissociação)

que ocorre sem a formação de produtos Intermediários, embora o

CO2 obtido seja parcialmente dissociado a CO e 1/2 0 2 C643.

C02 > CO • 1/2 0 2 (dissociação)
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O oxalato de cálcio apresenta o sequlnte processo de de-

composição [653.

CaC2O,, --- 7> CaCO3 — - — 1 > CaO
603 - 823 K 1 0 2 3 - 1 1 9 3 K.

na presença de ar, o CO também reage:

CO + 1/2 O2 > C02

Um estudo de espectroscopla no Infra-vermelho da plróll-

se de oxalato C653 mostrou que, além das bandas formadas pelo

carbonato, eram geradas outras bandas adicionais e suas freqüên-

cias concordavam com aquelas do fon blcarbonato monomér1co e do«

fon formtato. A quantidade obtida destes produtos n3o dependia da

concentração do oxalato mas provavelmente da quantidade de água

presente na amostra. Traços de dlóxldo de carbono também foram

obtidos pela reação de dlsproporcionamento do raonóxido de carbono

da decomposição do oxalato. Esta reação também foi observada por

Head e Hal ley [66].

CO + CO > C02 + C (dlsproporcionamento)

Então, um mecanismo simples foi obtido, no qual tem-se

uma reação de dissociação unimolecular do íon oxalato em dois ra-

dicais anlônlcos de dlóxldo de carbono, os quais reagem rapida-

mente para dar o fon carbonato e o monóxido de carbono como pro-

dutos [65,67].

C2OÜ > ã

7 > CO 3" + CO

Possivelmente, o fon carbonato-carbonl1 seja o complexo

de transição (OCOCO2 ) C653. Também a formação do blcarbonato •

formlato foi consistente con o mecanismo de radicais livres, en-

quanto o radical C02 reage com água para dar esses produtos C&83.

CO2 + H20 > HCOj + HCOl

A redução térmica do blcarbonato a formlato foi estudada

por Hlsatsune e Harman C693. Assim, eles observaram por espec-



troscopla no Infra-vermelho os fons resultantes da decomposição

térmica do blcarbonato em matrizes de KBr. Eles propuseram um me-

canismo de redução envolvendo o radical anlOnlco CO2. Posterior-

mente outro mecanismo foi proposto [701.

<HCO7>2 > 2HCO7

2HCO7 > 2HC0I + 02

2HCO7 > CO2" + C0 2 + H20

Este mecanismo está baseado em experimentos onde foi ob- . (

servada a formação ̂ ide form lato en um teor de 85%, após aqueci men- | ,

to das amostras £ 723 K.

Também, por efeito de aquecimento, dois fons formi ato j

decompSe-se para formar um fon carbonato C713, segundo a reação: í

Ca<HCO2)2 > CaC03+ H2 + CO

Esta reação apresentou, como subproduto o CO2 provenien-

te da reação de dlsproporclonamento do CO, Já mencionada L653.

0 complexo de transição proposto para a reação acima é

formado por uma ligeira rotação dos fons formlato durante o aque-

cimento, como:

O"
I

Ca2*O*C...O Ca2+ > ...Ca2+CO2"Ca?t.

I I
H. . ,C=0 + H.CO

I
H

produzindo formaldefdo e o fon carbonato, indicando que a reação

não é apenas uma simples dissociação do fon formlato em um átomo

de hidrogênio e um radical livre CO2 C713. Este radical CO2, não

foi identificado nestas condiçSes de aquecimento e parece não ser

um intermediário significativo na reação de reduçSo térmica. Este

resultado negativo não necessariamente exclue a possibilidade d»

que o radical C02 possa «star envolvido nesta r«ação, Já que este

radical não é estável nas temperaturas de decomposição usadas.
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Além disso, o radical C0 2 produz íons formato © blcarbonato ao

reagir com água C68D.

0 forma Ide ído produzido na reaç3o também decompOe-se fa-

cilmente a temperaturas acima de 423 K, dando hidrogênio molecu-

lar e raonóxldo de carbono [713.

H2CO > H2 + CO

Estudos dos defeitos da radiação na decomposição tér-

mica do ZnCO3 e MnCO3 foram feitos por Meyer e colab. 1721. Eles

encontraram, usando cromatografIa gasosa, o dióxldo de carbono

como o único produto gasoso observado na decomposição térmica dos

carbonatos, e esta evolução do C02 aumentou nas amostras irradia-

das. Também o CaCO3 decompõe-se 86% em CaO livre e C02 quando re-

cebe uma dose alta de irradiação coro um feixe de elétrons de 5

KGy/s, durante £0 minutos C733:

A maior parte destes trabalhos sobre a radióllse, reco-

zlmento térmico e piróllse de carbonatos foi estudada por métodos

físicos. Os poucos estudos sobre as formas químicas estáveis uti-

lizaram a cromatografia como melhor opç3o.
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Parte 3 - CROKATOCRAFIA LÍQUIDA USANDO FASES

ESTAC1OHXRIAS POLÍHER1CAS.

1.3.1 - Introdução.

Vários métodos para a análise de ácidos carboxíllcos t&m

sido utilizados. Entre eles podemos citar os que envolve» extra-

ção ou concentração ou derlvatlzaç<So de compostos voláteis que

s3o posteriormente analisados por cromatografIa gasosa [741.

Além desses métodos, a cromatograf 1 a líquida tem sl.do

amplamente U3ada para as separações de ácidos orgânicos, os quais

s«So de nosso interesse. Alguns trabalhos têm alcançado sucesso

usando silica como material de recheio, nas esta apresenta algu-

mas desvantagens como: a) ser Instável em valores de pll acima de

7, e b) ser dissolvida ou decomposta pela água. Estos problemas e

outros encontrados no uso de outras técnicas analíticas têm sido

resolvidos usando a croroatografia líquida de alta eflcdncla com

materiais pollméricos contendo grupos carregados.

As colunas empacotadas com polímeros trocadores de íons

oferecem multas vantagens: 1) os polímeros apresentam uma estabi-

lidade química excepcional sendo que a grande maioria deles n3o

silo degradados por soluçSes aquosas em nenhum valor de pH; 2) em

muitos casos, somente é necessário o uso de elulca'o isocrátlca

com um ácido diluído para ter uma excelente separação; 3) as re-

sinas s3o estáveis em diferentes solventes, e também com a varia-

ção de temperatura ; e 4) freqüentemente na"o é necessário pre-

tratamento da amostra C75Ü.
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1.3.2 - Processos cromatograf1 cos usando resinas trocadoras de

íons.

1.3.2.1 - Cromatograf1 a líquida.

Em um processo cromatogréf!co, pode-se reconhecer duas
CL*
características essenciais: a) a migração diferencial dos vários

componentes da amostra original e b) a dlfus3o longitudinal de

'cada soluto da amostra a serem separadas na coluna.

A migração diferencial em cromatografIa líquida refere-

se à rapidez com que os diferentes compostos a serem separados se

movimentam através da coluna. Isto resulta da distribuição no

equilíbrio do soluto entre as partículas da fase estacionaria e

da fase móvel.

A dlfusKo longitudinal é o espalhamento ao longo da co-

luna, o qual e causada por fatores físicos C763.

No caso específico de cromatograf1 a por troca iônlca, os

íons Selo separados devido ès reaçdes de troca lõntca, enquanto as

substancias moleculares s3o separadas por mecanismo de partlçSo.

No caso especial de substâncias para as quais existe um equilí-

brio entre as formas lOnicas e moleculares, o(s) mecanlsmo(s) de

separação depende<m) tanto da partição como da troca (ou exclu-

são) de íons. Este mecanismo será mais amplamente discutido, pos-

teriormente. f

1.3.2.2 - Materiais trocadores de íons.

As características mais Importantes para um troesdor de

íons ideal s3o 1771t

1) estrutura hidrofílica de forma regular e reprodutivo),

II) capacidade de troca lOnlca controlada e efetiva,

ill) eficiência de troca.
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lv> estabilidade química,

v) estabilidade física em termos de força mecânica e de

res1stênc1 a

vi) estabilidade térmica.

vil) tamanho de partícula consistente e área de superfície

efetiva.

Existe uma grande variedade de materiais inorgânicos

trocadores de íons. Estas substancias Incluem argil as, zeólltos

(naturais e sintéticas), certos tipos de vidros, óxidos lnorgânl-t

cosr sais lnsoluvéls como os fosfatos, sllfcatos, etc. No entan-

to, por serem mais reprodutivoIs as resinas orgânicas têm sido

mais amplamente usadas. Estas substancias sKo polímeros orgânicos

com grupos funcionais ativos. Também encontram-se silica porosa e

outros suportes que s3o recobertos qufmlcamente por um material

polimérlco trocador de íons.

A polimerlzaçSo de adição foi aplicada à síntese de re-

sinas de troca lônica. A copo11merIzaç3o de estlreno e dlvlnll-

benzeno produz uma matriz hldrocarbonada e reagindo o ácido sul-

fdrlco com os anéis benzônicos do copo1ímero temos uma resina de

troca catlônica contendo como grupo funcional, o ácido suífônico.

A técnica utilizada permite a copo 11 mer 1 zaçlio em forma de pérolas

(formas esféricas) e o controle do diâmetro das partículas.

As propriedades mecânicas da resina s2o fortemente de-

pendentes do grau de cruzamento (relacionado com a porcentagem de

dlvtnilbenzeno presente na resina), o qual é controlado durante a

síntese do copolimero. A figura 1.5 representa a síntese mencio-

nada.

As resinas de troca aniônlca são preparadas de forma si-

milar. Incorporando o íon amOnlo quaternário como grupo funcional*

Algumas resinas contdm outros trocadores de íons, por
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síntese do copolímero

CH=CH, —CH—CH,—CH—CH,—CH—CH,—CH-

polímero linear

— CH—CH,—CH—CH,—CH—CH,

CH=CH, —ÇH—CH,—CH—CH,—ÇH—CH,—

divinilbenzenofS

copolínero de estireno-
divinilbenzeno

CH—CH,—CH—CH,—CH—CH,—

V = / so: H* _ ,
SO;H* I . ' ^ SO;H*

—CH—CH,—CH—CH,— CH—CH,—

SO;H* • SO;H'

resina de troca catiÔnica

Fig. 1.5 - Resina de polleotireno-divlnilbenzeno,

fortemente ácida (grupo sulfônlco).



40

exemplo, o ácido carboxíllco, cono sítio ativo para trocar cá-

tions, ou fosfônio quaternário 1771.

A tendência na preparação destas resinas foi de obter

pérolas totalmente porosas e de menor diâmetro. Assim, na década

de I960 foram usadas colunas com resinas de diâmetro entre 50 e

100 pm, seguidas de colunas com resina pellcular de diâmetro va-

riando entre 25 e 37 ym. Nos anos de 1970 foram usadas colunas

com resina de diâmetro de 10 pm e atualmente usam-se resinas to-

talmente porosas de 5 um de diSmetro C783.

As resinas podem ser classificadas como racroporosas o

microporosas. As resinas macroporosas tem uma estrutura rígida

com poros e canais, enquanto que as resinas microporosas tem uma

estrutura tipo gel contendo uma considerável quantidade de água

[793.

Recentemente, materiais de troca lônica t©m sido desen-

volvidos, os quais s3o obtidos de silica porosa (usada em CLAE),

recoberta por uma película pollmérlca. Por exemplo, uma resina ca-

tlônlca pelicular típica tem uma camada de um polímero de fluor-

carbono de baixo peso molecular e como grupo ativo possue o ácido

sulfônlco.

Outro tipo de resinas de troca iônlca altamente seleti-

vas 83o as resinas quelantes, que têm a capacidade de complexar

com alguns íons metálicos e rejeitar outros. A cinótica é favorá-

vel com uma boa escolha do grupo funcional C793.

0 trabalho desenvolvido por nós utiliza resinas trocado-

ras cátlonlcas fortemente ácidas, as quais s3o copolimoroo eulfô-

nlcos de poliestireno-dlvinllbenzeno. Este tipo de material pode

ser considerado como um surfactante de estado sólido e apresenta

como características principais as interações polares <© ácido

sulfOnico) 0 apolares (o esqueleto aromátlco) C78J,
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As InteraçCes que podem ocorrer entre o soluto e o mate-

rial de empacotamento serSo discutidas a seguir.

1.3.2.3 - Diferentes tipos de cromatografia usando resinas.

1.3.2.3.1 - CromatografIa por troca tônica.

Neste tipo de cromatografIa separam-se substâncias por

sua migração diferencial numa coluna de troca tônica. Assim, os

fons (cátions ou Sn ions) sa*o separados baseados nas reações de,

troca iônlca C793.

A reaça*o de troca iônlca pode ser escrita como:

> + B r > Ar + B
m

Onde os índices subscritos* m denota a fase móvel e r a

fase estacionaria (resina).

Pode-se aplicar esta equaçSo química tanto a troca de

cátions como de ânlons e representar a distribuição dos ions A e

B entre o grupo ativo da resina e o eluente 1773 segundo a equa-

ção:

K .

'V IBr]

O valor de K (coeficiente de distribuição) ó una função

de muitos parâmetros experimentais, tais como, pH, carga iônlca,

ralo tônico, porosidade da resina, solvente usado, força Iônlca

do solvente, temperatura, etc. C8O3. No entanto, tem-se demostra-

do que, para uma reação d» troca tônica em equilíbrio, a diatri-

bui ç2o dos tons entre as duas fases nao é igual. Assim, para uma

determinada classe de trocador de fons , um íon ou grupo de fons

é geralmente preferido. Entanto, a resina apresenta seletlvldade

1773. Por exemplo, para uma resine de troca catlônica com grupo
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substitutivo de ácido sul Tônico a seletlvIdade apresentada é ge-

ralmente a seguinte, Ag* > Rb* > Ca* > K+ > NH* > Na* > H* > LI*,

As separaçOes de cations metal Icos cSo baseadas na* dife-

rença de afinidade COB as resinas de troca catlGntca, nas atual-

mente tem sido mais numerosas as separações usando um eluente

complexante seletivo ou una resina com um grupo ativo que1 anto,

como as resinas usadas por Fritz e colab. [01,82] e por Walton

[833 para separar diferentes lons metálicos.

O termo cromatograf Ia de fons Clon chromatography")

significa a determinação de íons por cromatografIa líquida, e foi

originalmente introduzido para descrever separações de fons numa

coluna pollmérlca de troca lOnlca com subsequente detecção por

condutlvldade. Atualmente, a cromatografIa de fons refere-se à

separação de íons na qual a fase móvel é una soluçSo tampSo aquo-

sa com baixa força lônica e n3o está limitada ao uso de detecto-

res de condutlvldade C843.

Small, Stevens e Bauman [85] construíram um sistema,

comercializado pela Dlonex Corporation ("suppressed Ion chromato-

graphy system"). Usando este equipamento os Snlons foram separa-

dos numa coluna com resina de troca anlOnlca, pellcular, e com

NaOH ou NaHCOj como eluente. A seguir uma segunda coluna contendo

uma resina de troca catlônica convencional, fortemente áclda; foi

utlllzaua para neutralizar o eluente, removendo os íons sódio com

a finalidade de reduzir sua condutlvIdade. Simultaneamente,

Snlons com valores de pKa menores que 7 foram convertidos em áci-

dos altamente Ionizados. Esta reação permitiu a detecção dos

anions om um eluente de condutlvidade relativamente baixa [793,

Uetzel e colab. C863 determinaram alguns an tons (Cl", P0'~, NOj ,

SO* 7 em quantidades de traço* (ppb) usando este método, acoplado

com uma coluna de preconcentraçSo.
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Um sistema sfat lar de supressão foi usado para a croma-

tograf ia de cations, embora também seja possível usar só una co-

luna contendo resina de troca catlônlca de baixa capacidade e,

como eluente, una soluçSo de ácido mineral ou do sal etllenodla-

mdnlo. Neste caso a condutSncla é suficientemente baixa, e o de-

tector pode estar colocado imediatamente após da coluna de sepa-

ração.

Recentemente, detectores de espectrofotometr1 a UV tem

sido usados nestes sistemas. Para espécies oxldávets, detectores

eletroqufmlcos sao empregados, os quais fornecem uma sensibilida-

de alta. Um excelente exemplo é o trabalho realizado por Elchuk e

Cassidy Í871 na separação de lantanldeos. Os íons metálicos em

quantidades de ultra-traços foram detectados coro o uso de um es-

pectofotômetro UV, depois de uma reaç3o de complexaçao dos lanta-

nideos com arsênico.

Uma ampla revisa*o da cromatografia de íons Inorgânicos

foi apresentada recentemente por Fritz e colab. £79,883.

1.3.2.3.2 - CromatografIa por exclusão.

Neste tipo de cromatografIa as moléculas sao separadas

com base no tamanho molecular, o qual é freqüentemente correla-

cionado ao peso molecular. Duas formas de separação empregando!

colunas pollméricas sao usadas.

A cromatografia por exclusão que usa uma fase móvel nao

aquosa é também conhecida como cromatografIa por permeaçSo em

gel. Neste caso moléculas muito grandes nao podem penetrar nos

poros do polímero macroporoso e sao excluídos da fase estaciona-

ria. Pequenas moléculas podem difundir-se dentro dos poros efeti-

vos do polímero e assim serem retidos seletivamente. O material

usado para esta técnica é um polímero macroporoso com alto grau
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de cruzamento quo apresenta un Intervalo de porosIdade definido e

COM una distribuição mais homogênea do tamanho dos poros que a

cfllca. Aplicações típicas Incluem determinações da distribuição

de peso molecular de polímeros, separação de óleos de baixo peso

molecular, oligOmeros, plasttf1cantes, etc. C843.

Em princípio, o mecanismo de separação por cromatografia

de exclusão que utiliza uma fase móvel aquosa (filtraç3o em gel)

é semelhante ao descrito acima. Nesx.e caso as moléculas do soluto

s3o solúveis em água e usa-se como fase móvel soluções aquosas ou

tampões. Os copo1lmeros de pollestireno n2o derivados s3o extre-

madamente hldrofóbicos e incompatíveis com o melo aquoso; porém

tem-se empregado polímeros de acrllato que s3o suf1centemente rí-

gidos, para serem usados em equ>^amentos de cromatografia líquida

moderna. Estes acrllatos contem alguns ésteres ligados que fazem

o polímero um pouco lábll, mas s2o úteis comàí e 1 uentes quando um

pH alto n3o é necessário, e s3o suficientemente hldrofíltcos para

serem compatíveis com uma variedade de fases móveis aquosas. No

entanto, eles apresentam um caracter hidrofóbico que leva a inte-

rações mistas entre o polímero e o soluto, resultando em picos

largos na base, ou picos com cauda [84]. Uma revlsSo deste tipo

de material foi apresentada por Regnler C89,9O3 e por Small e

Miller 1911.

A separação de oiIgossacarldeos em uma coluna enpacotada

com resina de troca cat IOnlca com 4% de dlvinllbenzeno é um exem-

plo do mecanismo de exclusSo C783.

1.3.2.3.3 - Cromatografia em fase reversa.

Este tipo de cromatografIa envolve a distribuição da mo-

lécula entre a fase móvel polar (freqüentemente soluçSo aquosa) •

a fase estacionaria n3o-polar ou meja o esqualeto arontátlco da
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resina [923. O material usado em cromatograf!a por permeaç3o em

gel também é aplicado em certas circunstancias como material de

recheio na cromatograf1 a de fase reversa. Os polímeros s3o sufi-

cientemente rígidos e também silo estáveis em valores elevados de

pH ou em aplicações que produzem uma degradação rápida das colu-

nas de silica de fase reversa. O tamanho de partícula varia de 5

a 10 ym com uma área de superfície alta (500 m V g ) . A matriz é

extremamente hldrofóblca, o que pode originar 1 Imitações na efi-

ciência, embora, os polímeros nHo derivados contenham muitos eló-

trons TT que, com freqüência, ...teragem com os orbitais do soluto.

A escolha de um eluente forte pode resultar em separações adequa-

das C843.

A coletividade e a eficêncla podem ser melhoradas. In-

troduzindo grupos funcionais ligados covalentemente aos anéis

aromaticos, e a-ssim os elétrons TI ficam blindados para n3o ocorw

rer interações com o soluto. Neste caso é recomendável usar uma

fase móvel fraca C843.

O mecanismo de fase reversa é empregado na separação de

álcools C783, 9 de compostos aromaticos, obtendo-se uma melhor

separação ao usar uma resina macroporosa derivada do que àquelas

n2o derivadas, como foi mostrado por Benson o Woo CQ43.

1.3.2.3.4 - CromatografIa em fase normal,

Este tipo de separação baseia-se na distribuição da

amostra entre a água ligada a resina flíquido ocluído no interior

da resina) e> a fase móvel menos polar. Este mecanismo Influencia

fortemente a separação de carbohldratos, que utiliza colunas com

resina Amlnex HPX-87, temperatura de 358 K 9, como fas» movei,

água Í783.
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1.3.2.3.5 - Cromatografia por troca de llgantes.

A cromatograrI a por troca de IIgantes é o método usado

para a separaçSo de compostos de uma mesma série, embora com di-

ferente poder de coordInaç3o [933. Assim Bedettl e colab. [941

separaram ácidos carboxf1Icos, aproveitando as diferenças das

constantes de formação dos complexos entre os llgantes carboxfla-

tos e um foro metálico fixo na resina <reslna que1 atada tratada

com uma solução de Nl(NH3)*
+). Esta técnica tem sido aplicada à

análise de arainoác1dos e outros compostos contendo principalmente

átomos de nitrogênio.

1.3.2.3.6 - CroroatografIa por papes lOnlcos.

Esta técnica foi desenvolvida originalmente para o uso

com a fase normal, embora, atualmente, seja mais usada com fase

reversa. Usa-se uma coluna empacotada com resina, e como eluente,

uma solução contendo um modlflcador o qual atua como um ponto de

'* troca lônlca móvel, que pode ser sorvido pela resina ou que pode

formar um par iõnlco com os íons da amostra L883. Os fons da

amostra, X , e o contra-íon, Q , comblnan-se para formar um par

lÔnlco (X ~Q > que tem afinidade suficiente pela resina para ser

retido por esta C953. Existem algumas controvérsias sobro o meca-

nismo C963, ou seja, se o contra fon combinam-se com os fons da

amostra em solução ou se a parte llofíllca do contra-íon é absor-

vida pela parte ativa da resina, segundo estas equações C8O3:

Xaq + X q *=-> « V Jaq *=-> EXVl

ou

Rotsch e Petrzyk £973 estudaram o «feito do sal tetraal-

qullamonlo na retençSo de ácidos mono e dlcarboxflicos em Amber-

lite XAD-2 em funçSo do pH em misturas de água e acetonitrlIo.
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1.3.2.3.7 - CromatografIa lônlca usando o efeito salino ("salting

out").

Esta técnica é aplicada a peparacío de álcools, aKi©ídos

e cetonas, que s?So compostos que n3o se encontram Ionizados em

solução aquosa. Esta separação é lograda pela solvataçlto dos gru-

pos lõnlcos da resina. Por exemplo, constdurando-se uma mistura

de resina-água-cmostra (álcool), o grupo lOnlco da resina é sol-

vatada pela água. Adlclonando-se um sal como (NHif)250l>, o qual é

insolüvel no álcool, parte da água da resina sal para solvatar .os

Tons do sal e os grupos lõnlcos da resina ficam desprotegidos.

Ent3o, um grupo OH do álcool pode solvatar este grupo carregado

da resina enquanto a outra parte da molécula do álcool pode pene-

trar na matriz da resina C98D. Este tipo d» cromatograf1 a emprega

resina de troca anlCnlca na forma de blssulflto C99,1OO3.

1.3.2.3.8 - CromatografIa de partlç3o-exclus3o de fona.

Esta técnica é atribuída a Wheaton e Bauman [101], que

propuseram uma teoria de exclusão de íons e reallzaram a separa-

ção de eletròlltos e n3o-eletrólItos empregando uma coluna com

material pollmérlco sulfonado.

Considera-se que as colunas com material pollmérlco de-

rivado (como pollestlreno-dlvlnlIbenzono sulfonado) consistem

principalmente de três partes:

a).- o esqueleto da resina (copolímeró).

b).- o líquido ocluído pelas partículas da resina (lí-

quido lntrastlclai).

c).- o líquido da fase móvel entre as partículas da re-

sina (líquido Interstlclal).

A resina de troca catiOnica atua como uma membrana semi-

permeável entre as duas fases aquosas (b,c). Solutos Ionizados
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s3o excluídos da água do Interior das partículas da resina (b) o

passam rapidamente pela coluna. 0 material o3o-tonlzável n«So é

excluído,'sofrendo partição entre as duas fases aquosas b e c.

Assim, elos passam mala lentamente pela coluna. Os solutos n3o

iônlcos apresentam diferente retenção devido a: 1) atraçSes pola-

res diferentes entre o soluto e o grupo funcionai da resina, 2)

diferença nas forças de Van der Uaals entre o soluto e o material

pollmérlco (principalmente os anéis benzônlcos) C793.

Em uma coluna empacotada com resina de troca catlônlca

os fons negativos s3o repelidos pela carga negativa imóvel do

grupo sulfonado da resina e s3o excluídos desta, como resultado

do equilíbrio de Donnan. Pode descrevei—se este princípio da se-

guinte forma:

Consideremos um sistema formado por três componentes;

onde o componente 1 é o solvento (geralmente água), o componente

2 6 um eletrólito de alta massa molecular e o componente 3 é um

©letróllto de baixa massa molecular, MX. Designemos o eletrólito

de alta massa molecular como PXZ, consistindo de um macroíon P,

com número de Valencia z* ligado com um número igual de fons ne-

gativos zX", sendo que o íon negativo do eletrólito de alta massa

molecular é o mesmo que o do eletrólito de baixa massa molecular.

Em uma situaçKo específica, usando uma membrana impermeável aos

macroíons, mas permeável ao solvente e também aos fona do ei etro-

ll to de baixa massa molecular, um equilíbrio é alcançado entre os

íons de baixa massa molecular, os quais est3o de ambos os lados

da membrana, mas não em concentrações iguais devido à presença

dos macrofons de um lado da membrana, embora seja necessário que

ambos os lados da membrana sejam neutros, t evidente que a con-

centração dos íons do eletrólito de baixa massa molecular 6 maior

do lado da membrana que n3c contem os roacrofons. Este equilíbrio
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ó denominado oqullfbrlo do Donnan [102].

Um exemplo típico ocorre em uma resina trocadora de cá-

tlons na forma A coexistent© com a soluçSo de um eletrólIto forte

AB; neste caso n3o ocorre troca total, mas sob algumas condiç3es

o eletrólIto da solução externa penetra na resina. No caso de

misturas de eletrólltos e n3o-eletról1 tos, pelo princípio de Don-

nan, 03 ©lotrólltos s3o excluídos preferencialmente e esta é a

base da separação destas misturas pela técnica de exlus3o de fons

1771. No entanto, os ácidos fracos, tais como os ácidos çarboxf-

11 cos, existem na forma molecular e n3o s3o excluídos da resina

devido à repulsão dos ions. As moléculas entram na resina onde

est3o sujeitas a serem separadas pelo processo de partlc3o 1731.

Wheaton e colab. [101,1033 propuseram uma teoria de ex-

clusão onde o comportamento de uma coluna de troca lõnlca pode

ser considerada como:

Vi = volume lnterstlclal da coluna entre as partículas

da roslna.

V2 = volume do solvente dentro das partícula da resina

na coluna

C^ = concentração inicial do componente lônlco A.

Cg = concentração Inicial do componente n3o-10nlco B.

Se uma soluç3o de A + B passa pela coluna, o material

lônlco será eiuIdo com um volume de retenção Igual ao volume Vj-,

enquanto quo o material n3o-lõnico somente será eluido com um vo-

lume do retenção Igual a Vi + V2.

Wheaton e Bauman C101D aplicaram a teoria da membrana de

Donnan aos eletrólltos. Tanaka o colab. [1013 evidenciaram que a

ordem de olulçSo dos ácidos em uma coluna de resina de troca ca-

tlfinlca poderia estar relacionada ao efeito de exclusão de fons

entre 09 fona hidrogênio do soluto e os hldrogênlos fixos da re-
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sina. Eles também evidenciaram que o tempo de retenção dos ácidos

depende de seus valores de pK .

O mecanismo de partição foi estudado por Re i chenb.erg e

Uai 1 C1053, como a absorção do moléculas neutras pela resina do

troca lônlca. Nos seus resultados encontraram que a quantidade de

água o soluto Cnão-lOnlco) absorvido pela resina dependo da poi—

gentagem de cruzamento da resina. Eles descreveram este efeito

como o coeficiente de partição do soluto entre a água lnterstl-

clal e lntrasticial da resina, e que este fato não estava confi-

nado a superfície das partículas da resina. Esta distribuição é

influenciada pela forma da resina e o grau de cruzamento, o com-

primento da cadela carbônica do soluto e de seus grupos polares,

também da concentração do soluto. Além disto, mencionaram que os

fatores operativos deste tipo do separação poderiam ser as Inte-

rações de London è interações polares (forças de Van der üaals)

entre outro3 fatores.

Harlow o Morman C106D afirmaram que o material não-iôni-

co apresentava diferenças em seus tempos de retenção devido às

atraçSes polares entre os grupos funcionais e às forças de Van

der Uaals entre os não-eletról1 tos e a parte orgânica da resina,

resultando na partição do soluto no líquido dentro e fora da re-

sina (Kd = C r/C), ondo C é a concentração do soluto no Interior

da resina, e Cr é a concentração do soluto na solução fora da

resina. A capacidade para separar os solutos depende das diferen-

ças de Kd e este é afetado por vários fatores, tais como a natu-

reza e concentração do soluto e as características da resina.

Harlow e Norman [1063 estudaram o efeito causado por di-

ferentes fatores para melhorar a resolução da separação de vários

compostos, como, por exemplo, o comprimento e diâmetro da coluna,

o diâmetro das partículas o o grau de cruzamento da resina, a va-
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z3o do eluente (água), a temperatura da separação e quantidade de

amostra. Estes fatores também afetam o mecanismo de excluçSo de

íons, como demostrou Wheaton e Bauraan C1013.

As resinas mais comumente usadas em cromatografIa de

partiç«io-exclus3o de fons sSo copo li meros de estlreno-dlvlnl lben-

zeno, "tipo gel", de alta capacidade, com vários tamanhos unifor-

mes de partículas que atualmente chegam a ser de 5 pm e totalmon-

te porosas.

A porcentagem de dlvlnllbenzeno desempenha um papel mui-'

to Importante na separação de espécies orgânicas fracamente Ioni-

zadas. Geralmente em uma resina com baixo teor de cruzamento a

quantidade de eletróllto no seu Interior é maior, (princípio de

Donnan). Este efeito foi observado por Uneaton e Bauman £1013.

Hals tarde, Tanaka. e colab. Cl 04 3 verificaram que para ânlons de

ácidos Inorgânicos fracos, tais com claneto, borato e carbonato,

o efeito do cruzamento n3o é pronunciado e observaram somente um

ligeiro Incremento na retenção ao diminuir o cruzamento.

Bafna e colab. C1O73 fizeram um estudo sobre a sorpçSo

molecular de mais de 24 ácidos carboxflicos em resina de troca

catlônlca. Eles determinaram as constantes de equilíbrio de sorp-

ç3o e seus coeficientes, usando resinas Dowex 500 com entrecruza-

mento de X4, X8, e X12, na forma Hf, com fase movei aquosa.

Turkelson e Richards [1083 fizeram renascer em 1978 a

cromatografIa de partiçSo-exclusSo de íons, mostrando uma vanta-

gem importante ao usar uma fase móvel ácida. Eles consideraram

que além dos outros fatores que influenciam a separação dos áci-

dos carboxílicos, o fator principal é o pH das amostras ácidas.

A adição do HC1 ao eluente (água) converte oa ácidos à sua forma

molecular, facilitando a separação de ácidos orgSnicos moderada-

mente fortes, os quais nSo poderiam ser separados usando água co-
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mo a fase móvel. Richards [1093 Já tinha usado soluçSes de ácido

clorídrico como eluante, nas somente fez a observação de quo os

tempos de retença*o aumentavam ao aumentai—se a concentração ácida

do eluente, o que poderia ocorrer devido ao Impedimento da lonl-

zaç«k> dos ácidos.

Rajakyla [1103 observou o ©feito do pH de soluções aquo-

sas de H2SO,, como eluente na separação de alguns ácidos formados

na oxldaçcto de glucose.

Modificadores orgânicos também podem ser adicionados è

fase móvel para reduzir as interações de algumas espécies da

amostra com a resina. Assim, acotonltrlla acima de 40% pode ser

adicionada ao eluente aquoso para separar alguns ácidos aromáti-

cos e fenóis clorados. Etano1 e 2-propanol também s3o usados. Po-

rém, o metanol pode causar danos Irreversíveis à resina £783.

0 efeito do contra-íon da resina em cromatografia dè

partIç3o-exclus3o de íons foi estudado recentemente por Uai ton e

colab. Clll,1123. Os autores observaram um decréscimo na rotenç3o

de alguns compostos dependendo do contra-íon usado. A ordem en-

contrada foi LI > Ma > K*. Para fons duplamente carregados, a

retenção é maior que a do LI* . Uma tentativa de explicar este fa-

to baseu-se nas interações íon-dtpolo. Uma teoria foi proposta

por Dleter e Dalton [112] e baseava-se na hldrataçSo lOnlca do

contra-íon. Uma vez que a resina 6 considerada como um solvente

orgânico, a água modificava as propriedades da mesma. Assim, com

uma maior quantidade de água dentro da resina, a absorção de al-

guns compostos, principalmente os aromátlcos, foi menor. Além

deste efeito, um efeito secundário foi causado por pontes de hi-

drogênio quo reforçavam as atrações entre as ligaçftes n do so luto

aromátlco e do polímero. Elas foram afetados pela quantidade de

água livro na resina, que dependiam da água de hldrataç3o do con-
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tra-íon.

1.3.2.3.9 - Cromatografia de part 1 ça*o-exc I us3o de íons acoplada a

cromatografia de troca lõnlca.

A Dionex Corporation desenvolveu um Instrumento que per-

mite a detecção simultânea de ácidos fracos e fortes por cromato-

grafia de partIç3o-exclus3o de íons combinada com a cromatografia

de íons . O processo da separç3o consiste de 4 etapas sendo elas:

1) a Injeção dos sais de ácidos fracos e fortes. *

2) a exclução dos ácidos fortes e sua concentração em

una segunda coluna.

3) a separação e detecção dos ácidos fracos via exclusão

de íons.

4) a separação dos ácidos fortes via cromatografia de

troca lOnlca.

Este tipo de cromatografia tem sido usado na separação

de ácidos em vinhos, bebidas carbonadas, extrato de café, etc. £

de se esperar que sua aplicação será incrementada na análise de

amostras complexas como fluidos biológicos ou outras misturas

C793.

1.3.3 - Separações cromatográf1cas de ácidos carboxíllcos em co-

lunas poliméricas,

1.3.3.1 - Separações em colunas de troca catlonlca.

A determinação de ácidos carboxíllcos por cromatografia

líquida, usando colunas poliméricas é utilizada a mais de uma dé-

cada. Como seu nome indica, a cromatofrafia de part1ção-exc1usão

de íons separa substancias por exclusão de íons e por partição

entre o eluente dentro e fora da resina, «m uma coluna enpacotada
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com resina de troca catiCnlca.

Harlow e Morman C1OG3 estudaram o comportamento de um

grande número de ácidos orgânicos e Inorgânicos usando uma coluna

de troca catlõnlca na forma H* (Powex 50 X12), com o eluente

água. Estes autores fizeram algumas generalidades sobre o compoi—

tamento da eluiç3o dos ácidos:

1) membros de uma série homóloga emergem em ordem de-

crescente a sua forca ácida o decrescente em relação a sua solu-

bi1 Idade em água.

2) ácidos dlbásicos eluem antes que os monobásicos, con-

tendo o mesmo número de carbonos.

3) um Iso-ácido elul antes que o seu ácido normal cor-

respondente .

4) uma 1Igaç3o dupla em um ácido faz com que ele elua

com um maior tempo de retenç3o.

5) a presença de um anel benzOnlco no ácido aumenta sua

retenção.

6) os grupos cetonleos aceleram a elulç3o dos ácidos.

7) ê imprevisível o efeito produzido por um grupo OH num

ácido ao ser eluido.

Uma revieáo detalhada das técnicas cromatográficas usan-

do polímeros do troca lOnlca na determinação de ácidos orgânicos

foi feita por Jandera e Churacek [1133. Esta revisão destaca o

comportamento sorptlvo dos ácidos em resinas de troca catlõnlca 9

aniOnica e as suas aplicações as separações de ácidos em Bioquí-

mica. Eles mencionam os resultados do vários pesquisadores, le-

vando em consideração as sequintes observações gerais para 9 oe-

paraçSo de ácidos carboxfllcos usando uma coluna de troca cattO-

nlcai
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1) a BorpçSo dos ácidos aumenta com o comprimento da ca-

dela carbônica e com a diminuição de sua constante de lonlzação.

2) alguns ácidos orgânicos fortes permanecem sem serem

retidos.

3) um grupo carbon lia, <* ceto, hidroxl ou uma dupla li-

gação reduzem o grau de sorpção.

4) a sorpção de uma cadela ramificada é menor que a de

uma normal e esta sorpção depende da posição da ramificação na

cadela.

5) ácidos aromátlcoB são mais retidos que os alifátlcos.

6) um grupo amino tem Interações fortes com o grupo sul-

fônlco da resina, aumentando sua retenção.

7) para um determinado ácido o Incremento da absorção

nas diferentes formas tônicas da resina é Li * < Na* < Cs*, Indi-

cando que existem interaçSes eietrostáticas no processo da absor-

ção.

8) a concentração de fons H* na resina de forma H* su-

prime a dissociação dos ácidos carboxíllcos © ajuda è adsorção.

No entanto, na revisão feita por Jandera e Churacek

C1133 apresentam polímeros que não são apropriados para aplica-

ções em cromatografia líquida moderna, devido ao diâmetro grande

das partículas e a uma estrutura porosa não bem definida.

Outra revisão mais recente de técnicas de cromatografia

líquida moderna para a separação de ácidos carboxílicos foi dada

por Schawarzenbach C1143. Ele comparou os métodos de fase reversa

usando silica e jterials de recheio pollméricos e discutiu a

cromatografia de partlção-exclusão de íons e outros tipos de cro-

matograf Ia usando silica como fase estacionaria.

Vários trabalhos tôm sido descritos usando a cromatogra-

fla líquida de baixa pressão com resinas de troca catiônlca. Na-
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kajlma 0 colab. [1151 construíram urn anallzador de ácidos nuito

sofisticado. Lunder e Hessorl C1163 construíram um outro equipa-

mento mais simples, com o mesmo propósito, ou seja separar ácidos

carboxí1Icos, detectando-os mediante uma reacSo pós-coluna com

cloreto de ferro (111) e usando para tal um detector de índice de

refraçao.

Rapp e Ziegler 11173 separaram diferentes ácidos dicai—

boxillcos de vinho e de xarope de uva, usando a cromatografIa lí-

quida de alta eficiência. Para conseguirem a detecçKo dos ácidos,

foi necessário fazer uma pré~concentraçao. Já que o refratometro

diferencial é pouco sensível. Eles estudaram a separação dos áci-

dos com diferentes fases móveis, como misturas de but11-acetato,

butano1 e água.

A separação dos ácidos carboxí11 cos do ciclo de Krebs

nao foi possível usando colunas pollnéricas antigas; no entanto

amostras dos ácidos a ceto-glutárico e ácido málico podem ser se-

parados embora apresentem valores de pK quase idênticos C843.

Jupllle e colab. C78D sugeriram que D a correlação en-

tre a retenção e o pH nao e o fator definitivo na separação dos

ácidos, 2) os ácidos graxos com número de carbonos maior que três

s3o retidos na coluna por mais de um volume de solvente

Holinar Pineda C1183 trabalhou com um sistema semenhante

ao usado por Lunder e Hessori, ao estudar o comportamento croma-

tograf ico de mais de 30 ácidos carboxí1icos, variando parâmetros

como o grau de cruzamento da resina, o pH e o comprimento da co-

luna. Este método foi também aplicado anteriormente à separação e

determinação de produtos radlolítlcos de carbonatos no estado só-

lido, usando um método refratobétrlco e outro radioquímlco para

Jetectar e quantificar os ácidos carboxíllcoo encontrados £58,601

Uma grande contribuição a cromatografia de partJçao-ex-



57

clusSo de íons em cromatografia líquida de alta eficiência usando

trocadores de ions, foi dada recentemente por Uoo e Benson

[75,1191, que usara» amostras de 10 wl para obter uma boa separa-

çSo de una mistura de 11 ácidos carboxíllcos em poucos minutos,

usando polímeros modernos e altamente eficientes. Esta técnica

foi aplicada à separação de vários ácidos.

Uma característica dos polímeros usados no passado era a

retençSo de álcools e açúcares em amostras naturais, as quais co-

eluiran com os ácidos. Os novos polímeros permitem a separação

d» ácidos, açúcares e álcoois em uma só análise, através de redu-

ção da vazSo e aumento da temperatura da coluna ou troca da forma

da resina C843.

1.3.3.2 - Separações em coluna de troca anlônlca.

Jandera e Churacek Cl133 apresentaram una revisSo da se-

paração de ácidos carboxíllcos usando resinas de troca anionica.

Eles destacaram que os ácidos s3o separados em uma coluna rechea-

da com uma resina trocadora de Snions pelos processes de sorpç3o

molecular e de troca tônica. A adsorção total dos ácidos carboxí-

11cos mostrou ser dependente da mudança de sua concentração na

fase móvel e o grau de troca anionica da fase estacionaria (a

quantidade de contra-íons da resina que desprende).

Observou-se também que a sorpç3o molecular aumentava com

o crescimento da cadela hldrocarbonada do ácido. No entanto, a

troca anlOnlCd apresentou um decréscimo da sorpção para os ácidos

fórm1co, acético e proplônico, mas aumentava significativamente a

partir do ácido butínco. Também esta sorpçSo aumentava quando se

aumentava a basic Idade da resina de troca anIôn1 ca. 0 comporta-

mento sorptlvo dos ácidos carboxíllcos alterava com a modificação

da estrutura da resina, h separação mostrou ser dependente do pH
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da fase «óvel, sendo que em soluçCJes alcallnaa a corpç3o foi

maior devido ao Tato que os ácidos ©st3o presentes eu sua forma

tOnlca e foi menor em soluções ácidas, pois os ácidos est3o em

sua forna molecular.

Davtes e colab. [1203 fizeram um estudo do comportamento

cronatográf1co de mais de SO ácidos, usando uma resina de troca

aniOnlca Dowex 1 X10. Eles mostraram em seus resultados que a es-

trutura do ácido e sua constante de tontzaçao CpK ) tem um papel

Importante na elutç«k> dos ácidos carboxí 1 icos. Usara» o ácido

form1co como fase móvel, mas este eluente n3o apresentou uma re-

lação geral entre sua concentração e o pK do ácido a ser eluIdo.

No entanto, o pK ajuda a predizer a ordem de elulçao de uma mis-

tura de ácidos similares.

Uma aplicação deste método foi feito por Rasai e colab.

C121?. Eles flzer*£ uma determinação automatizada de ácidos car'

box fit cos «m amostras de vinho branco ̂ pj^^durou alguns segundos/ I

Davlos 9 colab. [120] aplicaram o método em vários campos analí-

ticos, bem como a fluidos biológicos, amostras clínicas, etc. Po-

rém, os tempo? de análise variaram de minutos até cinco horas.

Existem muitas publicações na literatura de separações

de ácidos carboxí'1 Icos por cromatogr af l a de troca anlõnlca con-

vencional [1133. Atualmente, este tipo de cromatografia é denomi-

nada cromatcQi-af ia de ions e difere da cromatogr afia de troca tô-

nica convencional no uso de colunas de baixa capacidade e eluen-

tea de baixa concentração. O equipamento usado para a separação

dos Snlons de ácidos carboxí1Icos é similar ao Já descrito, que

usa una coluna de supressão. Esta coluna neutraliza o eluente e

permite que os ácidos sejam detectados com alta sensibilidade por

métodos de condutometr1 a. No entanto, tem-se feito algumas tenta-

tivas para eliminar esta segunda coluna de supressão, mediante
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fibras de rwrílna de troca cattOntca com alta capacidade de troca.

Un trabalho neste sentido foi apresentado por Rokushtka e colab.

[122] . Posteriormente realizaram um trabalho similar C1233 usan-

do mlcrocolunas empacotadas com silica, recoberta com um trocador

de anlons, além de colunas capilares de &0 cm x 190 Pm com resina

YEUAX-1 (troca anlOnlca) Seus resultados mostraram que os ácidos

de baixa massa molecular podiam ser separados com uma solução de

tetraborato e os ácidos dicarboxí1tcos e os ceto-ácldos com uma

solução t amplio de carbon a tos.

Por outro lado, a cromatografIa de troca lônlca de alta

eficiência usa colunas empacotadas com sfllca recoberta com polí-

meros trocadores de fons de baixa capacidade. Já que Isto permite

reduzir o tempo de retenção dos ácidos comparados com os de cro-

ata togr afia convencional quo eram de várias horas. Cm croraatogra-

fla moderna 03 tempos de retenção são reduzidos até segundos, co-'

mo na análise obtida por Klrkland [124] ao separar os ácidos lso-

mérlcos nalelco e fumarlco usando a técnica de alta eficiência

empregando, como eluente, água ou soluções ácidas diluídas o, co-

mo fase estacionaria, uma resina de metacrllato com grupos tetra-

alqullamOnlo. 0 autor observou que a retenç3o e a resolução são

Influenciados consideravelmente peto pH e a força lOnlca da fase

novel.

1.3.3.3 - Outros compostos orgânicos separados em coluna de troca

lônlca.

Uma das maiores diferenças entre o uso de colunas empa-

cotadas com silica e material pollmérlco pode ser encontrada na

aplicação e determinação de amlnoácldos, Já que ainda não se se-

parou todos os amlnoácldos em colunas empacotadas com silica.

A análise de aminoácldos em colunas polimérlcas permite



60

reprodutibi l Idade e una vida prolongada, alén de geralmente for-

necer uma excelente separação usando soluções de tampa*o aquosos.

O principal mecanismo na separação de amlnoácidoB é o de

troca iônlca, embora tenha-se observado que uma mistura de outros

mecanismos também ocorre. O método de detecç«to destas substâncias

geralmente requer una reaç3o pós-coluna com nlnldrlna, formando

um complexo com as ami nas primárias e secundárias para serem de-

tectados fotometrlcamente [1253, ou com o-ftalaldeído para formar

compostos fluorescentes com as aminas primárias [1263. Na presen-

ça de hlpoclorlto as aminas secundárias também reagem com o-fta-

lai de f do permitindo que todos os ami noácidos possam ser detecta-

dos pelo método de fluorescêncla [1273, que é quase 10 vezes

mais sensível que o método fotométrico com nlnldrlna.

A eflclênça das colunas foi aumentada controlando os po-

ros e a estrutura ml croporosa da resina (partículas porosas de 6

+ 0.5 Um que alcançam uma eficiência de até 100.000 pratos/m). A

seletlvldade é fortemente dependente da forma da resina, o que

também Influência o mecanismo de separação (exclusão de íons, ex-

clusão por tamanho e vários modos de partiç3o). Excelentes exem-

plos de separação de aminoácldos em colunas empacotadas com mate-

rial pollmérlco s3o apresentadas por Benson e Woo [84], separando

até 42 compostos.

Angyal [1283 e Coulding [1293 estudaram o princípio de

separação de carbonidratos em colunas de resina com contra-íon,

gerando considerável Interesse na determinação moderna de carbo-

hldratos.

Um exemplo é dado por Scobell • colab. C13O3 ao separar

0 quantificar vários sacarídeos em uma coluna de resina Amtnex

A-5 na forma de Ca2 , empregando água como fase móvel. Também se-

pararam a frutose e dextrose de dl, trl e polIssacarídeos; estos
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últimos compostos eiuiram com tempos do retenção menores à fruto-

se © dextrose. A retenção dos açúcares parece ser devido à forna-

çt$o de comploxos fracos entre o açúcar e o fon metálico da resl-

Os carboVl dratos s3o separados de amostras reais? em co-

Iuna3 empacotadas com polímeros trocadores de cátions, já quo es-

tes carbotydratos s3o os compostos mais abundantes na terra na

orma de proteínas e graxas em animais e amido ou celulosa em ve-?r
getals [823.

Os álcoois metanol, etanol, Isopropanol, isobutanol, n-

butanol, Isoamflico e n-amfllco sa"o separados coro sucesso em uma

coluna de Aminex HPX-85 de 25 cm x 0,4 cm de d.l., usando como

fase móvel uma solução aquosa de H2SOI< 0,01 N, e um detector de

índice de refraçSo 1771.

R. Pecina e colab. C1313 observaram o comportamento de

&3 substâncias em uma coluna Aminex HPX-87-H (30 x 0,78 cm) de

resina de troca catiônica. Estas substâncias polares com diferen-

tes propriedades químicas s3o ácidos carboxfilcos, aideidos, ce-

tonas, alcoois e carbohidratos. A alta eficiência da coluna na

separação destes compostos permitiu concluir que os tempos de re-

tenção aumentaram com o aumento do comprimento da cadeia dos com-

postos lineares. Este fato foi causado pelo efeito de fase rever-

sa. Outro ponto determinante da ordem de elulçSo foi a posição

dos grupos funcionais na cadela. Pecina propôs esta técnica para

ser usada na análise de produtos de degradação de blomassa, usan-

do um detector de índice de rofraçSo.

A sensibilidade da deteçSo destes compostos é determina-

da pelo tipo de detector usado.
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1.3.4 - Detectores mais usados em cromatograft a de part l ça"o-ex-

clusão de fons.

1.3.4.1 - Detectores UV-visível.

Ou detectores UV-visível s3o provavelmente os mais usa-

dos em cromatograf1 a líquida. Muitos? eluentes comuns, como água

ou solucSes aquosas de ácidos inorgânicos, n«So absorvem na regi3o

UV e s3o compatíveis com este tipo de detectores. Embora os áci-

dos carboxíllcos alifátlcos, álcools ailfáticos, açúcares e qu-

tros compostos, que s3o separados por cromatografia de partlça"o-

exclus3o de fons, absorvam fracamente a radiação apenas na região

limite do comprimento de onda da luz UV, estes detectores também

Seio empregados nestes casos.

1.3.4.2 - Detectores de índice de refraç^o.

Estes tipos de detectores s3o úteis, porém sua sensibi-

lidade n3o e multo alta e s3o multo sensíveis a mudanças na vaz3o

e à temperatura.

1.3.4.3 - Detectores e1etroquímicos.

Os detectores e1etroqufmicos têm sido usados em inümeros

casos. 0 desenvolvimento de uma cela eietroquímlca com volume re-

duzido foi conseguido recentemente e a aplicação destes detecto-

res aumentaram, devido a sua alta sensibilidade e baixo custo.

Recentemente Jonhson e colab. [132,133) construíram um detector

amperométrico de pulsos para detectar radicals e moléculas orgâ-

nicas como aldeídos, álcools, pol (álcool** e carbohldratos. Takata

e Muto Cl343 usaram um detector coulométrlco de potencial coou

tante, onde fizeram reagir 00 componentes separados com diferen-

tes reativos (reação pós-co1 una). Assim, por exemplo, os ácidos
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carbox illcos Topara detectados depois da reaçSo com p-benzoquinona

e com o uso de um eletrodo secundário. Os detectores eletroqufmi-

cos amperometrIcos também têm stdo usados C1353.

1.3.4.4 - Detectores de condutlvidade.

Estes detectores sâ*o freqüentemente usados para detectar

substâncias lonlzávels. Goodman e colab. C1363 determinaram rapi-

damente quantidades a nível de traços de ácidos carboxíllcos

usando uma coluna de AmberIIte CG 120 para a separação e una cela,

de condutlvidade para sua detecção. A Dionex Corporation desen-

volveu um sistema usando uma segunda coluna de troca lônlca, co-

locada em série com a coluna de separação, para a determinação de

diferentes elementos. Esta segunda coluna reduz a condutlvidade

do eluente, o qual, na maioria das vezes, é o ácido clorídrico.

Esta coluna contendo resina de troca catlônlca da alta capacida-

de, na forma de Ag (I), remove o ácido clorídrico, que precipita

como cloreto de prata. Os ácidos da amostra então n3o reagem com

a Ag (1) e são posteriormente detectados por medida de condutlvi-

dade 1731.

Esta revisão permite ter uma coroprens5o dos mecanismos

que imperam na separação dos ácidos carboxíllcos e nos dá uma vi-

são para enfrentar os problemas no laboratório ao usar cromato-

grafla de partição-exclusão de Cons.
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CAPÍTULO 2

OBJETIVOS DO PRESENTE ESTUDO.

Os objetivos do estudo 32o:

2.1 - Sintetizar de uma forma simples, rápida e eficiente

o carbonato de cálcio marcado com carbono-14 com alta atividade

específica.

2.2 - Re-examlnar a técnica de separação por cromatogra-

fia líquida de part1ç3o-exc1us3o de íons, usada anteriormente,

para a determinação dos produtos de rariióllse de alguns carbona-

tos C58-603, usando:

2.2.1 - Cronatografia líquida de alta eficiência, estudando as

variáveis:

- Fase estacionaria (resina de troca catlônlca).

- Fase móvel.

- pH da fase móvel.

- Dimensões das colunas.

- Temperatura.

2.2.2 - Cromatogr rla líquida com menor pressão, estudando as va-

riáveis a seguir.

~ Cruzamento da resina.

- pH da fase móvel.

2.3 - Extender a separação para 00 posíveis produtos nSo-

lon Izávels (nos dois sistemas empregados), determlnandoi

2,3.1 - Os tempos de retenção dos ácidos carboxíllcos de baixa

massa molecular (fórmlco, acótlco, gllcollco, glloxíllco,' oxállco
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9 carbônico).

2.3.2 - Os tempos de retenção dos coapostos n3o - lõnlzávels de

baixa naesa molecular (glloxal, forma1defdo, formlato de meti Ia,

acetaldeído, etileno gllcol, metanol e etanol).

2.3.3 - Determinar a resolução dos compostos mencionados.

?.4 - Determinar qualitativa e quantitativamente os pro-

dutos radlolítlcos obtidos após da dissolução dos cristais de

Call*CO3. submetidos a:

2.4.1 - Radlol1 se 0 (auto-radlóllse) e/ou

2.4.2 - Radlollse y .

?.5 - Determinar o valor C (rendimento radlolítlco dos

produtos de radlollse, usando:

?.5.1 - Ca1"CO3 com alta atividade específica (radtóllse 0 ) .

2.5.2 - Cal4C03 com alta atividade específica (como traçador na

radiòllse Y>•

?.6 - Determinar a relação qualitativa existente nos tra-

tamentos térmicos (tsócrono e lsotérmlco) na formaçUo e decompo-

sição dos produtos radlolit I cos.

2.7 - Usar as informações obtidas para propor um mecanis-

mo de formação dos principais produtos radlolítlcos identifica-

dos.
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CAPÍTULO 3

PARTE EXPERIMENTAL

3.1 - Carbonato de cálcio.

3.1.1 - Generalidades do carbonato de cálcio.

0 carbonato de cálcio é um mineral que está amplamente

distribuído na crosta terrestre, fazendo parte essencial das ro-

chás nodimentares. Apresenta-se geralmente na forma de cristais

ortorrôrab1 cos de cal cita. No entanto, existem três formas de

cristalizado na presença de Impurezas, que s3o calctta, aragonl-

ta e vaterita C1373.

3.1.2 - Propriedades físicas do carbonato de cálcio.

A calclta tem massa molecular de 100.9 g/mol, cristal 1-

zando-se na forma de cristais transparentes ortorromblcos. A cal-

ei ta é constituída do carbonato de cálcio anidro com densidade de

2.713 kg/l a 298 K e de 2,711 kg/l a 273 K. A cela elementar de-

terminada por dlfraçUo de raios-X possui os valores de a = 0,336

nm e a = 46,1° £137,1383.

Os átomos de oxigênio est3o ligados ao carbono em uma

forma simétrica num sistema planar formado por um triângulo equl-

látero, com ligações essencialmente cova lentes. A distância C-0 é

de 0,130 nm, com ângulos de ligação de 120°. Este valor da calei-

ta foi calculado com base na estrutura de ressonância proposta

por Pauling C1393.

'Òt Í S » < - > tÒti-}

II I I
/\ /% //\

(0» (0t tOt s0.(+) (+),0» sOt
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A cal cita funde a 1612 K, e decompCSe-se a 1171,6 K sob

condições normais. Sua solubllIdade é de 1,4 mg cm 100 ml de água

a 278 K o de 1,8 mg em 10O ml de água a 346 K. Seu produto de so-

lubll idade é de 0,81 x 10~° mo!/l a 288 K [137,1383.

3.1.3 - Propriedades químicas do carbonato de cálcio.

O carbonato de cálcio anidro é geralmente preparado no

laboratório por uma dupla decomposição entre soluções de carbona-

tos alcalinos e cloreto de cálcio, formando cr lutai a amorfos que

crescem progressivamente na solução. As formas de cristalização

dependem da temperatura e das condiço*es de precipitação. Também o

carbonato de cálcio é formado pela reaçUo do dlóxldo de carbono

COR o hidróxido de cálcio à temperatura ambiente . Durante a rea-

ç3o o pH da solução permanece constante (-12,5) mas ao final é

modificado para um pH ligerament© ácido (-6,5) [1373.

A reação seguinte representa o equilíbrio dos produtos,

dependendo do pH:

Ca(0H)2 + C02 T -°r=í CaCO3 | + H 0

3.2 •- 0 carbonato de cálcio marcado com carbono-14.

3.2.1 - Carbono-14.

O carbono-14 é o isótopo do carbono mais amplamente» usa-

do na química orgânica de compostos marcados, Cste isótopo é ob-

tido pela reação nuclear:

lk
7H + Jn > llC + }H

Tem-se usado esta reação para obter o carbono-14 em

grande escala © com alta atividade específica a partir de compos-

tos nitrogenados, principalmente nitratos. Posteriormente os ni-

tratos irradiados »%o dissolvidos em água 9 aquecidos para li be-
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rar o **C02 formado, o qual d absorvido em uma solução básica de

metais alcallnos [139,1401. Também o carbono-14 é obtido na natu-

reza por lnteraçUo dos nfVutron» derivados dos ralos cósmicos com

o nitrogênio-14 na estratosfera. Posteriormente» ele reage com

oxigênio para formar o 1"C0a C1393.

O carbono-14 decai a n1trogênlo-14 com uma meia vida

(ti/2) de 573O anos, emitindo uma partícula 0' e um neutrino. A

energia máxima da radiação 3~ é de Í58 keV e a energia média é de

50 keV C1413.

A reaçSo nuclear de decaimento ó representadas

ijC > X)H + 3" + v

3.2.2 - Radlosíntese do carbonato de cálcio marcado com carbo-

no-14.

Existem na literatura várlact técnicas para preparar sais

de carbonatos marcados com carbono-14. A técnica básica esta doô^

crita na seç3o 3.1.3.

0 carbonato de bárlo marcado com carbono-14 6 o material

mal3 empregado na síntese de compostos orgânicos marcados. Cate

sal (Ba1^COj) foi preparado por Kornblatt e colab. C1421 o por

outros autores £1432. Nos anos 50 os carbonatos do coleto o do

bárlo marcados com carbono-14 foram obtidos puros, uma vez c)ue *

copreelpitaç^o dos respectivos hidróxidos foi evitada pela adlç3o

de una solução de cloreto de aroOnlo C144,1453.

Em nosso laboratório a preparação do -arbonato de cálcio

marcado com carbono-14 foi feita 9 partir de uma amostra rie car-

bonato de bárlo marcado com carbono-14, que tinha uma atlvldado

específica de 10,7 GBq/g (290 mOí/g).

A técnica desenvolvida para mtrear o carbonato dr cdlclo

com carbono-14 baseou-se no método descrito por Totbert C14&3 ¥
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por Pfelffer C147D e utilizou um equipamento simples.

O carbonato de bárto com uma atividade de 0,92 GBq em

86,2 mg (25 mCl) foi dissolvido em uma solução concentrada ácida

em um sistema fechado, a prova de ar (Fig. 3.1) onde ocorreu a

reaçSo:

BaC03 + 2HÇ10% > Ba(C10,,)2+ H20 + C02T

0 dióxldo de carbono liberado foi arrastado com nitrogê-

nio até três tubos Interconectados entre si contendo um total de

100 ml de hidróxido de sódio, 1,2 H, onde se formou o carbonato

de sódio:

2NaOH + C02 > 2Ha2CO3 + H20

Em seguida adiclonou-be à mesma soluçSo, cloreto de araô-

nlo, 1,0 Hr para diminuir o pH da soluç3o e evitar a copreclplta-

çao do Ca(0H)2.

0 carbonato de sódio reagiu com cloreto de cálcio, 0,30

M, e o volume da soluçSo foi elevado a 150 ml, para precipitar o

carbonato de cálcio:

Na7CO3 + CaCl2 > 2NaCl + CaC03|

Os cristais de carbonato da cálcio esslm obtidos foram

filtrados, secados a 373 K e pesados para averiguar o rendimento.

Eata técnica foi inicialmente testcda com carbonato de

bário n3o-radioativo, com a finalidade de opttmizar o rendimento

do carbonato de cálcio e conseguir um valor de 100% de rendimen-

to. Em sequida foi aplicada ao carbonato d* cálcio radíomarcado,

obtendo-so o mesmo rendimento.

3.3 - Analisa termogravImétrica.

Amostras de aproximadamente 1 mg oe CaCO,, foram subme-

tidos a «tnálise termograv 1 métrica para determinar a água contida

em seu£ cristal». 0 equipamento de termogravlmetrla usado foi a
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N

Fig. 3.1 - Sistema usado na radlosfntese do Ca CO3.



71

Thermobalance TGS-1 da Perk In Elmer".-

3.4 - Tratamentos ipl Içados as amostras de carbonate» dé cálcio

marcadas cora carbono-14.-

3.4.1 - Radlóllse 6 do Ca^CÓ, (autò-radlólIsé7.

As amostras sofreram aulodêcomposlçãó p«*lã émlssSõ da

radiação 0~ proveniente da desintegração radioativa dó carbono-14.

Os tempos de estoeagem foram de 10 dias (amostra A) e de

aproximadamente um ano e melo a dois anos (amostra D). Âs condl-

ç5es de armazenagem foram a temperatura ambiente e érô frascos fe-

chados contendo ar atmosférlcò.-

3.4.2 - Irradiação y das amostras dé

Amostras de 1 mg dé carbonato dè cáíclõ marcado com téf-

bono-14 foram colocadas em tubos de vidro Pyréx e fechadas nãã

condiçõo3 ambientes para serem irradiadas' ria posição central dõS

tubos de irradiação de uma fonte de cobalto-éõ, tipo Gamma-Beam,

modelo 650 IR-31, fabricado pélá Atomic Energy of Canada,- Ltd*

C1483, com una atividade de aproximadamente 250 GBcj/ Éstâ fonte

localiza-se no Centro de Energia Nuclear eirt Agricultura (tlÉMA)/

Piracicaba, S.P., Brasil. Outra fõrité dé còbàltõ-É»Õ d# tlpõ 1 rf—

dustrial, com uma dose de aproximadamente 20 k(Sy pôf clreültõ/

foi utilizada, localizada em 1BRÁ£, CÍnmpIrias, S.P., BrôSll .

As doses de radiação recebidas pelas amostras Irradiadas

no CENA foram de 10, 50, 100, e 140 kGy com uma taxa dé dose dê

8& Gy/mln, determinada médlárité ô dôsímetfõ de Fr^ické Cl493. ha

doses de radiação recebidas pelas amostras1 Iffádiadâfi ná fónl#

Industrial foram de 20 0 173
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3.4.3 - Tratacientos térmicos das amostras de CalhCOJ.

As temperaturas selecionadas para os tratamentos térmi-

cos foram baseadas nos res'. It ssdos da termogravlmetrln dos cris-

tais de carbonato de cálcio preparado em nosso laboratório.

Amostras de 1 mg de Ca1>>CO3> que sofreram auto-radlól Ise

e/ou Irradiação y foram colocadas em tubo3 de vidro Pyrex e pos-

teriormente aquecidas a temperaturas ontre 373 e 773 K, durante

diferentes perfodo3 de tempo, em um forno» tipo Marshall (contro-

lado a ± 2 K).

3,5 - Fases estacionar 1 as.

3.5.1 - Res'nas usadas.

As resinas usadas nesta pesquisa foram da Blo-Rad Labo-

ratories com as especificações Indicadas, sendo que a resina Aml-

nex A-5, usada para a cromatograf1 a lfquida de alta eficiência, é

constituída de esferas porosas de tamanho bem definido e suporta

press&es até 34 HPa. Nas tabelas 3-1 a 3-3 est3o resumidas as

propriedades das resinas C1501.

3.5.2 - Condicionamento das resinas.

A roslna de troca catlõnlca AC 50W foi molhada com água

deslonlzada e deixada em repouso durante um dia. Enf3o foi trata-

da em uma coluna com uma solução de NaOH 0,2 N, a seguir com uma

solução de NaOH 2 N. Foi transferida para outra coluna e poste-

riormente lavada com água até conseguir um pH neutro. Continuou-

se o tratamento com HC1 0,1 N e, por ultimo, passou uma solução

de HC1 1,0 N. Neutralizou a resina com água deslonlzada até a ob-

tenção de uma prova negativa do fon cloreto, com AgN03.

A resina Aminex A-5 foi lavada e deixada em repouso por
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TABELA 3-1

Propriedades das resinas tipo AG 500 (Bio-Rad).

AC 50U XB AC 50Ü X12

Tipo de resina.

Compos 1 ç3o.

Cruzamento.

Grupo ativo.

Forma da resina.

Cap.de troca.

Diâmetro de part.

Tamanho do poro.

Establlidade:

térmica,

solventes org.

solventes oxld.

solvontes red.

Troca catiônlca.

Copo1ímero de estlreno*

divlnlIbenzeno.

8% de d i v1n11benzeno.

Ácido sulfônlco.

H4 (fortemente ácida).

1,7 meq/ml (hidratada).

5,1 meq/g (seca).

<37 um (malha <400).

Médio (1-5 nm).

Troca catiônlca

Copo1ímero de estlreno-

d 1v1n11benzeno.

12% de d 1v1n11benzeno.

Xcldo sulfônlco.

H* (fortemente ácida).

2,3 meq/ml (hidratada)

5,0 meq/g (seca).

<37 ym (malha <400).

Pequeno.

Boa até 423 K. Boa até 423 K.

Muito boa. Muito boa.

DecompSe em HN03quente. Decompõe em HN03quente

Multo boa. flui to boa.
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TABELA 3-2

Propriedades da resina Aminex A-5 (Bio-Rad)

AHINEX A-5

Tipo da resina.

Compos1ç3o.

Cruzamento.

Grupo ativo.

Forma da resina.

Capacidade de troca.

Troca catlônlca.

Copo1ímero de est i reno-d 1v i n i1benzeno.

8% de d1v1n11benzeno.

Xc i do su1fÔnIco.

H* (fortemente ácida).

1,7 meq/ml de resina hidratada.

5,1 meq/g de resina seca.

Diâmetro da partícula. 13 + 2 ym

Tamanho efetivo de poro. Médio.

Establlidaddt

térmica. Boa até 423 K.

solventes orgânicos. Multo boa

solventes oxldantes. Decompõe em HNO3 quente,

solventes redutores. Multo boa.
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TABELA 3-3

Propriedades da resina AC 1 X8 (Bto-Rad)

AG 1 X8

Tipo da resina.

Compos1ç3o.

Cruzamento.

Grupo at Ivo.

Forma da resina.

Capacidade de troca.

Diâmetro de partícula.

Tamanho efetivo de poro.

Estabilidade:

térmica.

soIventes organ I cos.

solventes oxIdantes,

solventes redutoras.

Troca an IOn 1ca.

Copo1ímero de estlreno-dlvIn 1Ibenzeno

6X de dlvlniIbenzeno.

AroGnio quaternário C-CH:,N*(CHJ) 33 .

OH (fortemente básica).

1,4 meq/ml de resina hidratada.

3,2 meq/g de resina seca.

<37 ym (malha <400).

Médio (1-5).

Boa até 423 K, resina na forma Cl".

Boa até 328 K, resina na forma 0H~.

Multo boa.

Decompõe em HNO, quente ou H2O2 cone»

Boa, decompõe em soluções contendo

enxofre.
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um dia com uma solução de HC1OH 1,0 N. Posteriormente foi lavada

com água até um pH neutro.

Ao preparar as outras formas, a resina foi deixada em

repouso com uma solução 2,0 M de NaOH ou KOH, ou Zn(NO, )? , e

posteriormente lavada com água para obter, respectivamente, as

formas Na*, K*, ou Zn2*.

A resina AG 1 X8, na forma de Cl , fot tratada em peque-

nas colunas, com uma solução de NaOH 2,0 N com a finalidade de

substituir o fon Cl~ por 0H~ . Depois foi lavada com água deslo-

nlzada para obter o pi! neutro. Este tratamento foi feito antes de

usar a resina.

3.6 - Fases móveis.

3.6.1 - Fases móveis usadas nos sistemas de cromatograf1 a.

As fases móveis usadas na cromatografIa liqüida de alta

pressão (sistema 1) foram as seguintes:

Eluente. Concentração (moles/l).

Xgua desIonizada.

HC1CH 10~\ 107*, IO"2 e 5 x IO*2.

H2SO,, 5 x 10~\ 5 x 10~\ 5 x 10~2.

NaOH 10~3 e 10~2 .

Na2SQ,, O,1X + H2SQ,, 10~2 .

Metanol 10» + H2SO,, 10~2 .

As fases móveis usadas na cromatografIa líquida de média

pressão (sistema 2) foram soluçdes do H2SOi,, 5 x 10"% 5 x 10~
3 e

5 x 10 2 moles/1 e água desionlzada.

3.6.2 - Vaz3o das fases móveis,

No sistema 1 fors.i testadas diferentes vazOest 1,0, 0,5,
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O.25 e 0,1 ml/mln.

No sistema 2 foi usada uma vaz3o de 0,37 ml/mln.

3.7 - Colunas.

3.7.1 - Colunas para uso com o sistema 1 de cromatografIa líquida

de alta pressão.

As colunas usadas no sistema 1 foram de aço Inoxidável

com diferentes diâmetros Internos (0,46 cm e 0,3 cm) e diferentes

comprimentos (25 cm e 50 cm). As colunas de 25 cm foram empacota-

das con resina Amlnex A-5, previamente condicionada segundo o mé-

todo descrito na seção 3.5.2, e a coluna de 50 cm foi empacotada

com a resina AG 50W X8 (malha <400), também previamente tratada

segundo o Indicado na seção 3.5.2.

• As colunas foram emp~»cotadas usando uma bomba de empaco-1

tamento a alta pressão (HPLC packing pump, Shandon Technology,

Ltd.). As condições de empacotamento C1513 foram:

Pressão do gás de empacotamento (N2), 0,83 HPa.

Press3o do solvente (metanol), 41,5 HPa.

Posteriormente as colunas foram testadas no cromatografo

para observar que pressão suportavam. Já que a requerida é entre

10 e 14 HPa. No entanto, a pressão depende de cada uma das dimen-

sões da coluna, assim como do tamanho das partículas da resina

e da vaz3o da fase mdveJ.

3.7.2 - Colunas para uso com o sistema 2 de cromatografIa líquida

de média pressão.

As colunas usadas para o sistema 2 foram tubos de vidro

de boroslllcato de precisão da Chromatronlx, tipo LC, que contem

dmbolos internos e externos, e um suporte de teflon para a resJ-
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na, com dlmensdes de 100 cm de comprtmonto por 0,55 cm do dl3>o-

tro Interno. Estas colunas foram cobertas COB una camisa de vidro

que permitiu a circulação do água a temperatura controlada..

As colunas fora» empacotadas passando a resina AG 50U X8

ou X12 (previamente condicionada) de uma coluna empacotada ma-

nualmente para outra com uma pressSo de 2,75 MPa e uma vazUo de

4O ml/h. Estas colunas foram condicionadas com uma soluçUo de

ácido sulfürlco 5 x 1Ó~" H, durante 16 horas, usando a mesma

pressão e vaz3o.

3.8 - Aparelhagem usado na cromatografIa de part 1 çSo-exc 1 us3o de

fons.

As experiências foram realizadas em dois cromatografos

líquidos com o propósito de obter uma melhor técnica de separa-

ção dos ác1dos c arbox i1ícos.

3.8.1 - 0 sistema 1 de cromatografIa líquida de alta pressão.

0 sistema 1 consiste de um reservatório de solvente, o

qual está acoplado a um programador de solvente (Raster, modelo

1601) que controla a vaz3o. O eluente é transferido por uma bomba

tipo plstão (Altex, modelo 110) para a coluna. No topo da coluna

está uma válvula de Injeç3o das amostras (Rheodyne Inc., modelo

7010). No final o conteúdo do eluente 6 medido mediante um detec-

tor espectrofotomótrlco UV-vlsfvel com comprimento de onda variá-

vel (Schoeffel Spectroflow, modelo 770) E1523 e oa resultados s3o

mostrados por um reglstrador potenc1omótrIco (EC8, modelo BB

101). 0 eluente é colectado na salda do detector, Este sistema é

mostrado na figura 3.2.
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Fig. 3.2 -Sistema 1 de cronatografia de alta pressSo.

1 - Reservatório da fase móvel,

2 - Bomba de pi stHo e programador do solvent».

3 - Programador de solvente e monitor de pressão.

4 - Válvula de injeç3o.

5 - Coluna.

6 - Detector de UV-vtsível.

7 - Bfvgistrador.

8 - Saída do eluente.
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3.8.2 - O sistema 2 de cromatogrâTla 1fquldà de média

O sistema 2 ten um reservatório de fase móvel e umã bom"-

ba de pi st 3o, (Milton Roy Company* modelo 39fe/23§6)< que opera

con velocidades constantes do êluehtè (vazüõ constante)* Ô èlueri-

te é transferido à pre-cõlUna é posteriormente passa por um «iortl-

tor de pressão a coluna*

No topo da co1 uria está UWã válVUla dé Injoç3ò da amostra

e no final está um detector dê índice dè réfráç3õ (Var1ari-Àêfo-

graph, serie 512) onde o conteúdo dõ eluetité 4 medido Cl55j. Põ.Ss

terlormente o eluente é coletado* A temperatura dó detector é

controlada por um banho termostátlco (Vàrlan-Aerograph» serie

4100) que tanbén controla a temperatura dâ colunai Os sinais me-3

dldos pelo detector s3o mostrados em um reglstrador (ECB, modelo

RB 101). A figura 3.3, apresenta õ equipamento usadd;

3.9 - Variáveis estudadas;

Para melhorar o método cfonàtõgráfIcô dé séparáç3õ dõ§

ácidos, proposto anteriormente [50*593; diferentes variáveis fõ*

ram testadas, como.;

3.9.1 - Variáveis estudadas no sistema 1.

Fase móvel.

Vazcio da fase móvel«

pH da faoe «óvêl•

Temperatura da coluna (278, 29Ô, 3â3 K)«

Forma da roslná.

Tamanho da partíéulá»
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to

•i
S J » 1 Hf á \

7

Flg. 3.3 - Slste»a 2 de cronatograf1 a de aédla pressão.

1 - Reservatório da fase novel.

2 - Bonba de plstao.

3 - Pre-coluna (resina AG SOU X8).

4 - Monitor de pressão.

5 - Válvula de Injeção.

6 7 Coluna.

7 - Detector de índice de refraçSo.

8 - Reglstrador.

9 - Saída do eluente.

10 * Coluna adicional (resina AG 1 X8),

11 - Banho temostétlco.

12 - Camisa da coluna.
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3.9.2 - Variáveis estudadas no sistema 2.

Cruzamento.

Fase móvel.

3.10 - Determinação dos tempos de retenção dos compostos carrega-

dores .

Os tempos de retençSo (t ) de cada um dos' compostos lo-

nlzávels e nao-lonlzávels usados como carregadores foram determi-

nados Injetando na coluna concentrações conhecidas de cada um dos

componentes Individuais, oe tal forma que esta concentração fosse

mínima e sua altura do pico no reglstrador fosse tolerável. Com

esta finalidade foram feitas várias experiências até obter a me-

lhor concentração, a qual foi usada posteriormente como carrega-

dor.

3.10.1 - Quantidades dos carregadores usados no sistema 1.

Para o sistema 1 foi preparada uma solução de carregado-

res (10 ml) contendo os seguintes compostos:

Compostos ácidos Compostos n3o-lonlzávels

Oxállco 0,009 g Clloxal 0,2 ml

Glloxfllco 0,045 g FormaIde ido 1,0 ml

GHcóllco 0,075 ml Hettl form lato 1,0 ml

FormIco 0,040 ml Etlleno glIcol 1,0 ml

Acétlco 0,060 ml Acetaldefdo 1,0 ml

Sulfürlco 0,100 ml Metanol 3,0 ml

Etanol 2,5 ml
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3.10.2 - Quantidades dos carregadores usados no sistema 2.

Para o sistema 2, fora» preparados 10 ml de uma solução

de carregadores contendo:

CompootoB ácidos Compostos na"o-lonlzávels

Oxáltco 0,09 g Clloxal 0,2 ml

Glloxfllco 0,15 g Formaldeído 0,3 ml

GUcóllco 0,20 ml Metll form lato 1,0 ml

Fórmlco 0.10 ml EMleno gltcol 0,2 ml

Acétlco 0,10 ml Acetaldefdo 1,0 ml

Sulfúrlco 0,10 ml Metanol 1,0 ml

Etanol 1,0 ml

3.11 - Dissolução das amostras de Ca1"CO,.

As amostras de carbonato de cálcio marcadas com carbo-

no-14, depois de sofrerem um ou mais dos tratamentos Indicados na

secçSo 3.4, foram dissolvidas usando o aparelho mostrado na figu-

ra 3.4. No frasco A foi colocada a amostra (1 mg do Ca " C 0 3 > e

mais 5 mg de resina de troca cat1On tea, AG 50U X8, com dlSmetro

de partícula de <37 ym na forma H* C1543. 0 frasco foi fechado e

foi ligado a um cilindro de N2. Depois fez-se passar um fluxo de

N« para eliminar o ar contido no frasco que foi ent3o ligado ao

tubo B que continha uma solução NaOH 2H. A amostra foi dissolvida

Injetando, no frasco A, 100 y 1 da soluç3o quo continha os carre-

gadores e agitando esta durante 30 minutos. 0 gás N 2 arrastou o

llfC02, o qual borkmlhou no tubo B que continha a solução basics,

sendo o dioxido de carbono aprisionado na forma de Na 2 C03, nes-

ta solução. A amostra a ser analisada foi removida do frasco A

por uma seringa, para posteriormente ser Injetada no cromatógrafo

líquido.
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Fig, 3.4 - SI st «ma usado na dissolução do Call*COJ.
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3.12 - Procedimentos analíticos.

3.12.1 - Procedimentos analíticos no sistema 1.

O sistema 1 de croraatografia líquida de alta pressSo

trabalhou com as seguintes condiç3es para a separação dos ácidos

carboxílicos e de dois dos compostos neutros:

Coluna

Resina

Forma

Diâmetro de partícula

Tamanho da amostra

Fase móvel

Vaz3 o

Pressão

Temperatura

Detector

ColeçSo das fraçdes

Vel.do papel do regi st,

25 x 0,46 cm

Amlnex A-5

H* (fortemente ácida)

13 ± 2 um

20 yl

H2S0,,. 5 x 10"
H M

0,25 ml/min

10 MPa

Ambiente

UV-visfvel

Tubos de clntllação líquida

15 cm/h

Para separar os ácidos carboxílicos foi usada resina

Amtnex A-5 na forma de K (fortemente ácida), e para os compostos

n3o-i6nlzáveis usou-se a mesma resina na forma K*.

3.12.2 - Procedimentos analíticos no sistema 2.

Um exemplo típico de análise por cromatografia líquida

de média pressSo (sistema 2) foi obtido com as seguintes condi-

çdesi
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Coluna

Resina

Forma da resina

Diâmetro da partícula

Tamanho efetivo de poro

Tamanho da amostra

Fase móvel

Vaz3o

Pressão

Temperatura

Detector

Coleção das fraçOes

Vel.do papel do regi st.

100 x 0,55 cm

AG 50U X12

F* (fortemente ácida)

<37 Mm

Pequeno

30 Ml

H2S0,,, 5 x IO"
1* H

0,3í> ml/mln

0,9 HPa

310 K

índice de refraçSo

Tubos de c1ntlIaç3o Iíqu1da

12 cm/h

As condições usadas para a separação dos compostos n3o*

lonlzávels foram as indicadas acima, adicionando uma coluna de

tubo de teflon com resina an tônica, AC 1 X8, de 15 cm de compri-

mento por 2 mm de diâmetro interno, colocada ao final da coluna

de separação e antes do detector do índice de refraç"áo, para de-

ter os íons dos ácidos orgânicos e deixar passar os compostos na"c-

ionlzéveis.

3.13 * Análise qualitativa.

As amostras de 1 mg de Ca1<*C03, depois de um certo tra- /

tamento, foram dissolvidas em uma soluçSo que continha carregado-

res (seç3o 3.10). Uma fração desta solução foi injetada no croma-

tógrafo líquido. Posteriormente foram coletadas as frações de

acordo com o registro fornecido pelo detector de absorção no UV

no sistema i ou pelo detector de índice de refraçSo no sistema 2.

Foi necessário adicionar os carregadores a cada uma das
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amostras analisadas, pelo fato que as quantidades esperadas dos

produtos radlolftlcos estavam abaixo do limite de -detecção dos

detectores empregados. Os carregadores proporcionaram os tempos

de retenção, assim como também a largura dos picos, para ser/ co-

letadas manualmente as frações da amostra Injetada. Posteriormen-

te a radlaçlo • emitida pelor compostos marcados com carbono-14,

presente nas fraç&es coletadas, foi contada usando o método de

clntllaçSo líquida.

3.14 - Análise quantitativa.

Usou-se para a análise quantitativa dos produtos de ra-
1

dtóllse, o método radioroétrlco, que conslste_na medida da radioa-

tividade do carbono-14 em cada uma das fraçSes coletadas depois

da separação cromatográflea <? da detecção dos carregadores.

3.14.1 - 51sterna de cintilaçSo líquida.

0 equipamento usado foi um espectrOmetro de ralos $~ de

baixa energia dá Beckman Instruments (LS 7000 Liquid Scintilla-

tion System). Este equipamento opera com dois canais, tem uma ca-

pacidade para 300 amostras e funciona a temperatura ambiente. 0

sistema tem uma memória inalterável para programar 10 diferentes

formas de contar carbono-14 e hldrog©nlo-3.

0 programa usado foi para contar^ a radioatividade da

carbono-14 em cada amostra durante 10 minutos, apresentando os

resultados como cpm C1553.

0 funcionamento deste e^pectrõmetro baseia-se na detec-

ção da luz emitida por certos tipos de substâncias químicas qu«

apresentam esta propriedade. 0 processo envolve a conversão d«

energia clnétlca de uma partícula lonizante em fotono ao ser de-

tida 9Í:. um material detector. Se o material detector é um solven*
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te orgânico (tolueno) contendo pequenas quantidades de um compos-

to orgânico (coluto) este é chamado coquetel ou solução clntlla-

dora.

A amostra radioativa pode ser dissolvida no coquetel sem

ser alterado o processo de clntllação. Desta forma pode-se conse-

guir até 100X de eficiência da cintllação. Já que os núcleos ra-

dioativos estão em contato direto com o clntllador.

A solução de clntilação consiste de três partes: o(s)

solventeCs), o(s) soluto(s) e a amostra. O processo de clntllação

é alterado pela natureza e pela quantidade de cada um deles. Os

radlonuclfdeos da amostra, ao decaírem, produzem moléculas exci-

tadas do solvente. A energia de excitação migra de molécula para

molécula do solvente até ser transferida a uma molécula do solu-

to. 0 soluto é selecionado para que seu rendimento de fluoresc&n-

cta seja alto O90%) e a emissão dos fotons apresente uma distri-

buição de comprimento de onda a qual pode ser eficientemente me-

dida por um tubo fotomultiplIcador.

0 soluto primário é quase IX do peso da solução. Em al-

guns casos um segundo soluto é adicionado a solução cintilante em

concentrações inferiores è concentração do soluto primário. Mesmo

assim, a transferência de energia do soluto primário ao secundá-

rio é quase quantitativa. Cada molécula excitada do soluto primá-

rio excita uma molécula do soluto secundário.

Os fotons são emitidos Isotroplcomente pela solução ox-

citada e são detectados por um fototubo multiplicador. Um pulso

de voltagem proporcional ao número de fotons é produzido. Desta

forma é obtida uma resposta elétrica da desintegração radioativa
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3.14.2 - Preparação da soluçSo de clntIlação ! íquida.

O coquetel usado foi proposto por Collins e colab.

[1573. £ usado para determinar a radioatividade de soluções aquo-

sas e precisa de um agente tensoatlvo para emulslfIcar a solução

aquosa antes da medida. Dependendo das quantidades relativas do

solvente orgânico e da água a ser solublllzada, é obtida uma so-

lução homogênea com o detergente.

0 coquetel foi obtido misturando as quantidades requeri-

das destes componentes:

Solução A

1 1 de tolueno.

8 g de cintilador, 2,5 dlfeniloxazoi (PPO).

0.2 g de cintilador, l,4-d!C(2-(5 fenlloxazoi11)3 benzeno

(POPOP).

Solução B

1 1 de to1ueno.

1 1 de agente tensoativo, nonilfenol-poliglicoléter.

As duas soluções sa"o misturadas para obter o coquetel, o

qual é estocado no escuro.

O tolueno e o agente tensoativo + tolueno (1:1) foram

purificados através de uma coluna empacotada com 200g de silica

gel (Kleselgel-60 da Merck, malha 0.2-0.5 mm) previamente ?tlvada

por aquecimento a 353 X durante 4 horas.

3.14.3 - Contagem.das amostras.

As frações coletadas (1,8 ml) da separação dos produtos

radiolítlcos do Ca1''CO, obtidos das análises cromatográfleas fo- ;

ram misturadas com 10 ml de coquetel e contadas no espectrOmetro

de ralos B durante 10 minutos.

Para conhecer a eficiência da contagem foi usada uma
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amostra padrão de toluano marcado com carbono-14, (New England

Nuclear, 4,5 x IO5 dpm/ml).

3.15 - Determinação do valor G.

O valor C representa o número de moléculas formadas por

cada 100 eV de energia absorvida.

Para conseguir a determinação do valor de G é necessário

conhecer alguns fatores:

Dados do carbono-14.

Tempo de mela vida ti/2 5730 anos

(1,81 x 1(

Energia média das part.

Constante de decaimento.

Eg-= 4,9 x 10 eV.

= 3,83 x 10-12

Dados da amostra.

Massa molecular do CaCOjr PM = 100,9

Massa molecular do Ca^COj. PM = 102,9

Atividade da amostra.

Raza*o Isotóplca.

Período de decaimento.

No.de Avogadro.

A = 10,7 CBq/g

(290,8 mCl/g)

H = 0,47

t = 5,96 x 107 s.

de Junho de 1983 a

maio de 85.

(amostra B-l).

No = 6,023 x IO23 molóc/g.
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Contagem da amostra.

cpn = contagens por minuto obtidas no sistema de detocç3o.

cpm(cor) = cpm (contagem corregldas por minuto) = cpm (amostra)

cpm (ruido do sistema de detecção),

dpra = desintegrações por minuto,

dps = dos Integrações por segundo.

Quantidade da amostra 1. mg.

Diluição da amostra 100 Ml.

Alíquota Injetada 30 yl .

Eficiência da contagem.

4,5 x IO5 dpm = 1 ml (tolueno-CC-143.

1,35 x 10s dpm =0,3 ml (alíquota).

4,5 x 105 dpm = 100 % (da amostra calibrada).

3,54 x 105 dpm = 02,26 X (slst. de cintllaçao

1íqulda usado).

Eficiência = e = 02,26 X

Fator de correcçSo.

diluição 1
Fator de correç3o = F = x = 4,052

aiíquota £

dpm = cpm(cor) x 4,052

Determinação da dose de radlaç3o.

Número de átomos de carbono-14 em 1 g de Ca1''CO,!

N2 de Avogadro x 1 g
Nt » « 5,9 x 10 2 1

PM do CalvJ0.3
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Constante de decaimento do carbono-14.

In 2
» 2.3 x 10"1J min"1

Lei do decaimento radioativo.

-dNo/dt =• \H » 2,26 x IO1'

Atividade da amostra com 1OOX de carbono-14

1 Cl = 3,7 x 10X9 dps

0,6116 Cl = 2,26 x IO10 dps

Raz3o Isotópica

611 nCl = 100 X

290,8 mCl = 47,4 X

A amostra de Ca1HC03 usada contem 47,4X de carbono-14,

Raz3o Isotópica = R = 47,4

Dose absorvida.

Dose (eV/g) = X H Êg-t = 3,2 x IO22

Dose (eV/g)
Dose (rad) = = 515 Hrad

6,24 x IO13

515 Mrad
Dose (Gy) * = 5,15 MGy

100

Determinação do valor G

dpm 62736
Ns de moléculas formadas =

R 0.47 x 2,3 x IO"*10

Ns de moléculas formadas do ácido fórmlco (amostra B-l).

Ns de moléculas formadas 5,74 x 10
x 100 = • x 100

Dose 3,2 x 1022

G (ácido fòrmlco) » 1,79 x 10'
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DISCUSSXO

4.1 - Síntese do Ca1>COJ.

A tabela 4-1 apresenta as características do Ca^COj ra-

d1os1ntet1zado.

Estes resultados Indicam que: (1) não houve uma dllulça*o

da atividade do carbono-14 durante a preparação do Call*CO3 devido

è absorção de dloxido de carbono do ar e (2) não houve um excesso

de dloxido de carbono não convertido a carbonato de cálcio que,

nas experiências com radioatividade, poderia levar a uma ligeira

contaminação do ambiente. O rendimento químico de - 1OO% também

Implica que a atividade específica do Ca1"CO, é diretamente rela-

cionada àquela do material de partida.

4.2 - Análise termogravlmétrica.

A tabela 4-2 apresenta a porcentagem de perda de peso

dos cristais do CaCO}, preparados siml1armente,que foram submeti-

dos a una análise tertnogravlmétrica. Como Indica também a figura

4.1, os cristais de CaCO3 continham somente uma pequena quantida-

de de água que foi desorvlda entre 373 a 423 K, e a conversão do

CaCO3 a CaO começou a partir de 900 K sendo que 100% de oxido de

cálcio foi observado a 970 K, indicando um processo termoqufmlco

n3o reversível.

Ho entanto, não foram observados efeitos em 673 K, como

foi sugerido na literatura C62J, onde a análise térmica Indica a

desidratação do Ca(0H)2 formado na superfície da amostra.

m *



TABELA 4-1

Características do CalHCO}.

Rendimento químico

Atividade específica

Quantidade obtida

Atividade obtida

Pureza química

Pureza radloqufmlca

amostra A

- 100 X

535 aCl/g

31,2 mg

16,7 mCi

100 X

100 X

amostra B

-100 X

290 mCl/g

86.4 mg

25,0 «Cl

-100 X

100 X

TABELA 4-2

Análise termogravlmétrica do CaCO,

T (K)

373

423

473

523

548

573

&23

673

773

873

923

973

Perda da peso (X)

0,3

0,5

0,8

1,0

1,2

1.5

1,8

2,2

3,2

5,0

12,0

42,5



700 600 SOO 100
T«mptr«tur* (' C)

Fig. 4.1 - Análise termogr«vlmétrica do C«CO,
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4.3 - Desenvolvimento do método de separação dos produtos radio—

lfticos.

Vários estudos preliminares sobre cromatografta de par-

ti ç3o-exclusao de fons fora* feitos, variando as condiç3es expe-

rimental s COM o objetivo de melhorar a eficiência da separação

dos produtos radlolftlcos do Ba1%C0|, usado anteriormente C58-&03.

4.3.1 - Separações usando o sistema 1.

4.3.1.1 - Separação dos ácidos carboxillcos.
— \

Desde que sSo^várlos os compostos1esperados na radlólIse

do Ca1"lCOj, começou-se o estudo con aqueles que Já tinham sido

determinados na radlólise do BalvCOj.

A primeira variável estudada foi a fase móvel, onde se

usaram soluções de diferentes pH. A tabela 4-3 mostra dados típi-

cos de uma série de experiências realizadas usando o sistema 1

com as mesmas condições cromatográfIcas (secçiSo 3,6, capítulo 3):

uma coluna de 50 cm x 0,3 cm d.l. e, como fase estacionaria, a

resina AG 50U X8. Os resultados Indicam que o pH da fase móvel

(solução aquosa de HC10O Influenciou amplamente a separação dos

ácidos carboxíllcos estudados. Assim por exemplo, o ácido oxállco

apresentou uma cauda com o aumento da concentração de HCIO* no

eluente. Além disso, os ácidos fórmlco e acétlco n3o foram sepa-

rados em pH abaixo de 3. Tambén observou-se que o tempo de reten-

ção aumentou com o aumento da concentraç3o do íon hidrogênio na

fase móvel. No entanto, no caso em que se usou a resina Olo-Rad

AG SOW X8 a melhor resolução dos ácidos oxállco, fórmlco e acétl-

co foi obtida quando se usou água dee Ionizada como fase móvel.

Neste caso, os resultados estilo discordantes com us Indi-

cados na literatura C1193, onde se afirma que a melhor separação
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TABELA 4-3

Efeito do pH da fase novel no tempo de retençSo, usando o

sistema l e a coluna AC 50U X8 (50 cm x 0,3 cm). .

pH da fase móvel: 5,5 4,0 3,0 2,0 1,3

Xcldo Vazão ml/min tempos de retençSo (min)

0,50 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6

OXXLICO 0,25 5,6 5,6 5.6 6,0 6,0

0,10 18.4 18,4 19,2 19,2 19,2

FÓRMICO

ACÉTICO

0,50

0,25

0,10

0,50

0,25

0,10

5,6

10,4

30,0

6.4

13,2

32,8

5,6

12,0

30,4

6,4

13,2

32,8

5,6

12,8

32,0

6,4

13,6

34,0

6,4

12,8

32,0

6,8

14,0

34,0

6,4

12,8

32,0

6,8

14,0

34,0

exceto para o pH de 5,5 (água), os valores foram controlados com

HCLOs.
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©• obtida en pH 2. Nos experimentos realizados verificou-se que o

tempo de retenção aumentou com o aumento da concentração do fon

hidrogênio e a resolução foi menor para os três ácidos estudados.

O ere 1to da temperatura foi verificado em dois tipos de

colunas, una contendo a resina AG 50U X8 e outra Amlnex A-5. As

tabelas 4-4a e 4-4b mostram os tempos de retenção para os ácidos

oxállco, fórm1co e acétlco usando temperaturas diferentes, sendo

que os tempos de retenção foram mantidos constantes entre 283 e

323 K. Novamente os resultados estilo em discordância com os da

literatura C108-10S] onde se usam resinas de troca catlOnlca di-

ferentes das utilizadas neste trabalho e onde mostram uma melhora

na separação de alguns ácidos carboxíllcos no Intervalo de tempe-

ratura de 298 a 338 K. Ao continuar estas experiências, adie tona-

ram-se outros ácidos à mistura. Os seus tempos de retenção são

apresentados na tabela 4-5.

Com a finalidade de Incrementar o valor da resolução dos

compostos foi aumentado o comprimento da coluna. Para Isto fpram

feitas algumas experiências colocando-se duas colunas em série.

Os resultados são apresentados na tabela 4-6.

Nestas experiências observou-se que a resolução dos áci-

dos foi melhor usando a coluna empacotada com a resina Amlnex A-5

já que o tamanho das partículas desta resina é menor que o da re-

sina AC 50W X8. Este parâmetro Influencia diretamente a eficiên-

cia da coluna. Outro parâmetro que Intervém na eficiência da co-

luna é a vazão do eluente. Neste caso a vazão que apresentou uma

melhor resolução foi de 0,25 rol/min.

Por outro lado, roudando-se a fase móvel é possível au-

mentar a seletivldade da coluna. Este Ultimo fator é melhorado ao

variar a polaridade, trocando o pH ou mudando a fase novel. Por

esta razão foram feitas outras experiências usando soluções aquo-
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TABELA 4-4a

Efeito da temperatura na separação dos ácidos usando a

coluna AG 50U X8 (50 cm x 0,3 cm).

Fase móvel: H20 deslonlz. HCIO,,, pH 4 HCIO,,, pH 2

Temperatura (K): 300 323 300 323 300 323

Ácido tempos de retenção (min)

0XXL1C0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6

FóRHICO 5,6 5,6 5,6 5,6 6,4 6,4

ACÉTICO 6,4 6,4 6,4 6,4 6,8 6,8

TABELA 4-4b

Efeito da temperatura na separação dos ácidos usando a

coluna Amlnex A-5 (25 cm x 0,46 cm).

Fase move1t H20 deslonlz. HCIO.,, pH 4

Temperatura (K): 278

Ac Ido

OXXLICO 2,4

FoRKICO

ACéTICO

vazão de 0,50 ml/mln.

HCIO,,, pH 2

300 323300 323 300 323

tempos de retenção (min)

2,4 2,4 2,8 2,8 3,2 3,2

4,8 4,8 4,8 5,6 5,6 6,4 6,8

6,0 6,0 6,0 6,4 6,4 6,8 7,2
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TABELA 4-5

Tempos de retenção dos ácidos carboxfllcos usando

água desIonizada como fase móvel.

Coluna: AC 50W XO (50 x 0,3 cm) Amlnex A-5 (25 x 0,46 cm)

Vazão ml/mln; 0,50 0,25 0,50 0,25

Ac I do

0XAL1C0 v

MESO-OXALICO /

GL1OXÍL1CO /

GLICóLICO

FORMICO

ACÉTICO

3,0

3,0

4,0

5,0

5,4

6,4

tempos de retenção (min)

5,6

5,6

7,4

9,8

10,2

12,2

2,2

2,2

3,4

4,6

5,0

5,8

3,2

3,2/

4.2

7,1

8,0

10,2

• / - • . - .

TABELA 4-6

Tempos de retenção dos ácidos carboxfllcos usando

as duas colunas em série.

Co1un«0i Amlnex A5 + AG 50U X8 AG 50U X8 + Amlnex A5.

Vazão ml/mln» 1,00 0,50 0,25 1,00 0,50 0,25

Ácido tempos de retenção (min)

0XAL1C0 ••/ 2,2 4,8 10,4

MESO-OXALICO / 2,2 4,8 10,4

GLIOXfLICO . 3,2 6,8 13,4

CLICóLICO • 4,4 9,2 18,4

FóRMICO 5,0 10,0 20,4

ACÉT1C0 5,8 12,0 24,4

as dlmensSes das colunas s3o as mesmas da tabela 4-5.

a fase móvel foi o HCIO,, de pH 4. .

2,2

2,2

3,2

4,4

5,0

5,8

4,8

4,8

6,8

9,2

10,0

12,0

10,4

10,4

13,4

18,4

20,4

24,4

1 ?
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sas de H2SOi, em pH diferentes. Os resultados são apresentados na

tabela 4-7. Aquí pode-se observar que a variação da concentração

do fon H* deslocou o tempo de retenção dos ácidos estudados, e

modificou a resolução em somente alguns casos. Por exemplo, para

os ácidos oxálico e glloxflico a resolução foi maior, mas ela di-

minuiu para os ácidos fórmlco e acétlco. No entanto, parece que a

fase móvel de H2SO,, de pH 3.3 apresenta uma seletlvldade melhor

para todos os ácidos.

Por outro lado com o propósito de diminuir o tempo de

retenção testaram-se colunas de menor diâmetro interno (0,3 cm).

Os resultados indicaram que este propósito foi logrado, por apre-

sentar um tempo de retenção menor e também porque a resolução não

foi modificada (tabela 4-7).

A figura 4.2 mostra uma separação típica dos 5 ácidos

carbox ill cos (oxálico, glloxíllco, gllcólico, fórmlco e acétlco)

estudados. A tabela 4-8 apresenta os tempos de retenção e suas

resoluções.

Na tabela 4-8 pode-se observar que a eficiência da colu-

na Indicada pelo numero de pratos teóricos (n) ou a altura equi-

valente a um prato teórico (h) varia para cada um dos compostos

separados. Este comportamento era de se esperar, Já que as inte-

rações soluto-fase estacionaria não são iguais, embora sejam se-

parados pelo mesmo mecanismo. A resolução foi boa, permitindo a

separação e quantificação de todos os ácidos estudados.

4.3.1.2 - Separação dos compostos não-lonIzáveis.

Além dos ácidos carboxílicos, cuja presença Já foi com-

flrmada C58-603, existe a possibilidade de se encontrar outros

produtos não-lonizáveis contendo um ou dole átomos de carbono bem

como um ou vários átomos de oxlgônlo e hidrogênio. Iniciando com



102

TABELA 4-7

Efeito das dimensões da coluna nos tempos de retenç3o

dos ácidos carboxí1lcos usando a resina Amlnex A-5 •

D1mensoest

Fase move1:

pH da fase movei

Ac ido

OXAL1CO

GLIOXíLICO

GL1CÓL1CO

FóRMICO

ACÉTICO

H2O

i 5,5

6,0

7,6

12,8

14,4

18,8

25 x 0,46 cm d.l. 25 x 0,30 cm d.l.

SO H SO H SO H SO H SO lOXWeOH

3,3 2,3 1.3 3,3 2,3 3,3

tempos de retenção (min)

6,6 8,0 12,0 5,2 5,6 5.6

7,2 7,6 8,0

8,8 9,6 10,4

11,2 12,4 14,0

16,0 17,2 19,2

18,4 20,0 22,0 10,0

18,8 21,6 22,8 24,4 11,6

vaz3o de 0,25 ml/min.
J '•'". ' . - . - • •

11,2 12.0

12,0 12,8

TABELA 4-8

Características da separação dos ácidos carboxíII cor usando

a coluna Amlnex A-5 (25 x 0,46 cm).

h (pm)

176

139

185

139

257

fase móvel H2S0* 5 x 10"
M H, vaz3o 0,25ml/min.

Ac Ido

OXXLICO

GLIOXÍLICO

GLICÓLICO

FóRMICO

ACíTICO

t (min)

3,2

5,4

7,8

9,0

10,6

n

5672

7180

5392

7180

3890

2,4

2,4
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0 tR (min)

Fig. 4.2 - SeparaçSo cromatográflea dos ácidos oxállco,

glJoxflico, gllcòlico, fòrmlco e acétlco.

Coluna d« resina Amlnsx A-5 (25 x 0,46 cm),

fase móvel H2S0(| 5 x 10~* M.
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formaldeído e etileno gllcol, compostos na*o-lonlzávels, encon-

trados em estudos com bicarbonato de amônlo cm altas doses do ra-

diação [158], observou-se era nossos experimentos que estes com-

postos apresentavam tempos de retenção similares aos dos ácidos

formico e acético quando se usa Aminex A-5 como fase estacionaria

e H2SOW 5 x IO*"
1*!! como fase movei, que melhoram a separação dos

ácidos (Fig. 4.3). Por outro lado, a literatura indica que alguns

compostos orgânicos nSo-tônicos podem ser separados por cromato-

grafla líquida usando colunas de resina de troca catiõnlca com

contra-fons metálicos L7Q1. Ent3o, inlclaram-se os estudos de se-

paraçKo usando colunas eropacotadas com resina Aminex A-5 nas for-

mas sódio (Na*), zinco (Zn2+) e potássio (K+). Além disso, usa-

ram-se diferentes eluentes, como mostra a tabela 4-9.

Analisando a tabela 4-9r verificou-se que o úso da cro-

matografla denominada de partição moderada por ions ("ion modera-

ted partition"), permitiu a separação dos ácidos carboxíllcos dos

compostos n3o-iÔnlcos. Quando foram usadas soluções ácidas como

fase móvel, os ácidos carboxílIcos apresentaram alguma separação

mas com pouca resolução (Flg. 4.4). A melhor separação obtida foi

usando água desionlzada como eluente com colunas na forma Na*, K*

ou Zn2*, as quais deram resultados similares para os compostos

estudados (Flg. 4.5).

Estas, observações levaram a pensar que, ao combinar uma

série de duas ou três colunas contendo a resina com diferentes

contra-íons (por exemplo, uma coluna na forma de H* e outra na

forma K*) poderíamos obter a separação dos 7 componentes da mis-

tura. Assim foram feitas combinações das colunas de Aminex A-5

(25 x 0,46 cm) usando como eluente H2SOH 5 x IO"
1* M, como mostra

a tabela 4-10.

Esta tentativa não teve sucesso, uma vez que o. formal**
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8 0 tR(min)

Fig. 4.3 - Separação cromatográflea doe ácidos carboxí-

MCOB, do formaldeido e do eti leno-gl icol .

Coluna de resina Amlnex A-5 (25 x 0,46 cm).

face móvel H2 SQ, 5 x 10"" M.
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TABELA 4-9

Efeito do contra-fon na separação dos ácidos carboxíllcos e com-

postos n3o-tonlzávet3, usando duas colunas COB resina Amtnex A-5.

Forma:

Dimensões (cm):

Fase móvel:

pHs

Ac Ido

OXALICO

GLIOXÍLICO

GLICóLICO

FóRMICO

ACÉT1CO

FORHALDEÍDO

ETILENO-GLICOL

H

25x0

H2SO*

3.3

6,6

11.2

16,0

18,4

21,6

18,4

22.8

25x0,46 25 x 0,46

Ma*

25 x 0.30

H20 H2SO* H20 NaOH NaOlI

5.5 3.3 5,5 11.0 12.0

tempos de retençSo (min)

2,0

11,8

12,6

6.4

7,6

8,8

10,0

10,8

10,4

U.4

-

-

-

-

11

12

—

—

—

—

,2

,0

5,2

5.2

5.2

5,2

5,2

11,6

12,4

5,2

5.2

5.2

5.2

5.2

11,6

12.4

8,4

9.2

12,0

13,2

13,6

12,4

13,2

vazão de 0,25 ml/min.

TABELA 4-10

Tempos de retençSo obtidos para os ácidos carboxíllcos e

compostos n3o-tonlzávels com a combinações de

colunas Aminex A-5 em diferentes formas (25 x 0,46 cm).

Formas:

Composto

FóRMICO

ACéTICO

FORMALDEÍDO

ETILENO-GLICOL

H +

20,0

22,4

20,0

23,6

2H* • K* H* + 2K* 2H* *

tempos de retenção (min)

23,2 20,8 30,4

27,2 24,8 34,4

23,2 20,8 30,4

28,2 26,0 35,2

2K

vaz3o de 0,25 ml/min.
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8 Ó tR(rain) 12 tR (min)

Flg. 4.4 -

Flg. 4.5 -

Separação cromatográfica dos ácidos carboxf-
11 cos do forma Ide ido e do etlleno-gllcol.
Coluna de resina Amlnex A-5 na forma K.+ ,
(25 x 0,46 cm), fase roòvel H2S01> 5 x 1O-*M.

Separação cromatográflca dos ácidos caHboxf-
11 cos do forma Ideido o do etl.leno-glicol.
Coluna de resina Aminex A-5 na forma K*,

áaua des Ionizada.
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defdo e o ácido forralco continuaram superpostos independentemente

das combinações das colunas, enquanto que o etileno gllcol • o

ácido acétlco foram pouco resolvidos, n3o permitindo a sua quan-

tificação. Diante dos resultados obtidos verIficou-se que para

quantificar uma experiência de radlóllse é necessário fazer duas

injeções , uma usando uma coluna de resina Àminex A-5 na forma H

com H2SOH 5 x 10 * H, obtendo entiío a P.paraç3o dos ácidos (Flg.

4.2) e uma outra injeçSo para quantificar o formaldefdo e o eti-

leno gllcol, usando-se a coluna com resina Àminex A-5 na forma JC

e água desionlzada como eluente (Fig. 4.5).

Algumas experiências foram feitas, no sistema 1, para

determinar a separaç3o de outros compostos n3o lonizávels, sendo

eles o glloxal, acetaldefdo, form lato de meti Ia, metanol e et3-

nol. Para esta separaç3o foram usadas as resinas Àminex A-5 e AC

50W X12, em colunas de 25 x 0,46 cm, e água desionlzada ou H2S0%

5 x 10 " M como eluentes em vaz3o de 0,2 ml/min. Os resultados

s3o apresentados na tabela 4-11. Analisando os resultados pode-se

observar que a melhor separação destes 7 compostos foi obtida

usando uma coluna de resina Amlnex A-5 com água deslonizada. No

entanto, a resina AG 50W X12, sob as mesmas condições, apresentou

também uma boa separação dos compostos n3o-lonlzávele, embora as

duas resinas apresentem propriedades diferentes. A Amlnex A-5 tem

tamanho de partícula menor ( 1 3 + 2 um) com menor grau de entre-

cruzamento (8% de PVB) enquanto a AG 50Ü X12 tem maior diâmetro

de partícula (<37 ym) e porosidade menor <12X de PVB). A simila-

ridade da separação é relevante do ponto de vista econômico. Já

que a resina AG 50ü X12 é significativamente mais barata que a

resina Àminex A-5.

0 efeito do contra-íon da resina modificou consideravel-

mente a eeparaçSo, embora a resina na forma H tenha apresentado
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TABELA 4-11

Teapos do retençSo dos coapostos n3o-lonlzávels.

Resina:

Foraas t

Eluente:

Composto

GL1OXAL

FORH.de HET.

FORHALDEfDO

ACETALDEÍDO

ETIL.GLICOL

HETANOL

ETANOL

K*

H20

4.6

5,0

11.2

12,8

13.8

13,8

14,6

Anlnex A-5

H*

H20

tempos de

8,6

9.8

11.8

13,2

14,2

17,4

18,8

H*

H 2SO V

retenção

8.6

11,6

11,6

13,0

14.8

17,2

18,6

AC

H*

H20

(•In)

8.8

10,8

12,0

13,6

14,4

17,6

20,0

50U X12

V
H2SO%

9,2

12,0 •

12.0

18,4

18,4

17,2

20.0

vazSo de 0,20 ml/min, H2SCU 5 x 10 H.
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•elhor separação.

4.3.2 - Separações usando o sistema 2.

4.3.2.1 - Separação dos ácidos carboxf1tcos.

Baseado em estudos anteriores sobre a análise cromato-

gráflca de ácidos carboxfllcos feitos em nosso laboratório [1183,

observou-se a possibilidade de separar os ácidos carboxfllcos de

Interesse neste estudo, usando un equipamento de cromatografIa

líquida de aenor pressão. As experiências feitas Inicialmente corn

o sistema 2 usaram uma coluna de 100 x 0,55 cm, empacotada com

resina de troca catlõnlca AC 50Ü X8, e água desionizada ou HjSOH

de pH 3,3 ou 1,3 como eluentes em vazão de 0,36 ml/mln. A separa-

ção dos 5 ácidos foi boa como se mostra na tabela 4-12.

Quando a água foi usada como fase móvel, os ácidos oxá-

llco e glloxfllco apresentaram uma cauda e os outros ácidos estu-

dados não mostraram resolução. Quando se utilizou a fase móvel em

pH 3,3 os 5 ácidos apresentaram alguma separação, mas sua resolu-

ç2o foi multo pobre. Com o pH 1,3 os ácidos carboxfli cos apresen-

taram tempos de retenção maiores, mas com superposição dos três

últimos picos.

Com o objetivo de obter uma melhor separação usaram-se

duas colunas de mesmc comprimento, em série, uma contendo a resi-

na AG 50W X8 e a outra AG 50U X12. A tabela 4-13 apresenta os re-

sultados obtidos.

Estes experimentos apresentaram uma separação muito boa,

com uma ótima resolução e picos simétricos. A única desvantagem é

que os tempos de retenção foram grandes. A melhor fase móvol foi

de pH 3,3. Com a água, a separação foi boa mas os picos apresen-

taram cauda frontal.
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TABELA 4-12

Tempos de retenç3o dos ácidos carboxf1Jcos usando uma

coluna de resina AG 50U X8 (100 x 0,55

Fase móvel:

Xcido

0XXL1C0

GLIOXfLICO

GLICóLICO

FóRMICO

ACÉTICO

H2O

13,2

18,0

22,4

24,8

27,2

HjSO* 5xlO M

tempos de retençSo

13,2

18,0

22,4

25,2

27,6

H2SO*

(min)

16

23

5

.0

,6

* os t foras obtidos usando uma Mistura dos 5 ácidos
R

TABELA 4-13

Tempo de retenção dos ácidos carboxfllcos usando

uma coluna de resina AC 50U X8

em série com outra coluna de AG 50Ü X12 (100 x 0,55 cm).*

Fase móvel: H20 H2SCU 5x10"" M

Xcldo tempos de retenção (min)

0XXL1C0 48,0 48,0

GLIOXfLICO 58,4 59,2

GLICóLICO 70,4 71,2.

FóRMICO 78,4 79,2

ACéTICO 86,4 87,2

* os t R foram obtidos usando uma mistura dos 5 ácidos.
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Estes resultados levaram-nos a experimentar com uma só

coluna contendo a resina AG 50U X12, usando H2SOU 5 x 1O~*M como

fase móvel. Os resultados s3o apresentados na tabela 4-14, que

Indicam que a resolução dos ácidos carboxfllcos foi maior a 1,1

em todos os casos (Flg. 4.6).

4.3.2.2 - Separação dos compostos não-lonlzávels.

Similarmente aos estudos usando o sistema 1, Inicialmen-

te foram testados o formaIdeido e o etileno glicol. Novamente es-

tes compostos apresentaram tempos de retenção similares aos dos

ácidos fórm1co e acétlco, respectivamente. Então, para facilitar

a separação do? ácidos carboxfllcos dos compostos não-ionizávets,

possivelmente presentes na mesma mistura, acoplou-se uma coluna

pequena (15 x 0,2 cm) contendo resina de troca aniGnlca (AC 1 X8)

na salda da coluna principal. Esta coluna anlônlca poderia reter

os ânlons dos ácidos carboxíllcos e permitir a elulção e detecção

somente dos compostos não-Ionizavets.

A adição desta coluna melhorou o problema de superposi-

ção dos tempos de retenção destes compostos e permitiu a extensão

do estudo para outros compostos não-ionizávels contendo carbono,

oxigênio e hidrogênio. A tabela 4-15 apresenta os tempos de re-

tenção.

Como é Indicado na tabela 4-15 e mostrado na figura 4,7,

o par formal defdo e formlato de meti Ia não teve uma resolução boa*

0 mesmo aconteceu com o acetaldefdo e o ettleno glicol. Porém, os

5 compostos (ou 7, admitindo dole pares) foram separados com uma

resolução maior que 1,3.
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TABELA 4-14

Características da separaç3o dos 5 ácidos carboxf11 cos

usando a resina AG 50U X12 (100 x 0,55 cm).

Xcldo

OXXLICO

GLIOXíLICO

GLICÓLICO

FòRMICO

ACÉTICO

tR (nln)

26,1

28,9

34,2

38,2

41,8

n

5897

4627

3834

5187

3160

h CP»)

170

216

260

193

317

*s

1.37

2,12

1,60

1,12 '

TABELA 4-15

Características da separação dos compostos n3o-ionlzávels

usando a resina AG 50Ü X12 (100 x 0,55 cm).

Composto

GL10XAL

FORMALDEiDO

F0RH.de MET.

ACETALDEÍDO

ETIL.GLICOL

METANOL

ETANOL

tR (min)

29,1

36,5

37,1

41,5

42,5

51,7

60,1

n

3890

2863

2350

2945

3068

4579

2300

h i\im)

257

347

427

340

324

218

435

2,58

0,21

1,35

0,31

2,59

1,60
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50 40 30 20 10 Ò tR(min)

Fig. 4.6 - Separação cromatográfica dos ácidos oxállco,

glloxílico, gllcòllco, fòrmJco e acétlco.

Coluna de resina AG 50U X12 (100 x 0,55 cm),

faee móvel H2S0M 5 x 10""H.
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70 60 50 40 30 20 to tR(miri

Fig. 4.7 - Separação cromatogr áf lea dos compostos n3o-

lonizávels glloxal, formaIdeido (ou formlato

de meti la), acetaldefdo (ou et 1leno-glIcol),

metanol e etanol.

Coluna de resina AC 50Ü XI2 (100 x 0,55 cm),

fase móvel H^O^ 5 x 10""H.
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4.3.3 - SeparaçSo dos ácidos carboxí 1 icos e compostos n<So-lonlzá-

vels.

Trabalhando-se com uma amostra heterogênea, contendo

ácidos carboxílicos e compostos não-ionlzávele, para conseguir

quantificar todos os seus componentes, é necessário injetá-la

duas vezes. Observou-se, usando ambos sistemas cromatográfIcos

testados, que o ácido glioxflico tem tempo de retenção ligeira-

mente menor que o glloxal, o mesmo ocorrendo entre o formal deído

(ou formlato de meti Ia) e o ácido fórmico e entre o acetaldefdo

(ou etlleno gllcol) e o ácido acétlco. Além disso, o metanol

apresentou um tempo de retenção muito próximo ao do ácido carbô-

nico contido na solução do carbonato de cálcio. Injetados em mis-

turas, pares destes compostos apresentaram só um pico. Sendo as-

sim, foi estabelecido o procedimento de duas lnJeçSes, uma usando

HjSO,, 5 x30 htt como eluente, que eluía os ácidos carboxflicos

Junto com os compostos não-1 onlzávels e, depois, outra injeção,

acoplando a coluna aniônica e usando-se água como fase móvel.

Em geral pode-se dizer que a coluna Arnlnex A-5 apresen-

tou uma eficiência melhor. No entanto, a coluna de resina AG 50W

X12 teve uma melhor resolução para a separação dos ácidos carbo-

xí 11 cos. Com relaç3o às separações, o cálculo da eficiência apre-

sentou diferentes valores, e eles foram considerados multo baixos

para colunas em cromatografla líquida. Esta diferença provavel-

mente aeja devido a problemas extra-coluna, como volume morto.

0 principal mecanismo proposto para a separação dos áci-

dos carboxflicos usando colunas contendo resinas de troca catiô-

nica na forma ácida é o mecanismo de exclusão de fons [101,104].

Esta teoria é suportada pela evidencia de que a ordem de eluição

dos ácidos está correlacionada com sua constante de dissociação 9

assim muitos ácidos eluem dentro do volume da coluna. 0 mecanismo
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de exlusSo de íons é baseado na repulsão pela membrana de Donnan

de solutos Ionizados pelos fons flxor. na resina. Neste caso enpe- \\

cífico, o ácido oxállco elulu em um volume de fase móvel equiva-

lente a fase móvel lnterstlclal. Este ácido foi Ionizado em todos

os pH testados e ficou totalmente excluído do volume Interno das

partículas da resina. Os outros ácidos apresentaram tempos de re-

tenção maiores, sendo quo furam só parcialmente ionizados nos pH

testados. Estes ácidos, nas suas formas moleculares, penetram a

membrana de Donnan e Interagem com a matriz da resina. Dentro da

resina as moléculas s3o retidas diferencialmente devido a suas

interações com as cadelas atomátlcas, similar ao mecanismo que

leva à separação das moléculas n3o-1onlzávets, que é baseado no

mecanismo de partição de 'ase reversa, envolvendo a distribuiç3o

do soluto entre a fase móvel polar (solução aquosa) e o esqueleto

da resina nSo-polar (cadeias aromát 1 cas) .

l Um outro mecanismo é incluído na separação dos compostos

n3o-IÔnicos quando se usa uma coluna de resina de troca catiõnlca

com um contra-fon diferente do hidrogênio. Este é o de troca de

ligantes em que existe seletjvidade da amostra para um contra-

íon, que modera a separação dos compostos n3o-lonlzávels. Porem

n2o é óbvio como este mecanismo poderia afetar as separações es-

tudadas.

4.4 - Dissolução do Call*CO3.

As amostras de Ca1>lC03 de 1 mg foram dissolvidas em uma

solução aquosa de H2SOk 5 x 10~2 M usando carregadores. Vários

testes foram feitos para observar se o método da dissolução, além

de eliminar o C02 da amostra, n2o carregava também parte dos pro-

dutos radiolítlcos.

Uma amostra, contendo os ácidos marcados com carbono-14,
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foi dissolvida, segundo o método Indicado na parte experimental

(seç3o 10.3), e agitada por 30, 60, e 25O minutos. Posteriormente

foi injetada no cromatógrafo. Os dados apresentam-se na tabela

4-16.

Outra amostra contendo os carregadores n3o - ionizáveis

foi dissolvida e injetada no cromatógrafo após dlferenten tempos

de agltaçSo com fluxo de nitrogênio. Os dados s3o apresentados na

tabela 4-17a.

Os resultados das tabelas 4-16 e 4-17a indicam que 30

minutos de agitação com fluxo de nitrogênio foram cuficentes para

se ter uma completa dissolução do sal Call*COJ. Este resultado

apresentou reprodutibl1 idade, pois, da quantidade total de com-

postos n3o-ionizáveis, aproximadamente 9% do forma Ideido e um

pouco menos do metanol, foram evaporados em cada um dos experi-

mentos reallzados. No entanto, uma outra amostra contendo os com-

postos radioativos revelou que tanto o formaIdeido como o metanol

quase n3o foram evaporados (tabela 4-17b).

4.5 - Radiólise de Call*C0J.

A literatura mostra que a interação primária da radiação

ionlzante com os carbonatos sólidos produz algumas espécies ra-

dlolítlcas (radicais livres, espécies excitadas). Estas espécies

posteriormente podem reagir entre si no estado sólido, mediante

interações secundárias. Estas geralmente envolvem reações de re-

combinação a temperatura ambiente ou maior e resultam em espécies

químicas mais estáveis. Estas formas químicas, ao dissolver o só-

lido, produzem alguns compostos orgânicos de baixa massa molecu-

lar contendo um ou dois átomos de carbono e um ou mais átomos de

oxigênio e hidrogênio, este último adquirido por diferentes pro-

cessos durante a dissolução do sólido.



119

TABELA 4-16

Dissolução do Ca1"CO3 em solução dos ácidos carboxfllcos

usados como carregadores.

Tempo de agltaçSo:

Composto

OXXLICO

GLIOXfLICO

GLICóLICO

FÓRMICO

ACÉTICO

TOTAL

30 nln sem +30 min com -«-90 min com

fluxo de N2. fluxo de N2. fluxo de N?.

Contagem por minuto

1987

488

177

13070

457

16179

2018

502

181

13021

472

16194

2105

512

184

13114

487

16402
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TABELA 4-17a

Dlssotuç3o do Ca1"CO3 em soluçSo dos compostos n3o-lonlzável8

usados como carregadores.

Tempo de agltaçSo: 0,0 min 15 min 30 sin 60 min

Composto Altura dos picos carregadores (ca)

GLIOXAL 12.7 12,9 12,8 12,7

FORMÀLDEíDO 15,7 15,9 14,2 12,0

ACETALDEÍDO 15,4 15,2 15,3 15,5
•

METANOL 11,6 11,7 10,7 9,2

ETANOL 11,3 11,6 10,9 9,6

TABELA 4-17b

Dissolução do Call(C03 em solução dos compostos nlo-tonlzávels

usados como carregadores

tempo de agitação

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

Variáveis:

Composto

FORflALDEíDO

METANOL

cpm

129

136

119

103

f1uxo de N 2

n3o

sim

n3o

sim
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Compostos: como os da tabela 4-18 poderiam ser esperados

na radlóllse de carbonatos, os quais podem ser separados por meio

da croMatografla líquida de partlçUo moderada por íons (ou parti-

ç3o-exclus3o de íons).

Existem outros 6 compostos na*o-lonlzávels contendo um ou

dois átomos de carbono, mas estes compostos s3o considerados pou-

co possíveis como produtos de radlóllse do Caai*CO3, sendo que a

maioria deles n3o s3o estáveis nas condições de dissolução. Estes

compostos s3o: met 11 h1droperóx1do, acetil hidroperóxldo, et-1 1

hldroperóx1do, ceteno, éter metílico e.glicol aIdeido.

4.5.1 - Radlóllse 0~do Ca1"COJ (auto-radlólIse).

No estudo realizado para observar a auto-radlólIse dos

cristais de Call*.CO3, usaram-se dois lotes de compostos marcados

com carbono-14 com alta atividade específica, um lote contendo

uma atividade específica de 20 MBq/mg (lote A) e outro com uma

atividade específica de 10,7 HBq/mg (lote B).

0 lote A sofreu a auto-radlólise (decaimento 0~ do car-

bono-14) durante 10 dias de armazenagem (amostra A-l) recebendo

uma dose de 0,13 MGy. 0 lote B foi armazenado durante um período

de tempo relativamente longo, sendo que as amostras do lote B fo-

ram analisadas 23 e 28 meses após a síntese. A primeira (23 me-

ses) recebeu uma dose B~ de 5,15 MGy (amostra B-l), e a segunda

(28 inejes) recebeu uma dose 8"de 6,38 MGy, (amostra B-2).

Assim, amostras de 1 mg foram dissolvidas numa soluç9o

contendo, como carregadores, os 5 ácidos carboxíllcos e os 7 com-

postos não lonizávelc. Os produtos radlolítICOB foram separados

usando uma coluna de resina AG 50U X12 e as fraçSes corresponden-

te» ao» carregadores foram coletadas para determinar a quantidade

de radioatividade (carbono-14) mediante a técnica de cintflaçSo
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TABELA 4-18

Possíveis compostos resultantes da radlóllse de carbonatos

Xc1dos carbox f11cos. Compostos nVo lonlziv«l».

Xcldo form 1co.

H-C-OH

I
0

FormaIdefdo.

H-C-H
II
O

Acldo oxálico.

HO-C-C-OH
II II
0 0

Acetaldeído.

CH 3-C-H
II
0

Xc1do g11oxí11co.

H-C-C-OH
II II
0 O

Glloxal.

H-C-C-H
il H
O 0

Xcldo acétlco.

CH -C-OH
3 II

0

Form1 a t o d e m e t l i a .

CH3-O-C-H
II
0

Xcido g l l c ó l i c o .

CH 2-C-OH
I 9
011 0

Etlleno gllcol

CH2-CH2
I I
OH Oil

Metanol.

CH3-OH

Etano1.

CH3-CH2-OH
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líquida. Una análise usou H2SOH 5 x IO" H COMO face novel e se-

parou os ácidos carboxf1lcos Junto com os dos compostos n3o-lonl-

závols. A segunda análise utilizou água dec Ionizada CORO eluente

e foi reallzada com una coluna com resina anlontca (AG 1 X8> aco-

plada à coluna analítica. Desta, somente os compostos nHo-lonlzá-

ve1s Toram co1et ados.

A análise revelou a presença dos 5 ácidos carboxfIIcos

con um e dois átomos de carbono, todos marcados com carbono-14.

Dos compostos n3o-lonlzávels, só os com um átomo de carbono, fo-

ram encontrados marcados com carbono-14. N3o foi detectada nenhu-

ma radioatividade nas frações dos outros compostos n3o-ionlzá-

vels. A tabela 4-19 apresenta os resultados obtidos.

Da tabela 4-19 observa-se que o principal produto orgâ-

nico foi o ácido fòrmlco 080%), sendo que os ácidos oxállco e

glloxflico também foram observados com baixa dose de auto-radló-*

11 se, enquanto que o ácido acétlco parece aumentar sua produçSo

em doses maiores de auto-radlólIse. Provavelmente este ou seu

precursor seja um produto secundário da radióllse &~, Já que o

tempo de estocagem (auto-radlólIse) foi multo longo, permitindo a

acumulação destas espécies no sólido. Também o metanol só foi ob-

servado em doses multo altas de radiação.

Possível(eis) mecanlsmo(s) de formação de cada um destes

produtos será(3o) apresentado(s) posteriormente.

Também da tabela 4-19 observa-se que o numero de molécu-

las formadas, para todos os compostos, aumentou com o aumento da

dose recebida. Os valores C permaneceram quase constantes para os

ácidos nas doses mais altas de auto-radiól 1st?. Porém os valores G,

em todos os casos, foram maiores para doses menores de radiação

que para doses maiores, conforme estabelecido na literatura Cl23.

Observando os resultadon e comparando-os com os da II te-



TABELA 4-19

Produtos da radio) 1 se B~ de Ca**CO,.
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Produto

OXXLICO

CLIOXÍLICO

GLICÓLICO

FóRKICO

ACÉTICO

FORMALDEfOO

TOTAL

OXXLICO

GLIOXíLICO

GLICÓLICO

FóRHICO

ACÉTICO

FORHALDEíDO

TOTAL

OXXLICO

GLIOXfLICO

CLICóLICO

FóRHICO

ACÉTICO

FORHALDEíDO

METANOL

TOTAL

dpa/ag X

Anostra A-l

1344 6,21

990 4,60

105 0.49

18856 87,69

127 0,59

80 0,37

21499 100,00

Amostra B-l

9004 11,72

2233 2,91

401 0,49

62736 81,71

1811 2,36

592 0,77

76777 100,00

Amostra B-2

12057 12,59

3277 3,42

621 0,65

76756 80,12

2111 2,20

807 0,84

173 0,18

95799 100,00

Noléc. forcadas . C

(Dose 0,13 HCy>

6.68 E 15 7,95 E-4

4.92 E 15 5,85 E-4

5,22 E 14 6,21 E-5

9,37 E 16 1,11 E-2.

6,31 E 14 7,51 E-5

3,98 E 14 4,74 E-5

1,07 E 17 1,27 E-2

(Dose 5,15 HGy)

8,25 E 16 2,57 E-4

2,05 E 16 6,37 E-5

3,67 E 15 ,1,14 E-5

5,75 E 17 1,79 E-3

1,66 E 16 5,16 E-5

5,42 E 15 1,69 E-5

6.93 E 17 4/50 E-3

(Dose 6,36 HGy)

1,10 E 17 2,77 E-4

3,00 E 16 7,56 E-5

5.69 E 15 1,43 E-5

7,03 E 17 1,43 E-5

1,93 E 16 1,77 E-3

7,39 E 15 4,86 E-5

1,58 E 15 3,98 E-6

8,78 E 17 2,2i E-3
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ratura, pode-se dizer que o ácido fórmlco é um produto primário

da radtóllse 6 no Ca1HCO,. 0 ácido oxállco aumentou consldera-

v«)aente de 6 a 12 X em altas doses de radlaç3o. Indicando que

este produto poderia ser tanto produto primário como produto se-

cundário, formado pela decomposição ou Interaç3o de outras espé-

cies primárias.

Os valores C calculados netste estudo para os produtos de

auto-radióllse do CalkCO, foram maiores que àqueles reportados

[593 para a auto-radlóllse do Ba1%CO3 que recebeu uma dose de 12

MGy. Provavelmente ecta diferença de resultados se deve ao fato

de que as técnicas de separaç3o, dissolução e contagem das amos-

tras foram melhoradas.

4.5.2 - Radlóllse Y de ,

Para observar os efeitos produzidos pela radlaç3o Y so-

bre os carbonatos, usou-se o lote À do Ca1'*C03. O carbono-14 nes-

tas experiências foi usado como um traçador radioativo para ob-

servar os produtos da radlóllse Y-

Irradlarara-se com ralos Y amostras recentemente prepara-

das do Ca1%COJ (amostra A-2). Os ralos Y foram provenientes de

uma fonte de cobalto-60 tipo Industrial. Posteriormente os cris-

tais foram analIsado3. A tabela 4-20 apresenta os resultados des-

te teste, mostrando que os produtos observados foram essencial-

mente os mesmos encontrados na auto-radlól1 se do Ca1HCOj.

Da tabela 4-20 observa-se que o numero de moléculas for-

madas para cada um dos produtos encontrados aumentou proporcio-

nalmente com a dose de radiação Y. Em geral o valor de C diminuiu

para todos oo compostos observados a 170 kCy significando que a

20 kCy de Irradiação Y, a formaç3o dos produtos foi ainda alta,

enquanto a 173 kCy provavelmente Já se tinha alcançado o limite



TABELA 4-20

Produtos da radióllse Y d e Cal"*COs.
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Produto dpa/Mg X Molec. fornadas C

Aaostra A-2-a

(Dose B~ 0,13 MCy e Dose Y 0,020 HCy>

7.67 E 15 7,95 E-4

5,35 E 15 5,54 E-4

6,31 E 14 6,54 E-5

1,09 E 17 1,13 E-2

8,79 E 14 9,11 E-5

5,81 E 14 6,02 E-5

1,24 E 17 1,28 E-2

OXXLICO

CLIOXfLICO

GLICóLICO

FORKICO

ACCT1C0

FORHALDEÍDO

TOTAL

1543

1076

127

22006

177

117

25046

6,16

4,30

0,50

87,86

0,71

0,47

100,00

Amostra A-2-b

(Dose 0~ 0,13 HGy e Dose Y 0,173 HGy)

OXXLICO

GLIXÍLICO

GLICóLICO

FóRMICO

ACéTICO

FORMALDEíDO

TOTAL

2736

1665

173

39252

272

154

42255

6,48

3,94

0,41

88,16

0,64

0,36

100,00

1,36

8,28

8,60

1,85

1,35

7,65

2,10

E

E

E

E

E

E

E

16

15

14

17

15

14

17

7,08

4,31

4,48

9,64

7,03

3,99

1,10

E-4

E-4

E-5

E-3

E-5

E-5

E-2
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do platô do valor G, começando nesta dose a formaçSo doe produtos

secundários Iniciados pela provável decomposição dos produtos ra-

dlolftlcos formados com doses de radiação baixas.

Da tabela 4-20 também pode-se observar que n porcentagem

dos produtos radlolítlcos formados na radlol!se Y do CaC03 foram

similares nas duas doses, significando que a produção das espé-

cies no CaC03 sólido, produzidas pela radiação y tem um comporta-

mento linear nesta faixa de dose.

Por outro lado, se compararmos os produtos radloliticos

do CaCOj submetidos a radlollse y e a auto-radlólise pode-se ob-

servar que o metanol não foi obtido na dose Y. Provavelmente as

doses utilizada' firam baixas para produzi-lo em quantidades men-

suráveis. 0 foi s. 'oído e o ácido gllcóllco, que foram os produ-

tos obtidos em menores quantidades tanto na radiòlise Y como na

0 , foram obtidos em porções similares. 0 ácido acético foi pro-

duzido em baixa porcentagem ( 0,6%) a doses baixas de radiação

<B~uo y).

O ácido glioxflico aumentou sua porcentagem de formação

na radlolice y, que significa que a produção das espécten precur-

soras primárias deste ácido s3o favorecidas pela Irradiação Y .

0 ácido fórm1co aumentou sua proporção com o aumento da radiação

Y enquanto o ácido oxálico diminuiu. Isto poderia ser explicado

pelo fato de que on radicals produzidos pela radiação Y estão

distribuídos na rede do CaC03, sendo que estes fragmentos estão

mais próximos na auto-radlòllse, permitindo assim reações de re-

combinação dos radicais no estado sólido, originando o ácido oxá-

11 co.

Este comportamento dos ácidos oxálIco e fòrmIco foi con-

firmado pela análise de amostras de Call#C0, que sofreram uma do-

se B~de 5,15 MGy e adicionalmente uma doce y de 10, 50, 100 e 140
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kCy (amostra B-3). Os resultados K3O apresentador na tabela 4-21.

Comparando os dados da tabela 4-19 (amostra B-l) com os

dados da tabela 4-21 verificou-se que a irradlaçUo Y provocou um

aumento do número de moléculas de ácido forraico formadas e uma

diminuição dos outros produtos, sendo maior para o ácido oxálico.

Este fato pode ser devido a uma decomposição dos produtos primá-

rios formados pela alta dose de radiação S~ ou por um rearranjo

do cristal iniciado pela radiação y. Os valores de G foram seme-

lhantes àqueles obtidos somente com a auto-radiólise. Isto signi-

fica que a dose y recebida, nestes casos, foi quase desprezível

comparada à dose 8 Já recebida pelos cristais, sendo que a dose

S~ foi 500 vezes maior que a dose Y-

Para determinar o valor global de G de cada um dos pro-

dutos bem como o da decomposição do carbonato (atividade total

das frações) foi necessário fazer um gráfico do valor G instantâ-

neo (isto é o valor G determinado a diferentes doses de radia-

ção). 0 valor G global é o da intersecção desta linha com o eixo

das abeissas. A figura 4.8 representa a determinação do valor G

para as amostras que sofreram auto-radlólIse (5,15 MGy) e poste-

riormente uma irradlaçSo y, cujos valores estão sumarizados na

tabela 4-22.

Na figura 4.8, comparando-se o valor G da auto-radio!Ice

(dose Y de zero) e o valor G da radlólise Y , verifica-se que o

valor de G foi maior para a auto-radiólise para todos os ácidos

exceto o ácido fòrmlco. A irradiação @~ favoreceu então a forma-

ção dos ácidos com dois átomos de carbono, e a irradiação y favo-

receu os compostos com um átomo de carbono (ácido formlco e foi—

maldefdo). As espécies, incluindo os defeitos nos cristais provo-

cados pela irradiação Y , estão mais dispersos no sólido e não

podem recomblnar-se como é no caso da auto-radlólise, onde as es-



TABELA 4-21

Produtos da radlólise y de CalhCOj.
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Produto

OXXLICO

GLIOXXLICO

GLICóLICO

FÓRMICO

ACÉTICO

FORMALDEÍDO

OXXLICO

GL1OXÍLICO

GLICóLICO

FÓRMICO

ACÉTICO

FORMALDEÍDO

OXXLICO

CLIOXíLJCO

CLICòLICO

FiRMICO

ACéTICO

FORMALDEÍDO

OXXLICO

GLIOXfLJCO

CLICòLICO

FORMICO

ACJCTICO

FORMALDEfDO

dpm/«9

(Dose B~

5928

2026

194

85882

2026

972

(Dose 3~

4648

1864

263

76797

1698

693

(Dose B~

4688

1924

292

73442

1686

891

(Dose 0~

4571

1799

142

72117

1783

515

X

Amostra

Holec. fornadas

B-3-a

5,15 MCy e Dose y 0,010 MGy)

6.11

2,09

0,20

88.51

2,09

1,00

Amostra

5,43 E 16

1,85 E 16

1,77 E 15

7.P-? E 17

1,85 E 16

8,91 E 15

B-3-b

5,15 HGy e Dose y 0,050 MCy)

5,40

2.17

0,31

89,34

1,97

0,81

Amostra

5,15 MGy e

5,65

2,32

0,35

88,56

2,03

1,07

Amostra

5,15 MCy e

5,65

2,22

0,18

89,11

2,20

0,63

4,26 E 16

1,71 E 16

2,41 E 15

7,04 E 17

1,56 E 16

6,35 E 15

B-3-c

Dose y 0,10 MGy)

4,30 E 16

1,76 E 16

2,68 E 15

6,73 E 17

1,55 E 16

8,17 E 15

B-3-d

Dose Y 0,14 MGy)

4,19 E 16

1,65 E 16

1,30 E 15

6,61 E 17

1,63 E 16

4,72 E 15

1,

5

5

2

5

2

1

5

7

2

4

1

1

5

8

2

4

2

1

5

4

2

5

1

C

,69

,78

,53

.45

,78

,77

,32

.31

,50

,14

,84

,98

,34

,49

,33

,09

,81

,54

,30

,13

,05

,06

,08

,47

.

E-4

E-5

E-6

E-3

E-5

E-5

E-4

E-5

E-6

E-3

E-5

E-5

E-4

E-5

E-6

E-3

E-5

E-5

E-4

E-5

E-6

E-3

E-5

E-5
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Valor G

10-3

10

10-5

10-6

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 doBe
(MGy)

Fig. 4.8 - Os valores G dos produtos radlolftlcos do C a u CO.»
contra a dose absorvida de radiação y ,para amos-
tras que sofreram radlòlise B~ a 5,15 MGy (amos-
tras B-l e B-3),D total, • fórmico, Ooxálico, A
glloxí1ico,X acetlco,9 gllcólico, O formaIdeido.
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TABELA 4-22

Valor G (rendimento radloquímlco) dos produtos

da radi-411 se 3 e da radiolisey .

Produto amostra B-l amostra D-3

GLICóLICO 1,14 E-5 6,4 E-6

FORMALDEÍDO 1,69 E-5 2,9 E-5

ACÉTICO 5,16 E-5 5,8 E-5

GLIOXÍLICO 6,37 E-5 6,0 E-5

OXXLICO 2,57 E-4 1,8 E-4

FóRMICO 1,75 E-3 . 2,4 E-3

TOTAL 4,50 E-3 2,8 E-3
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pécles estão mais agrupados em zonas determinadas do sólido.

No entanto, ©stes valores de G representados na figura

4.8 foram multo baixos comparados com os obtidos para amostra A-l

que recebeu só 134,6 kCy na auto-rodiólise (tabela 4-22). Isto é

devido as recombinaçSes que ocorrem quando a dose de radiação

atinge um certo platô.

4.6 - Recozimento térmico das amostras Irradiadas.

Estudos de recozlmento térmico s"3o feitos com amostras

irradiadas para investigar a estabilidade das espécies presentes

no sólido. Espécies metaestávels e precursores dos produtos fi-

nais podem reagir ou comblnar-se, dando origem a outros, além dos

que resultam durante a irradiação.

4.6.1 - Efeitos do recozimento lsotérmico.

Amostras de 1 mg de Ca1<fCO3 do lote B (amostras B-4)

que receberam uma dose & de 5,15 MGy foram submetidas a um tra-

tamento lsotérmico a 548 K durante diferentes períodos de tempo.

A figura 4.9 e as tabelas 4-23 a 4-25 apresentam o comportamento

dos produtos radlolítlcos deste tipo de tratamento.

Analisando a figura 4.9 observa-se que o numero de molé-

culas formadas dos compostos orgânicos decresceu rapidamente com

o tempo de aquecimento. No entanto, o efeito sobre o ácido acétl-

co foi menor que sobre os outros ácidos. Considerando as porgen-

tagens relativas (tabela 4-24? os ácidos oxállco e acótlco pare-

cem ter sido aumentados ou pelo menos n3o se decompuseram com o

tempo de aquecimento. Por outro lado, os ácidos fórmlco e glloxí-

lico ou seus precursores decompuseram-se rapidamente e o ácido

glicóllco permaneceu quase constante.



133

14
tempo (h)

Fig. 4.9 - O numero de moléculas formadas dos produtos de
radlòl1 se do Ca1"CO3, apôs o tratamento Isotérmi-
co a 548 K para amostras que sofreram radlòlloe 0"
a 5,15 MGy (amostra B-4). • fórmlco, O oxálico,
A glloxfllco, x acétlco, 9 glicòlico.

16
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TABELA 4-23

dpm/mg dos produtos após o tratamento isotérnlco

a 548 K do Ca1"CO,.

Te»po (h>: 0,0 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0

Produto

Amostra Ü-4 (Dose B" 5,15 MGy)

OXALICO 9004 7859 5921 5369 5419 4179 1540

CLIOXÍLICO 2233 352 229 292 242 142 — -

GLICóLICO 401 369 218 219 270 93

FóRMICO 62736 47257 36433 29127 27009 18822 6394

ACÉTICO 1811 1884 1455 1528 1488 1775 853

FORMALDEÍDO 592

TOTAL 7(,777 57719 44256 36535 34428 25010 8793

TABELA 4-24

Porcentagem dos produtos após o tratamento isotérmico

a 548 K do Ca^

Tempo (h)í 0,0 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0

Produto

Amostra B-4 (Dose 3~ 5,15 MGy)

OXXLICO 11,72 13,61 13,38 14,69 15,74 16,70 17,51

GLIOXíLICO 2,91 0,61 0,52 0,80 0,70 0,57

GLICóLICO 0,52 0,64 0,49 0,60 0,78 0,36

FóRMICO 81,71 81,87 82,32 79,72 78,45 75,25 72,72

ACÉTICO 2,36 3,26 3,29 4,68 4,32 7,10 9,77

FORMALDEÍDO 0,77



TABELA 4-25

Numero de moléculas formadas dos produtos após o tratamento

Isotérmtco a 548 K do CalwCO,.

t<h>« 0,0 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0

Prod.

Amostra B-4. (Dose 8" 5,15 HCy)

OXXLICO 8,25 E16 7,20 E16 5,42 E16 4,92 E16 4,96 E16 3,83 E16 1,41 E17

GL10XÍL1C0 2.05 E16 3,22 E15 2,09 E15 2,67 E15 2,21 E15 1,30 E15

GLICóLICO 3.69 E15 3,38 E15 2,00 E15 2,01 E15 2,47 E15 8,52 E14

FóRMICO 5,64 E17 4,33 E17 3,36 E17 2,67 E17 2,47 E17 1,72 E17 5,86 E16

ACÉTICO 1,66 E16 1,72 E16 1,33 E16 1,40 E16 1,36 E16 1,62 E16 7,89 E15

FORMALDEÍDO 5,42 E15

TOTAL 6,93 E17 5,29 E17 4,07 E17 3,45 E17 3,14 E17 1,69 E17 8,10 E16
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4.6.2 - Efeitos do recozimento lcócrono.

Este tipo de tratamento térmico freqüentemente fornece

maiores InformaçSeo do comportamento dos produtos radlolítlcos em

sólidos. Por Isso este tipo de recozimento foi estudado com maior

detalhes.

4.6.2.1 - Recozimento das amostras que sofreram radiolise y .

Amostras recentemente preparadas de Ca CO, (lote A) fo-

ram recozldas isotérmicamento durante uma hora on diferentes tem-

peraturas (amostras A-3). A figura 4.10 e as tabelas 4-26 a 4-28

apresentam os dados obtidos.

Na figura 4.10 pode-se observar o comportamento dos pro-

dutos radlolítlcos com a temperatura. Assim os ácidos fórmlco e

oxállco tiveram um comportamento muito similar, Já que a 375 K

permaneceram quase constantes, Incrementando suas quantidades com

a elevação da temperatura, e alcançarando seu máximo a 573 K. Es-

te fato é indicativo que o radical C0~ permanece no cristal a

temperaturas maiores que 453 K, como Já foi indicado na literatu-

ra C23]. Sendo asstm, o radical ó mais reativo em altas tempera-

turas. Em 673 K os dois ácidos apresentaram uma queda, indicando

que o radical C02 já começa a decompor. No entanto, este radical

também pode ser produzido mediante uma reação de d 1sproporciona-

mento do CO em altas temperaturas, produzindo C02 e C. Por outro

lado, a porcentagem relativa do ácido oxállco aumentou de 6% (a

temperatura ambiente) a 9% (a 573 K). A temperaturas maiores ela

decreeceu, indicando que até 573 K o ácido oxállco ou seus pre-

cursores n3o se decompuseram, 0 ácido fórmlco decompOs a partir

de 573 K, como é Indicado na literatura C68J.

0 ácido glioxíltco (vide tabela 4-28) apresentou uma di-

minui ç2o no numero de moléculas formadas até 473 K, mas aumentou
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1018

L.
O

3
O

T>

•I
SB
1017

1016

1015

273 373 473 573 673 773 Temp (K)

Fig. 4.10-0 numero de moléculas formadas dos produtos de
radlólise do Ca1'•CO,, após o tratamento líócrono
por 1 hora (amostra A-3)
* glloxíllco, x acétlco,
defdo, D metanol.

• fórm1co,
9 glicólico,

O oxálIco,
O formal-
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TABELA 4-26

dpm/mg dos produtos apôs o tratamento lsócrono

por 1 hora do Ca 1 HCO 3.

473 573 673 737

(Dose 0~ 0.13 MCy)

2975 4085 3071 3836

556 752 2626 16.82

261 1235 3839 750

29168 31246 11699 15205

506 7486 97589 92926

223

192 1259 12062

33723 44996 121082 126624

TABELA 4-27

Porcentagem dosprodutos após o tratamento lsócrono

por 1 hora do CallpC03.

Temperatura

Produto

OXXLICO

GLIOXÍLICO

GLICóLICO

FORMICO

ÀCíTICO

FORMALDEÍDO

METANOL

TOTAL

(K): 3OO

Amosira A-3

1344

990

105

18853

127

80

21499

373

1324

917

78

21293

288

102

24002

Temperatura

Produto

OXALICO

GLIOXÍLICO

GLICóLICO

FôRMICO

AC4TIC0

FORMALDEÍDO

METANOL

(K)t 300

Amostra A-3

6,25

4,60

0,49

87,69

0,59

0,37

373

5,51

3,81

0,32

88,71

1,20

0,42

473

(Dose f

8,32

1,65
*
0,77

86,49

1,50

0,66

573

3" 0,13

9,08

1,67

2,74

69,44

16,63

0.42

673

MCy)

2,53

2,17

3,17

9,66

80,59

1.04

737

3,07

1,33

0,59

12,01

73,39

9.53
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TABELA 4-28

Número de Moléculas Tornadas após o tratamento isócrono

por 1 hora do Ca1HCO3-

Temperatura (X): 300 373 473 573 673 773

Produto

Amostra A-3 (Dose g~ 0,13 MGy)

OXXLICO 6,68 E15 6,58 E15 1,48 E16 2,03 E16 1,53 E16 1,91 E16

CLI0X/L1C0 4,92 E15 4,56 E15 2,76 E15 3,74 E15 1,30 EIS 8,36 E15

CLICóLICO 5,22 E14 3,87 E14 1,30 E15 6,14 E15 1,91 E16 3.73 E15

FóRNICÒ 9,37 El6 1,06 E17 1,45 E17 1,55 E17 5,82 E16 7,56 E16

ACÉTICO 6,31 E14 1,43 E15 2,52 E15 3,72 E16 4,85 E17 4,62 E17

FOBMALDEÍDO 3,98 E14 5,07 E14 1,11 E15

METANOL — 9,54 E14 6,25 E15 6,00 E16

TOTAL 1,07 E17 1,19 E17 1,68 E17 2,35 E17 6,02 E17 6,30 E17



140

a 573 K, Indicando que as espóc 1 es precursoras deste composto são

diferentes de quaisquer outros produtos radlolfticos. No entanto,

seu comportamento a altas temperaturas (573-773 K) foi similar a

do ácido glicólico. Já que os dois compostos apresentam um máximo

em 673 K.

0 ácido acético teve um Incremento brusco do numero de
-

moléculas formadas a partir de 373 K e alcançou seu limite a 673

K, sendo que este comportamento não é fácil de explicar. Poder-

se-Ia considerar sua produção a partir de uma série de reaçSes

que envolvem o radical C0? e as r .ç3es térmicas do CO, . Esta

série de reaçSes também poderia explicar a produção do metanol,

já que a formação do radical CH3 provavelmente requer muita enei—

gla . Conhecendo que os cristais não contêm átomos de hidrogênio.

Isto Implica que estes átomos são adquiridos no momento da disso-

lução do sal por alguma espécie precursora do radical CH3. O nú-

mero de moléculas de formaldefdo aumentou ligeiramente com o au-

mento da temperatura; entretanto ele não foi observado acima de

423 K, uma vez que ele decompõe a 423 K.

Um tratamento Isócrono foi também apliçado a amostras do

lote B após terem sofrido auto-radiólise a uma dose B~ de 5,15

HGy (amostra B-5). Os dados destas amostras estão na figura 4.11

e nas tabelas 4-29 a 4-31. Sendo que se dispunha de maior quanti-

dade do sal do lote B, este tratamento foi feito a intervalos de

temperatura menores, embora na mesma faixa. Os resultados mostra-

ram algumas diferenças com as do lote A (tabelas 4-26 a 4-28),

pois o numero de defeitos contidos na amostras do lote A foi con-

sideravelmente menor que o numero de defeitos contidos nas amos-

tras do lote B, uma vez que os lotes receberam doses bem dlferen-

tes. Contudo, o comportamento frente ao tratamento térmico Isó-

crono foi similar.
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773 Temp (K)

O numero de moléculas formadas dos produtos de
radióllse do Call*CO3, após o tratamento lsócrono
por 1 hora, para amostras que sofreram radióllse $
a 5,15 MOy (amostra 8-5). • fórmlco, Ooxállco,
A glloxílico,x acétlco,© glIcòlIco,Oformaldefdo.
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TABELA 4-29

dpm/mg dos produtos após o tratamento Isócrono

por 1 hora do Ca1'*CO3

T(K): 300 373 423 473 573 548 573 623 673 773

Prod.

Amostra B-5 (Dose 6~ 5,15 HGy)

0X 9004 9875 11031 6094 5981 5921 4121 1301 571 1159

GX 2233 1937 1256 409 211 229 170 89 239 956

GC 401 462 417 210 198 217 201 243 693 73

Fó 62736 67161 67453 39093 37049 36433 18470 5142 2212 332

AC 1811 1957 1580 972 956 1455 1394 2569 6852 1856

TL 7b777 81392 81736 46778 44395 44255 24256 9344 10567 4376

0 formaldefdo n3o foi testado após deste tratamento térmico.

TABELA 4-30

Porcentagem dos produtos após do tratamento Isócrono

por 1 hora do Ca^COa.

T(K)* 300 373 423 473 573 548 573 623 673 773

Prod.

Amostra B-5. (Dose 0~ 5,15 MGy)

0X 11,72 12,20 13,49 13,92 13,47 13,38 16,92 13,92 5,40 26,48

GX 2,91 2,39 1,54 0,93 0,47 0,52 0,70 0,95 2,26 21,85

GC 0,52 0,57 0,51 0,48 0,45 0,49 0,86 2,60 6,58 1,67

Fó 81,71 82,99 82,52 82 44 83,45 82,32 75,83 55,03 20,93 7,58

AC 2,36 2,42 1,93 2,22 2,15 3,29 5,72 27,49 64,83 42,41

0 forma Ide ido n3o foi testado após deste tratamento térmico.
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TABELA 4-31

Húrô ro d© moléculas formadas dos produtos após do tratamento

Isócrono por 1 hora do Ca1uCO3.

T<K) : 300 373 423 473 523 548 573 623 673 773

Prod.

Amostra B-5 (Dos© B~ 5,15 HGy>

OX 8,25 E16 9,05 E16 1,01 E17 5,58 E16 5,48 E16 5,42 E16 3,78 E16 1,27 E16 5;23 E15 1,06 E16

GX 2,05 EIS 1,17 E16 1,15 E16 3,75 E15 1,93 E15 2,09 E15 1,56 E15 8,16 E14 2,19 E15 8,76 E15

GC 3.67 E15 4,23 E15 3,82 E15 1,92 E15 1,81 E15 2,00 E15 1,84 K15 2,23 E15 6,35 E15 6,69 E14

Fó 5.64 E17 6,55 E17 6,18 E17 3,31 E17 3,39 E17 3,36 E17 1,69 E17 4,71 E16 2,03 E16 3,04 E15

AC 1.66 E16 1,79 E16 1,45 E16 8,91 E15 8,76 E15 1,33 E16 1,28 E16 2,35 E16 1,28 E1& 1,17 E16

TL 6,93 E17 7.85 E17 7,49 E17 4,01 E17 4,06 E17 4,07 E17 2,22 E17 8,60 E16 9,70 E16 4,00 E16

O fornaldefdo nSo foi testado após deste tratamento térmico.
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Assim, o numero de moléculas dos ácidos carboxfllcoc

produzidos aumentou com a elevação da temperatura, exceto para o

ácido glicóllco, da mesma forma que para as amostras do lote A. 0

máximo de produção dos ácidos ocorreu a 423 K. Um sem I-pi atÔ apa-

receu entre 473 e 573. A temperaturas maiores pode-se considerar

que existem algumas reações de oxIdaç3o-reduç3o no tratamento,

embora este seja mais pronunciado no caso das amostras que sofre-

ram a maior-dose 3, indicando que os compostos mais oxidados (á-

cldos oxállco e glioxílico) apresentam um ligeiro aumento do nú-

mero de moléculas formadas a 773 K e o ácido mais reduzido (fór-

mlco) decresce mais rapidamente.

4.6.2.2 - Recozlmento Isócrono das amostras que sofreram radlóll-

se Y.

Para observar o efeito do recozlmento isócrono em amos-

tras irradiadas com ralos Y, foram usadas amostras do lote A (a-

mostras A-4) que tinham uma dose 0 de 134,7 kGy. Estas amostras

foram Irradiadas com ralos Y às doses de 20, e 173 kGy. 0 trata-

mento das amostras A-4 Irradiadas com raios Y a 173 kGy está re-

presentado nas figuras 4.12 a 4.16 (tabelas 4-32 a 4-34). Compa-

rando estes dados com os das tabelas 4-26 a 4-28 (também repre-

sentados nas figuras 4.12 a 4.16) observou-se que a irradiação Y

produziu um aumento do número de moléculas quando a dose Y aumen-

tou. Este efeito foi observado ate uma temperatura de 473 K. Aci-

ma desta temperatura, parece que a irradiação y nSo afeta a dis-

tribuição dos produtos, exceto para os ácidos mais oxidados, in-

dicando que existem alguns defeitos provocados pela Irradiação Y

que ajudam à reação de oxldação. t interessante notar que o meta-

nol n3o foi observado nas temperaturas mais baixas, mas apareceu

após tratamentos térmicos a temperaturas acima de 473 K. A pre-
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373 473 573 673 773 Temp (K)

0 numero de moléculas do ácido fórmlco formadas,
apôs o tratamento isòcrono por i hora do Ca1(*C03.
• dose B 0,13 HGy <amostra A-3),Odose g 5,51
MGy (amostra B-5), X dose 0 0,13 MGy e dosey
0,17 HGy (amostra A-4-b), ® dose B 5,15 MGy e
dose Y 0,01 MGy (amostra B-6-a>.
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373 473 573 673 773 Temp (K)

" 0 numero de moléculas do ácido oxálico formadas,
após o tratamento Isócrono por 1 hora do Ca1'•CO,.
• dose$ 0,13 MGy (amostra A-3),Odose g 5,15
MGy (amostra B-5), x dose 3 0,13 MGy e dose y
0,17 MGy (amostra A-4-b), ® dose 3 5,15 MGy e
dose V 0,01 MGy (amostra B-6-a).
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673 773 Temp (K)

O nvímero de moléculas do ácido glioxílico forma-*
das, apôs o tratamento Isócrono por 1 hora do
CallfCO3. • dose 8 0,13 MGy (amostra A-3),O dose
3 5,15 MGy (amostra B-5), x dose 3 0,13 MGy e

dose Y 0,17 MGy (amostra A-4-b), 9 dose 3 5,15
MGy e dose y 0,01 MGy (amostra B-6-a).
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373 473 573 673 773 Temp (K)

0 numero de moléculas do ácJdo acétlco formadas,
após o tratamento isócrono por 1 hora do Ca "CO,,
e dose 3 0,13 MGy (amostra A-3),0 dose g 5,15
MGy (amostra B-5), X dose 3 0,13 MCy e dose y
0,17 MGy (amostra A~4-b), $ dose 0 5,15 KGy e
dose Y 0,01 MGy (amostra I3-6-a).
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Fig, 4.16 - O numero de moléculas do ácido glIcòlIco formadas
após o tratamento Isòcrcno por 1 hora do CnlkCOJ.
• dose 3 0,13 MGy (amostra A-3), O dose 3 5,15
MGy (amostra B-5>, x dose 6 0,13 MGy e dose y
0,17 MC/ (amostra A-4-b), • dose 8 5,15 MGy e
dose y 0,01 MGy (amostra B-6-a).
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TABELA 4-32

dpm/mg dos produtos apôs o tratamento isócrono por 1 hora

do Ca l uC0 3 Irradiado com ralos y .

Temperatura <K>x

Produto

300 373 473 573 673 773

OXXLICO

GLIOXÍLICO

GLICòLICO

FòRHICO

ACéTICO

FORHALDEÍDO

METANOL

TOTAL

OXAL1CO

GLIOXÍLICO

CLICóLICO

FORMICO

ACÉTICO

FORHALDEÍDO

HETANOL

TOTAL

(Dose g~

1543

1076

127

22006

177

117

25046

(Dose g~

2739

1665

173

39252

272

154

-. i55

Amostra

0,13 HGy e

1415

749

188

28750

242

106

31450

Amostra

0,13 HGy e

3496

1337

180

44840

403

173

50429

A-4-a

Dose y

3347

490

284

28721

341

145

:

33332

A-4-b

Dose Y

3980

259

334

35236

472

116

— -

40697

0,02 MGy)

4658

692

1341

32774

7781

173

47419

0,17 MGy)

6114

779

1337

28218

7106

— :

213

43768

3948

2385

6207

11523

98796

1800

123659

3892

2833

12729

12391

102144

2586

136575

3.538

1311

509

15362

92977

12253

126650

4338

2035

667

16436

97222

14681

135379
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TABELA 4-33

Porcentagem dos produtos após o tratamento Isócrono por 1 hora

do Ca1"C0jIrradiado COB raios Y.

Temperatura (K)i

Produto

300 373 473 573 673 773

OXXLICO

GLIOXÍLICO

GLICóLICO

FÓRMICO

ACÉTICO

FORHALOEÍDO

METANOL

OXXLICO

GLIOXÍLICO

GLICóLICO

FÓRNICO

ACÉTICO

FORHALDEÍDO

HETANOL

(Dose B~

6,16

4,30

0,50

87,86

0,71

0,43

(Dose 0~

6,48

3,94

0,41

88,16

0,64

0,36

Amostra A-4-a

0,13

4.

2,

0.

91.

0.

0,

—

WGy

50

38

59

41

77

34

—

e Dose Y

10,04

1.47

0.85

86,16

1.30

0,43

Amostra A-4-b

0,13

6,

2,

0,

88,

o.

o.

HGy

93

65

35

92

80

34

e Dose Y

9,78

3,83

0,82

86,58

1,16

0,28

0,02 HGy)

9,82

1,46

2,83

69,11

16,41

0,36

0,17 MGy)

13,97

1,78

3,05

64,47

16.24

...

3,19

1,93

5,02

9.32

79.89

0,65

2,85

2,07

9,32

9,07

74,79

___

2,79

1,03

0,40

12,13

73,41

10,23

3,20

1,50

0,49

12,14

71,81

0,49 1,89 10,84
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TABELA 4-34

NúB«ro de moléculas fornadas ap<5s o tratamento tsócrono por 1 hora

do CaIHCO, Irradiado era ralosY •

Temperatura <K> : 300 373 473 573 673 773

Produto

Amostra A-4-a

(Dose (T 0,13 HGy e Dose Y 0,02 MGy)

OXALICO 7,89 E15 7,03 E15 1,66 E16 2,32 E16 1,96 E16 1,76 E16

GLIOXÍLICO 5,35 EIS 3,72 El5 2,44 E15 3,44 E15 1,19 E16 6,52 E15

CLICòLICO 6,31 E14 9,34 E14 1,41 El5 6,67 £15 3,09 E16 2,53 E15

PóRHICO 1,09 £17 1,44 E17 1,43 E17 1,63 E17 5,73 EIS 7,64 E16

ACéTICO 8,79 E14 1,20 E15 1,70 E15 3,87 E16 4,91 El7 4,62 E17

FORHALDEfDO 5,81 E14 5,27 E14 7,21 E14

METANOL • 8,60 E14 8,95 E15 6,44 E16

TOTAL 1,24 E17 1,58 E17 1,66 E17 2,36 E17 6,15 E17 6,30 E17

Amostra A-4-b

(Dose B~ 0,13 HGy e Dose Y 0,17 HGy)

OXXLICO 1,36 E16 1,74 E1G 1,98 E16 3,04 E16 1,94 E16 2,16 E16

GLIOXÍLICO 8,28 E15 6,65 E15 1,29 E15 3,87 E15 1,41 E16 1,01 E16

GLICÓL1C0 8,60 E14 8,95 E14 1,66 E15 6,65 E15 6,33 E16 3,32 E15

FóRHICO 1,95 E17 2,23 E17 1,75 E17 1,40 E17 6,16 E16 8,17 E16

ACÉTICO 1,35 E15 2,00 E15 2,35 E15 3,53 E16 5,08 E17 4,83 E17

FORHALDEÍDO 7,65 E14 8,60 E14 5,77 E14 —

METANOL 1,06 El5 1,29 El6 7,30 El6

TOTAL 2,10 E17 2,52 E17 2,02 E17 2,18 E17 6,79 E17 6,73 E17
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sença do metanol foi acompanhada pelo desaparecimento do forma1-

deido. Implicando una reaç3o de reduç3o dos precursores de ambos

produtos con um só átomo de carbono.

Também foi feito o recozlmento tsócrono (durante 1 hora)

de algumas amostras do lote B (amostras B-S) que sofreram auto-

radlò*ltse até 5,15 MGy. Estas anostros foram Irradiadas com ratos

Y às doses de 10. 50, 100 e 140 kCy. Os dados s3o apresentados

nas tabelas 4-35 a 4-37 (as figuras 4.12 a 4.16 representam os

comportamentos das amostras B-6-a irradiadas a 10 kCy).

Os dados das tabelas 4-35 a 4-37 n3o apresentam multa

diferença entre os comportamentos dos ácidos c do forma Ide ido, o

que poderia estar relacionado ao aumento da dose y, comparada con

aquelas amostras que n3o sofrem a Irradiaç3o Y- 0 fato marcante

destes dados é que o ácido oxállco diminuiu em quase 5%, e a sua

radioatividade apareceu na forma de ácido fórmico. Este fato foi

indicado anteriormente para as amostras B-3.

4.7 - Mecanismos de formação dos produtos radiolítlcos.

0 efeito primário da radlaçSo ionlzante nos carbonato3

é a produç3o de radicais livres. Segundo a literatura, têm-se ob-

servado alguns radicais usando métodos físicos como a ressonância

paramagnética eletrônica e espectroscopla ótica. Os principais

radicais observados s3o: C0~2, C0\~, C0~, os qualc apresentam di-

ferentes tempos de melas-vldas, como é Indicado na tabela 4-36.

No entanto, podem existir outros radicais que ainda n3o foram ob-

servados por métodos físicos, especialmente os que n3o apresentam

um elétron Impar. Estes radicals sort am formados pela perda de

zero, um, dois ou três átomos de oxigênio do fon COJ~. Assim po-

deria considerar as espécies tônicas o os radicais livres, no eo-

tado fundamental ou excitado, após a Irradiação do carbonato co-
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TABELA 4-3»

doa produtoa apoa o trat*K*nto laocrono por 1 hori

do Ca'*CO, Irradiado C M ralo* y .

TMp«-*tur* (K). 3OO 373 473 573

Produto

faKwtra B-6-a

(Doa» g" 5,15 HCy • Doa* <y 0,01 BCy)

673

0XAL1C0

GLIOXÍLICO

CLICoLICO

FORRtCO

ACCTICO

FORRALDEfDO

TOTAL

592B

2026

194

65602

2026

972

97O28

5«M0

1665

506

76060

1614

1353

87157

6179

559

255

66055

1369

74417

2439

138

85

22923

1066

26651

348

215

725

2869

8716

12893

OXXLICO

GLIOXfLICO

GLICÓL1C0

FORKICO

ACíTICO

FORHALDEíDO

TOTAL

OXXLICO

GLIOXíLICO

CLICoLICO

FóRHICO •

ACÉTICO

FORUALDEfDO

TOTAL

Aaoatra B-6-b

(Doa* B~ 5.15 RCy a Doa* Y O,05 RGy)

4648 6163 5969 2334

1664 1633 405 174

263 263 207 81

76797 76031 65110 22048

1698 1572 1203 1151

693 486

85863 86148 72094 25788

Aaostra B-6-c

(Doaa B" 5,15 HOy a Doa* T 0,10 ROy>

4688 5742 5393

1924 1515 454

292 259 186

73442 77000 57679

1686 1386 956

891 . 669

82923 86591 64660

Aaoatra B-6-d

ÍDo»* 8" 5,15 HCy • Doa* y 0,14 MOy)

6070 5280 2419

1264 397 J42

190 275 126

75423 54538 21797

1503 1139 iilO

194

04*44 61629 25594

275

275

559

2512

8388

12O09

Z160

231

85

20164

871

340

223

6O0

2622

8566

23511

OXJLICO

CLIOXfLICO

CLICóLICO

FoRHICO

ACCTICO

FORMALOEÍDO

TOTAL

4571

1799

142

72117

1783

515

80927

12351

304

308

701

2873

9470

13656
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TABELA 4-36

Porc*ntag*s dos produtos apôs do trataawnto isdcrono

Y *
por 1 hora do Ca'^CO, Irradiado coa r a l o s

T*»p*ratur* (K>. 300 373 473 573 673

Produto

Amostra B-6-a

(Dos* ft~ 5 . 1 5 MCy • Dos* Y 0 , 0 1 HCy)

OXALICO 6 , 1 1 6.81 8.30 9.15 2,7O

GL1XU.IC0 2,09 1,19 0.75 0.52 1,66

GMCoLICO 0,20 0,58 0.34 O.32 5.62

FÓRMICO 88,51 87.28 88.76 86,01 22,41

ACíTICO 2.09 1.85 1.84 4.00 67,60

FORHALDEfDO 1,00 1,55

Amostra B-6-b

(Dos* 8" 5,15 KGy • Dos» Y 0,05 KCy)

OXALICO

CLIOXÍLICO

CLICoUICO

FóRHICO

AC4TIC0

FORKALDEfDO

(Dos»

OXALICO

CLIOXÍLICO

GLICoLICO

FóRKICO

ACtTICO

FORMALDEíDO

(Dos*

OXALICO

CLIOXfLICO

GLICdLICO

FóRHICO

ACtfTICO

FORHALDEfDO

5.40

2.17

O.31

89,34

1.97

0,81

<r 5,

5.65

2,32

0,35

88,56

2,03

1.07

6" 5,

5,65

2,22

0,18

89,11

2,20

0,63

7.15

1,89

0.30

88.25

1,82

0,56

8.19

0.55

0,28

89,31

1,65

Amostra B-6-c

15 KCy • Dos* T 0,

6,63

l.?5

0.30

88,92

1.60

0,79

8,34

0,70

0,29

89,19

1.48

Amostra B-6-d

15 HCy * Dos* y 0,

7,17

1,49

0,22

89,11

1,77

0,23

8,59

0,64

0,45

88,49

1,85

...

9.04

0,68

0.31

85.47

4.46

10 HCy>

9,18

0,98

0.36

85,75

3,70

14 HCy)

9,45

0,55

0,49

85,16

4,34

...

2,29

2,29

4,65

20,92

69,84

2,75

1,80

4,35

21,22

69,36

2,22

2,25

5,13

21,03

69,33

—--



TABELA 4-37

NOmero d» moléculas Formadas após o tratamento Isócrono

por 1 hora do Ca1'CO, Irradiado COÍ rales Y •

156

Temperatura <K)> 3<

Produto

OXXL1CO

CLIOXíLiCO

GLICdLICO

FÓR1IC0

ACíTICO

FORHALDEÍDO

TOTAL

OXXLICO

CLIOXÍLICO

CLICoLICO

FÒRHICO

AMTICO

FORMALDEíDO

TOTAL

(Dose 6

5.43

1.85

1.77

7.87

í.as

8,91

8,89

(Dose 3

4,26

1.71

2,41

7,04

1,56

6,35

7,88

373 473 573 673

OXXLICO

GLIOXíLICO

CLICOLICO

FORMico

ACÉTICO

FORMALOEÍDO

TOTAL

OXXLICO

GLIOXíLICO

CLICóLICO

FoBMICO

ACíTICO

FORNALDE íDO

TOTAL

(Dose 3

4,30

1,76

2,68

6,73

1,55

8,17

7,60

(Do** 0

4,19

1,65

1,30

6,61

1,63

4,72

7,42

Amostra B-6-a

"5,15 HGy • Dose > 0,01 HGy>

E16 5,44 E16 5,66 E16 2.23 E16

E16 1,53 E16 5,12 E15 1,26 E15

E15 4,63 E15 2,34 E15 7,79 E14

E17 6,97 E17 6,05 E17 2,10 E17

E16 1,48 E16 1,25 E16 9,77 EIS

E15 1,20 E16

E17 7,94 E17 6,82 E17 2,44 E17

Amestra B-6-b

5,15 HCy e Dose Y 0,05 HGy)

E16 5,65 E16 5.47 Elb 2,14 E16

E16 1,59 E16 3,71 El5 1,59 E15

E15 2,41 E15 1,90 E15 7,42 E14

E17 6,97 E17 5,97 E17 2,02 E17

E16 1,44 E16 1,10 EI 6 1,05 E16

E15 4,45 E15

E17 7,91 E17 6,66 E17 2,36 E17

Amostra fl-6-c

' 5,15 HCy » Dose y 0,10 HCy)

E16 5,26 E16 4,90 E16 1,98 E16

E16 1,3? Elb 4,16 E15 2,12 E15

E15 2,39 E15 1,70 E15 7,79 E14

E17 7,06 E17 5,29 E17 1,64 E17

E16 1,27 E16 8,76 E15 7,98 E15

E15 6,31 E15

E17 7,94 E17 5,93 E17 2,15 E17

AmoetraB-6-d

5,15 HGy » Dose y 0,14 MOy)

E16 5,56 £16 4,84 E16 2,22 E16

E16 1,16 £16 3,64 ElPi 1,30 E15

EIS 1,74 E15 2,52 E15 1,15 EIS

E17 6,91 E17 5,00 E17 2,00 E17

E16 1,38 E1É> 1,04 E16 1,02 E16

E15 1,78 E15

E17 7,76 E17 5,6S E17 2,35 Ei7

3,19 E15

1,97 E15

6.64 E15

2.65 E16

7,99 E16

1,18 E17

2,52 E15

2,52 E15

5,12 E15

2,30 E16

7,69 E16

1,10 E17

3,11 EIS

2,04 E15

5,50 EIS

2,40 E16

7,85 E16

1,13 E17

2,79 £19

2,82 EIS

6,42 EIS

2,63 £16

8,68 E16

1,25 E17
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TABELA 4-38

Tempos de-roe lac vidas cios principals radicals

observados na radlólise de carbonatos.

C O p C15,18D CO; C15.1B3 COã C233
I ' I

axlal ortorrõmblco.

Temp.CK): ambiente 90 K 155 K ambiente 453 K

Tempo de 10 horas 5 min 30 min 17 meses 15 min
mota-vtdai
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mo:

CO, —%*s-~+ CO3, CO, , CO~, CO, C

Estas espécies poderiam reagir no sólido com os carbona-

tos como uma conseqüência das Interações secundárias d« radiação,

»té alcançarem uma forma química estável.

Estas formas qufmicas estáveis podem ser analisadas por

métodos químicos, os quais requerem solubl1Izaç3o da amostra. Es-

ta solubi1izaçSo geralmente é realizada em água ou em outro meio

aquoso, no qual se pode considerar que existem espécies como H20,

H30*, 0H~. Considerando as espécies radio lit teas primárias do CO
2a

e as espécies hldrolfticas da água podemos propor alguns mecanis-

mos de formação dos produtos radiolíticos obtidos na separação

cromatográfica.

0 radical CO2, contem 17 elétrons, sendo que o elétron

desemparelhado tem um caráter 2s e 2p e está situado no átomo de

carbono,e apresenta uma alta estabilidade a temperatura ambiente.

Devido a esta estabilidade, este radical é o principal precursor

dos ácidos carboxfticos observados.

Sendo assim, pode-se propor que o precursor do ácido

fòrm1co no sólido é:

•C=0
I
0"

Este radical na dissolução produz o produto:

•C=0 + 2H.0* > H-C=0 + H20 + *0H - ,,1^

1. 1 Q te-
ci • O H J

0 valor de G do ácido fórmlco (1,11 x 10~2) foi o maior

entre todos os produtos radiol íticos, conforme seria de se» espe-

rar se ele fosse formado pelo radical C0~, espécie que é produzi-

da na radlóllse de carbonatos em quantidades consideráveis.

0 ácido oxállco foi o produto obtido em maior quantidade
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depois do ácido fórmlco ÍG de 7,75 xlO"*1) . Sabendo-se que o radi-

cal CO2 dimeriza facilmente, o mecanismo de formaç3o dest*» ácido

poderia envolver a dlmerlzaçSo, no sólido, dos radicais:

*C=0 +*C=0 > O^C-C=O

L I. J '-
0 0 00

Na dissolução, os ânions s3o neutralizados pelo próton:

0=C-C=0 + 2H,0+ > O=C-C=O + 2H,0
.11. M
0 0 HO 0H

Um mecanismo para a formação do ácido glloxflico (G de

5,85 x 10 "*) encontrado na literatura C52D Indica, no sólido, as

reaçSes:

CO2"—»^-*C0'" (ou CO2*) + 20

~;C-Õ: " + C2*=£j > ":C-O-C+=Q "C»•

ou

CO 2"—M—*- :C2* + 30

CO ~ + e" > CO 2"

CO2" —*-*̂ +> C0|+ + 0

"0-C-O" + :C2 + > " 0-C-O" > C=0
f oi
«• ••

No ato da dissolução, esta espécie reage para produzir o ácido:

3<H30* > H0-C=0 ---?--> HO-C=O
^1 I |
NC H-C-OH H-C=0

I

0H

Se 00 pode acreditar neste Intermediário, prop5e-se en-

tão o seguinte mecanismo para a hldróliae*



V
H,O OH-C=O

H
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HO-C=O

C-H
II
O

Outra possibilidade para obter o ácido glioxfltco, pode-

ria ser proposta. A irradlaç3o poderia produzir:

C0|~ —t«^-"-"C0 + 20

que, no sólido, poderia combinar-se com o radical CO2:

CO + *C-0~ > *C-C-0"

II I

0 0 0

Este intermediário, na dissolução, gera o ácido glloxíllco.

*C-C-0~ + H a0
+ > H-C-C-OH

II II If H

0 0 0 0

Se CO é produzido no sólido pela radiação, poderia tam-

bém ser o precursor do formaldefdo <G - 4,74 xlO 5 ) , pela reação

simples na dissolução.

'CO + H.O > H-C-H
II
0

Alternativas para o precursor do formaldefdo sa"o as es-

pécies Já propostas na formaçKo do ácido glioxílico;

~:C~0:~ + H20 > H 2CO
C2+=0 + H20 > H2C=O

0 formaldefdo n3o é encontrado nas amostras que sofreram

recozlmento térmico. Isto deve estar relacionado com a sua docom-

posiçUo térmica Í701s

H2CO "^5rf> H2 • CO

Tanto o ácido acético como o metanol apresentam o grupo

CH3, isto é, um carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio. Uma vez

que o CaCOj n3o contem quantidades significativas de hidrogênio,
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Isto Implica que o ácido acético e o metanol devom ter origem' no

ato da dissolução. Por outro lado, ambos produtos s3o encontrados

em maiores quantidades acima de 573 K. Kudo e colab. C1593 também

observaram a produção do CH ,T c CO acima de 573 K nos sistemas

LljO e L12CO3 Irradiados com neutrons (estes sistemas na*o contêm

átomos de hidrogênio). Dyer e Moores C1601 propuseram a seguinte

seqüência de reações para a produçSo do motano em sistemas gaso-

sos radiollzados, que continham como principal constltuente o

dioxido de carbono.

CO -x^-*C,O, > <C3O2>n
a7----£ C + CO-

3 2 3 2 " temp. z

C + 2H2 > CH,,

Em nosso sistema poderia considerar-se que a espécie CO

foi formada diretamente pela radlólIse do sólido ou durante os

tratamentos térmicos. Além disto nas temperaturas mais elevadas o

CO poderia ter origem no precursor do ácido fórmico, sondo que è

conhecida a reaçSo [703

0"

O=C...O > CO\~+ H.CO

II '
H...C=0

I
H

com posterior decomposição do formaldeído a CO 1701. Posterior-

mente duas espécies CO podem reagir em uma reaç3o de dispropor-

clonamento C65-663.

CO + CO > CO 2 + C

Durante a dissolução o C adquire os Mdrogenlos, formando o radi-

cal meti Ia. Este, por sua vez, poderia reagir com água produzindo

o metanol ÍG - 2,62 x IO""5) ou combinar com o radical C0^ para

formar o ácido acético <G ~ 7,51.x IO" 5).

0 valor 0 do ácido glIcóllco ( G = 6,21 x iò"5 ) foi

multo baixo, Indicando que seu mecanismo de formação d complexo.
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Provavelmente um radical CH2, menos estável que CH3 mas produzido

da mesma maneira, reage com o radical C02 na dissolução, produ-

zindo o ácido glleólico.

0 efeito do recoztmento térmico sob os mecanismos de

formação dos produtos da radioIIse de Ca1<lCO é de acelerar a

produç3o destes compostos, como foi observado pelo aumento do nu-

mero de moléculas formadas. No entanto, ele também acelera a de-

composição destes acima de 423 K, dando origem a reações comple-

xas de Óxldo-reduç3o e produzindo o radical C o qual dá origem,

durante a dissolução, a uma nova produç3o de compostos que con-

têm os grupos CH3, CH2 e CO.
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CAPÍTULO 5

Cone1usoes.

O carbonato de cálcio marcado com carbono-14 com alta

>

atividade especifica foi rad1os1ntet1zado de uma forma simples,

rápida e altamente eficiente.

Os ácidos carboxíllcos esperados como produtos de radtó-

llse de Ca*"CO foi am separados pelo mecanismo de exclusão de

fons, apresentando uma boa correlução entre o pKg e seus V.mpos

de retenção. Em geral, os ácidos apresentaram resoluções maiores

que 1,0 no método analítico adotado.

Os compostos não-Lon 1záve1s, também esperados como pro-

dutos, foram separados fundamentalmente por processos de adsor-

ç3o em fase reversa, devido a efeitos oriundos do esqueleto da'

resina usada.

Os compostos não-lonizáveis nas amostras radiollzadas

foram separados doe ácidos por meio de uma pequena coluna conten-

do resina de troca an I On 1 ca.

Ambos os 3istemas cromatográflcos podem ser usados para

a separação com boa resolução. O de maior pressão efetuou a sepa-

ração ero menor tempo. Porém, a maior parte das análises foram

realizadas no sistema de menor pressão, devido a sua maior dispo-

nibilidade no decorrer deste trabalho.

A dissolução do CaII*COj no equipamento desenhado permi-

tiu a recuperação do carbono-14, na forma de lk C02, com retenção

no frasco de 100% dos ácidos carboxílicoo e mais de 90X dos com-

postos não-Ion 1záve!0.

0 método da determinação quantitativa doe produtos ra-

diolítlcos por clntllação líquida foi reprodutfivei, conseguindo-
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se 82X da eflência de contagem do carbono-14.

As moléculas produzidas pela auto-radlólIpe (doca 1 monto

Q~ do carbono-14) foram similares as da radlólfse y. Os valores C

(rendimento radioqufmlco) dos produtos foram os seguintes:

Produto Radlól Ise B~. Radlól Ise y

134 kGy. 20 kGy.

ÁCIDO FóRHICO 1,11 x 10 2 1,13 x IO"2

ÁCIDO OXALICO 7,95 x 10 7,95 x 10""

ÁCIDO GL10XÍLIC0 5,85 x IO"" 5,54 x 10~*

ÁCIDO ACÉTICO 7,51 x 10~" 9,11 x IO"5

ÁCIDO GL1CÓL1C0 6,21 x IO"5 6,54 x IO"5

FORMALDEfDO 4,74 x 10~5 6,02 x 10~5

METANOL 2,62 x 10~5

O fon CO2 foi o principal radical responsável pela pro-

dução destes compostos. Os átomos de hidrogênio presentes em al-

guns produtos foram provavelmente adquiridos no ato da dissolu-

ção.

0 comportamento dos compostos radlólfticos perante o

tratamento térmico foi complexo. Portanto, pode-se dizer em geral

que o numero de moléculas formadas, aumenta ligeiramente até 423 K

(exceto para o ácido gllcóllco). A temperaturas maiores, prova**

velmente existem algumas reações €~ óxido-reduçSo, aumentando o

número de moléculas que contem os grupos CH3, CH e CO, e dimi-

nuindo a quantidade das moléculas que contém só o grupo C0~.
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76) L.R. Snyder, «J»«ĵ  Kirk land, "Introduction to Modern

Liquid Chromatography", 2nd. Ed., John 01 ley & Sons,

Mew York, 1979.

77. R.U. Grlnshaw, E.C. Harland, "Ion-exchange: Introduc-

tion to Theory and Practice", The Chemical Society

Monographs for Teachers, Ns 29, Bartholomew Press,

London, 1975.

78. T. Jupllle, M. Cray, B. Black, M. Gould, Am. Lab.,

13 (1981) 80-86.

79. J.S. Fritz, D.T. Gjerde, C. Pohlandt, "Ion Cbroroato-

graphy". Dr. Alfred Huthlng Ver lag GmbH, Heidelberg,

1982.

80. E.L. Johnson, R. Stevenson, "Basic Liquid Chromato-

graphy'', Varlan Associates, Inc., Palo Alto, 1978.

81. E.M. Moyers, J.S. Fritz, Anal. Chem., 48 (1976)

1117-1120.

82. R.J. Phillips., J.S. Fritz, Anal. Chiro. Acta, 21

(1980) 225-232.

83. H.F. Walton, Anal. Chem., 52 (1980) 15R-27R.

84. J.R. Benson, D.J. Uoo, J. Chromatogr. Set., 22 (1984)

386-399.



171

•85. H. Small, T.S. Stevens, U.C.Bauman, Anal. Chem., "47

(1975) 1801-1809.

86. R.A. Uelzel, C.L. Anderson, H. Schletcher, C D . Crook,

Anal. Chem.. 51 (1979) 1532-1535.

87. S. Elchuk, R.M. Cassldy, Anal. Chem., 51 (1979)

1434-1438.

88. U.S. Fritz, LC, Llq. Chromatogr. HPLC Mag., 2 (1984)

446-452.

89. F.E. Regnler, Science, 222 (1983) 245-252.

90. F.E. Regnler, Anal. Chem., 55 (1983) 1298A-1299A,

1301A-1302A, 1305A-1306A.

91. H. Small, T.E. Hitler, Jr., Anal. Chem., 54 (1982)

462-469.

92. D.N. Armentrout, J.D. McLean, M.U. Long, Anal. Chem.,

51 (1979) 1039-1045.

93. F. Helfferlch, Nature (London), 189 (1961) 1001-1002.

94. R. Bedettl, V. Carunchlo, A. Marino, J, Chromatogr., 95

(1974) 127-129.

95. K.G. Uahlund, J Chromatogr., 115 (1975) 411-422.

96. P.T. Kissinger, Anal. Chem,, 49 (1977) 833.

97. T.D. Rotsch, D.J. Pletrzyk, J. Chromatogr. Scl., 19

(1981) 88-95.

98. R. Sargent, U. Rleman III, J. Phyt,. Chem., 61 (1957)

354-358.

99. 0. Rleman 111, J. Chem. Educ, 38 (1961) 338-343.

100, G. Gabrieleon, 0. Samuel son, Acta Chem. Scand., 6

(1952) 738-743.

101. R.H. Wheaton, U.C. Bauman, Ind. Eng. Chem., 45 (1953)

228-233.



172

.102. P-C. Helmenz, "Principles of Colloid and Surface Che-

mistry", Marcel Dekker, Inc., New York, 1977.

103. D.U. Simpson, R.M. Uheaton, Chem. Eng. Progr., 50

(1954) 45-49.

104. K.T. Tanaka, T. Ishlzuka, H. Sunahara, J. Chromatogr.,

174 (1979) 153-157.

105. D. Relchenberg, U.F. Wall, J. Chem. Soe, (1956)

3364-3373.

106. G.A. Harlow, D.H. Morman, Anal. Chem., 36 (1964)

2438-2442.

107. S.L. Bafna, M.B. Patel, M.C. Doshl, S.S. Kozi, J. Chro-

ma Logr., 201 (1980) 131-143.

108. V.T. Turkelson, M. Richards, Anal. Chem., 50 (1978)

1420-1423.

109. M. Richards, J. Chromatogr., 115 (1975) 259-261.

110. E. Rajakyla, J. Chromatogr., 218 (1981) 695-701.

111. H.F. Dalton, G.A. Elceiran, J.L. Otto, J. Chromatogr.,

180 (1979) 145-156.

112. D.S. Dieter, H.F. Ualton, Anal. Chem., 55 (1983)

2109-2112.

113. P. Jandera, J. Churácek, J. Chromatogr., 86(1973)

351-421.

114. R. Schwarzenback, J. Chroraatogr., 251 (1982) 339-350.

115. K. Nakajlma, Y. Ozawa, T. Tanlroura, Z. Tamura. J. Chro-

matogr., 123 (1976) 129-138.

116. T.L. Lunder, F. Mlesorl, ChromatographIa, 12 (1979)

716-719.

Í17, A. Rapp, A. 7legler, Chromatogrophia, 9 (1976) 148-150.



173

118. G. Holinar P., "Análise Cronatográflea de Ácidos Carbo-

xílicos". Tese de Mestrado, Universidade Estadual de

Campinas, Brazil, 1984.

119. D.J. Uoo, J.R. Benson, LC, Liq. Chromatogr. HPLC Hag.,

1 (1983) 238-241.

120. C. Davies, R.D. Harltey, G.J. Lawson, J. Chromatogr.,

18 (1965) 47-52.

121. Y. Kasal, T. TanImura, Z. Tamura, Y. Ozaua, Anal.

Chem., 49 (1977) 655-658.

122. S. Rokushlka, Z. LI an Sun, H. Hatano, J. Chromatogr.,

253 (1982) 87-94.

123. S. Rokushika, Z. Yun Qul, H. Hatano, J. Chromatogr.,

260 (1983) 81-87.

124. J.J. Kirklan, J. Chroraatogr. Sei., 7 (1969) 361-365.

125. T.H. Maugh II, Science, 225 (1984) 43.

126. n. Roth, A. Hampai, J. Chromatogr., 83 (1973) 353-356.

127. M.ü. Dong, J.L. DtCesare, LC, Liq. Chromatogr. HPLC

Hag., 1 (1983) 222-228.

128. S.J. Angyal, Tetrahedron, 30 (1974) 1695-1702.

129. R.U. Gouldln, J. Chromatogr., 103 (1975) 229-239.

130. H.D. Scobell, .H. Brobst, C.H. Steel©, Cereal Chem., 54

(1977) 905-917.

131. R. Pecina, C. Bom, E. Burtscher, 0. Bob 1 éter, J.Chro-

matogr., 287 (1984) 245-258.

132. S. Hughes, P.L. Heschl, D.Ç. Johnson, Anal. Chlm. Acta,

132 (1981) 1-10.

133. S. Hughes, D.C. Johnson, Anal. Chlm. Acta, 13 (1981)

11-22.

134. Y.Takata, G. Huto, Anal. Chen., 45 (1973) 1864-1868.



174

135. U.J. Mayer, M.S. Greenberg, J. Chromatogr. Scl., 17

(1979) 612-614.

136. G.U. Goodman, B.C. Lewis, A.F. Taylor, Tal anta, 18

(1969) 807-812.

137. P. Pascal. "Nouveau Tralté de Chlmle Mineral©". Tono IV.

Kasson ei Cle., Paris, 1958.

138. R.C. (least, ed., "Handbook or Chemistry and Physics".

58th Ed. CRC Press. Boca Raton, 1977-1978.

139. A.K. Holliday, G. Hughes. S.H. Ualker, H.L.H. Greens. P.

Powell, "The Chemistry of Carbon: Organoaetal1Ic Che-

mistry", Pergamon Press, New York, 1973.

140. M. Calvin, C. Helldelberg, J.C. Reid, B.ÍI. Tolbert, P.E.

Yankwlck, "1sotopic Carbon", John Ulley & Sons, Inc.,

Hew York, 1949.

141. C M . Lederer. J.M. Hollander, I. Perlman, "Table of

Isotopes", 6th Ed., John Ulley & Sons, Inc., Hew York,

1967.

142. J.A. Kornblatt, P. Bernath, J. Katz, Int. J. Appl.

Radlat. Icot., 15 (1964) 191-194.

143. V.F. Raen, C A . Rapp, H.P. Rasen, "Carbon-14", McGraw-

Hill Book Co., New York, 1968.

144. J.D. Roberts, W. Bennett, E.U. Holroyd, C.H. Fugett,

Anal. Chem., 20 (1948) 905-906.

145. U.H. Beamer, G.J. Alchlson, Anal. Che»., 22 (1950)

303-306.
0

146. B.M. Tolbert, U.E. Slrl, "Physical Methods of Organic

Chamistry", part 4, Arnold Uelssberg, ed.. Interscience

Publishers, Inc., New York, 1960.

147.' K. Pfelffer, D. Rank, H. Tschurlovlts, Int. J. Appl.

Radlat. loot,, 32 (1981) 665-667.



175

148. Instruction Catalog, Ganma Beam &50, Cobalt-&0 Irraiila-

tor. Type IR 31, Atonic Energy of Canada Limited, 1370.

149. "Doslnetry in Agriculture, Industry, Otology and Hedlcl-

ne-, STS/PUB/311, 01EA, Vlena, 1973.

150. Catalog J, Blo-Rad Che»teal Division, 1984.

151. Instruction Catalog, IIPLC Packing Pump, Shandon Instru-

ments Division, 1974.

152. Instruction Catalog, Schoeffel Model SF 770 Spectrof low

Monitor, Schoeffel Instruments, 1974.

153. Instruction Catalog, Refractive Index Detector, Varian

Instrument Division, 1974.

154. H.G. Farrls, P.E.N. Cruz, K.E. Collins, Química Nova,

2 (1979) 129.

155. Instruction Catalog LS 7000 Liquid Sclntlllalon System,

Beckman Instruments, Inc., 1978.

156. D.L. Horrocks, "Applications of Liquid Scintillation

Counting", Academic Press, New York, 1974.

157. K.E. Collins, H.G. Farrls, O.A.E. Yoshlkawa, P.E.N.

Cruz, C.H. Collins, Clone. Cult., 32 (1980) 1242-1245.

158. Z.D. Draganlc, I.G. Draganlc, A, Negron-Hendoza, X.

Schested, R. Navarro-González. H.G. Albarrán-Sánchez,

Por publicar em Radiation Research.

159. H. Kudo, K. Tanaka, H. Aroano, J. Inorg. Nucl. Chem., 40

(1978) 363-367.

160. A. Dyer, G.E. Hoores, Radfat. Phys. Chem., 20 (1982)

315-321.


