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RESuno

No prasanta trabalho dasajwolv3-mas~as técnicas da analisa - da
composto3 inorgânicos por maio da cromatografia da gás combined»
cora a 33pactromafcria da massa ou com métodos nucleares.

As vantagens da sa usar o cromatógrafo acoplado com um analisa
dor da massa quadrupolar ou acoplado com um datetor de radiação
d9 alta rasolução, do tipo semicondutor, são discutidas.

Finalmanta,estudamos a formação a extração por solvantesf de
quelat33 matálicos, vizando o aproveitamento para a injação dire-
ta da unia alíquota da fasa orgânica no cromatógrafo ia gás. e a
po3tarior datação por aspectromatria de massa ou paio datator de
radiação»

Incluirão3 uma axtensa revisão bibliográfica do processo da crp_
matografia da gás aplicada a derivados metálicos voláteis, saliarr
tando o uso de beta-dic3tonas 3 tambam uma breve dascrição das
trs3 tscníca3 utilizadas neste estudo.



ABSTRACT

The application of gas chromatography combined »ith 'mass ---" •
spectraraetry or with nuclear methods-for the analysis of inorganic;
compounds is studied. :

« • • : . * . • • : • • • • . • ' " ; • ' . ; • •

The advantages of the use of a gas chromatograph coupled «ith

a quadrupola mass spectrometer or «ith e high rctsolution radiation V

detector, ara discussed. V . . ;'v'v;.
Hie also studied the formation end solvent extraction of metal "'-

chelatas; an aliquot of the organic phase vas directly injected ;
into the gas chromatograph and the eluted compounde vere detected
by mass spactroroatry or, «hen radioactive, by nuclear methods.

An extensive revise1 of gas chromatography applied to volatile
matai derivatives is also included, pointing out the uee of < •
beta-dikatonatas. We also give a brief description of the three
techniques that mere used in this study.



CAPÍTULO I

Introdução

Oaada qua paquenaa quantidadea da impurezas ou traçoa da ala*
mantoa podam afetar profundaaanta aa propriadadaa químicas»fíaicaa
a biológicas doa sistemas am qua aa encontram, tornou-»se necessária
o daaanvolvimanto d» métodos da análiaaa do alta senaibilidade*

Praticamantar todoa oa mátodoa instrumentaia uaadoa em análi-
sas inorgânicas aatio aujeitaa a interferências, isto é, aa difa-
rençaa entra aa pxopriadadaa físicas características ds um deter-
minado elemento ou compoato qua são comumanta utilizadas com» baaa
ds um método para aua anéliaa (por exemplo, potmncial da meia onda»
massa iaotópica, energia da radiação, etc») são geralmente menores
qua o poder de resolução do instrumento*

Cm determinações da alta sansibilidada, a matriz cauaa uma
interferência considerável» a uma separação completa,ou pelo manos
um enriquecimento dos elemantoa a serem determinados é necessária»

Atualmente dispos-ss de poucos métodos considerados especí-
ficos, como por exemplo a sspsctfoscopia de emissão, de absorção s
de fluorescência atômica, aa quais já provaram qus 3Í0 técnicas
ssnsívais a seletivas para a análise de traços de alguns elsmentoa»

Cm têrmoa da quantidade da informações obtidas numa determi-
nada análise, sstss métodos podem ser convenientemente classifica-
dos em mstodo3 de análise monoelementar a multialementar» 0 método
monoslementar aprsssnta condições ótimas na determinação de um único
si 3 men to co.n alta axatidão a precisão, 0? nlcodos de análisss .nul-
tislamentarss possuam valorss inestimáveis quando ss requer infor-
mações sobre ura grande número ds slsmentos simultaneamente.

Somente na emissão atômica foi qua oa sistemas muitislamenta?
res se difundiram através do método da registro fotográfico do es-
psctro de amissão, poráro este sistema deixou muito a dssajar,devi-
do a medidas a interpretações extrsuamant» complicadas dos espec-
tros fotográficos»

Os métodos clássicos de separações, aplicados um análises,tai*
como a precipitação fracionada e a extração seletiva com solventes»
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são processos que requeram muito tampo, ainda qua os métodos ds
extração tenham se tornado procsdiaantos de rotina em química ana*
lítica. •

Métodos mais modernos» como troca-iônica s cromatografia em
faae líquida alam da serem métodos demorados, ainda diluem em de-
oaaia a amostra»

Por outro lado, a cromatografia ao fase gasosa é um método rá-
pido, sendo o tampo de separação da ordem de uns poucos minutos
quando as condições ds trabalho são escolhidas apropriadamente*

Simples da se operar, o cromatógrafo de gás separa os consti-
tuintes de uma mistura a muitas vazas fornece informações sobre a
identidade de um composto pelos valoras de retenção ou mediante o
uso da alguns detetores aspscíficos»

0 único requisito para se aplicar esta método á qua os compo-
nentes da mistura qua será analisada, 3ajam voláteis e apra3entem
suficiente estabilidade térmica na temperatura necessária para a
separação»

A cromatografia ds gás teva um êxito enorme em análises orgâ-
nicas, onde sérias homólogas não podem sar separadas quimicamente,
mas não é aplicável à maioria dos compostos inorgânicos devido a
falta de volatilidade. Contudo, esta técnica já conseguiu sa firmar
em razão de algun3 sucessos alcançados am análises inorgânicas
tanto qualitativa quanto quantitativamente* '.

Estas vantagens qua a cromatografia da gas possui em ralação
às outras técnicas de separação, tem da3partado considerável inta-
re 3 39 na 3ua aplicação an» analisas inorgânicas,

£m particular, a croraatografia da gas de quslatos metálicos
ds 03:3—íi=esona3 ;JI 3Í00 a-aiuJada por -/ária* ju*or93, pois ^stss

comploxos aprssantain um potancial muito aaior do qut os conseguidos
na 33paração da halato3 3 do compostos do tipo matai- sarbsniics*

Os principais quslacos investigados foram os formados com a
ac.3tilac3tona 9 ssus derivados fluorados, corno por axsmplo trifluo-

CH--C-CH--C-CH, CF.-C-CH_-C-CH« Cr_-C-CH,-C-CF»
0 0 0 0 0 0

Acetilacstona Trifluoroacetilacatona Hsxafluoroacstilacatona
H(acac) H(tfa) H(hfa)
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As beta-dicetonaa sao caracterizadas paio equilíbrio:

Na forma anólica exista u* átomo da hidrogênio que pode ser
deslocado por um natal» a um oxigsnio cetônico que pode coaplatar
o anel e fornar ua*qualato. As beta-dicetonas tendes) a aer reagen-
tas auito versáteis devido a facilidade COM a quel se enolizaa» As
duplas ligações conjugadas na forma enólice levam a estabilização
do anel quelato ciclo-hexanol*

Todos os trabalhos já rsalizadoa demonatraraa que a cromato-
grafia ea fasa gasosa á adequada para a detsrmineção de algune pou-
cos elementos simultaneamente, nas quando se trata.de amostraecom-
plaxas o melhor qua se pode esperar á uma aspécie de saparaçao s*
grupos» com vários elementos superpostos em cada pico. Devido a não
especificidade dos detetores geralmente usados em cromatografia de
gás, o efluente deve ser analisado por outros métodos* Ae diferen-
tes fraçÕ33 podem ser mineralizadas a analisadas por métodos con»
vencionais ou o efluente pode ser introduzido diretamente ea um
instrumento capaz de realizar a análise durante o tempo de emergên-
cia de cada pico»

0 objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de má*
todos conjugados para analise de compostos inorgânicos, mediante a
preparação de quelatos metálicos e o seu estudo com a ajuda do cro-
matógrafo acoplado à ura espectrômetro de massa ou à um detetor de
radiação.

f3Í estudada a formação ia complexos 3 a íficiancia ia
extração com solvente, empregando um processo de extração em fase

única , conparando-a com o procssso tradicional bifásico,vi-
zando o aproveitamento do processo para a injeção direta no croma-
tógrafo, dos complexos assim formados e extraídos*

fia primaira parta do trabalho, o efluente do cromatógrafo s
introduzido na fonte da íons de um espectrômetro de massa Finnigan-
1015, capaz da produzir um espectro útil compl3to em poucos segun-
dos e qus está equipado com um separador molecular, o qual é ne-
cessário para eliminar a maioria do gás de arraste do efluente do
cromatógrafo.



esta método a excel' tte para a analisa doa componentes prin-
cipais • ««noras da aMr.ia, porá» a determinação da traços da a-
laaiento é «ais difícil; . aeu tratamento químico durante a prepa-
ração dos derivados vo4á,t?ia poda introduzir impurezas que falsifi-
cariam notavelnanto os x- -sultados obtidos. Ainda que usando deter-
minações a» branco sa cr isiga compensar as impurezas dos re agente a,
o mesmo não ocorra co*> t sntaminações acidentais como as provenian-
tas da própria poeira a - ar ou minúsculos resíduos nos recipientes
de reação.

ic utilizar métodos nucl9ares, processos nos
- almsnta ativada em um reator nuclear antas

da preparação dos c^*v. jados voláteis e posteriormente mede-se ara*
diaçâo gama doa gre-f separados paio exomatógrafo^iasta forma» so-
menta 03 elsraantc? y 53ente3 na amostra original 33rão datsrrainedos.

Daí, podemoa ant
quais a amostra á ir;.



CAPÍTULO II

Antecedentes Bibliográficos e Discussão Preliminar

II* L A Croraatografia de Gas

A c?oaatográfia ds gas pods ssr considerads COMO ws meto-
do analítico que inclui a separação, identificação e determinação
quantitativa dos componentes individuais da mistura analisada» Não
discutiremos aqui- os procedimentos analíticos qua envolvem o tra-
tanento independente da mistura ds substâncias qua eetá sendo ana-
lisada, nasmo antas ou após a separação cromatográfica*

0 esquema de um cromatógrafo esta representado na Fig.I»
A parta assancial do cromatógrafo á a coluna; um tubo chaio da um
adsorvante sólido ou da um suports poroso inerte impregnado com um
líquido nao volátil (fasa sstacionária) atrsváz da qual flui uma
corrsnte gasosa (gás de arraste).

Precedendo a coluna exists um dispositivo de injeção qus
permita introduzir e vblatilizar a solução na corrente gasosa; ain-
da, a coluna é ssguids da um detetor que mede geralmente uma pro-
priedade física do gás qua passa por ele. Sistemas eletrônicos pos-
sibilitam o controle das temperaturas do injetor, da coluna e do
dâtetor a também e amplificaçio e registro do sinal fornecido pelo
detetor. 0 gás ds arraste é fornecido por um cilindro de gáa com-
primido ou diretamente por um gerador» Um fluxo constante á indis-
?3n3av4l para que o tsrapo ds retenção, 333Í» como os sinais da ma-
ioria dos detetores sajam rsprodutívsis s significativos*

S3 os propriedadss da fase estacionaria foram adsqusdas
para a separação e se a coluna for suficientemente longa para isto,
os componentas da amostra serão completamente separados. A Fig* 2
mostra como ocorre o processo da separação de dois componentes nu-
ma coluna à medida qu3 elusm.

A solução a ssr analisada é introduzida na corrente do gás
de arraste, o mais perto poaalval da entrada da coluna cromatográ-
fica pata evitar uma difusão em fase gasosa prejudicial à resolu-
ção da mistura*



A temperatura do injator dava sar suficientemente alavada
para assegurar una veporização rápida da solução, nas não miito
alta a fia da evitar uaa posaival dacoapoaição térmica* €m geral»
ala á fixada ligeiramente aciaa da temperatura da coluna*

t na coluna que se efetua a separação dos constituintes da
mistura injetada» e á dela que depende o sucesso da análise» A ea-
colha de suas dimensões, da natureza e qualidade do suporte sólido

>
e da fasa estacionaria á extremamente importante*

Os tubos que constituem a coluna podem sar de metal (aço
inóx ou cobre), vidro ou teflon* A escolha do material será impoeta
pala natureza dos compostos analisados, que podam ser corrosivos ou
não*

Por sua vez, o suporte sólido á constituído por uma maté-
ria porosa inerte impregnada con uma quantidade cieis ou menos grande
ds unia fase líquida estacionaria*

A fim de se evitar certos efeitos catalíticos sobre a su-
perfície deste suporte durante a eluição de uma mistura, poda-se
proceder um tratamento com um agente silanizante,tel como dimstil-
diclorosilano ou haxametildisilazano*

Na cromatografia gás-líquido, é essencialmente a natureza
da fa39 líquida a responsável pela separação dos constituintes de
una datsrminada mistura* Ma temperatura requerida para a análise , .
a fa39 deve 3er líquida, estável e não apresentar uma tensão de va-
por muito alta* Oaí, cada fa3s possui uma temperatura máxima de
utilização. A fase liquide deve ser um bom solvente para oscompos-
tos u analisar, mas não poda ssr susceptível de reações químicas

Pot outra parts, o d3tetor á um slamento importante do cro-
matórjrafo, poirj c ala que, atravás de um slstin* de rsgi3tro, per-
mita-nos visualisar a compc3içlo do gás qua está aluindo da coluna,
varificar 99 a saparação da33jada S3ta svndo obtida com uma reao-
luçac suficiente e efetuar a dosagem dos constituintes da mi3tura
analisada*

Os principais detatorss utilizados atualmanta madam uma
das saguintos propriedades físicas do ga3 ou da mi3tura de gases
qua passa» por ele» coniutibilidads térmica, densidade ou vários
modos d* ionização*



£ possívsl distinguir datatoraa não destrutivos, tais coao
o de condutividads térmica e o de deneidade, e detetores deatruti-
vos» C O M ) o de ionizaçao de chama» 0 emprego de um ou de outro é
escolhido se queremos recuperar os produtos aluídos, para usa pos-
terior identificação ou não* Cada tipo de detetor apreaenta ume.
certa saletividade, isto é, us» sanaibilidade muito grande pare. um
tipo de compoato e'praticamente insensível e outros. Por exemplo t
um detetor de fotometria de chama munido de um monocromador pode
responder salativamanta à compostos de um determinado metal compTo»
xado com um ligante orgânico» Também o detetor de captura eletrô-
nica mostra uma alta seIatividade para derivados ds haloganioaJ71;

Entre outras dststoras utilizados na anélieo de compostos
inorgânicos, nós mencionaremos aqui a espsctroaetria de massa, um
detetor de radioatividade e o de espectrofotometria de emissão
atômica»

II» 2. A Cspactrometria de Massa

II» 2» 1. Descrição da Técnica

Ho espectrômetro de massa as moléculas ionizadas
são selecionadas da acordo com 3ua3 mas3a3»

No tipo de instrumento mais difundido, a resolução
dspsnda dj capacidade de um campo magnético ou elétrico em separar
o*t £ons d-̂ 3 substâncias analÍ3=H*3.

C)3st9 modo, o e3p3Ctrômatro de massa pode sar usa-
do 3d» dsterminaçõas qualitativas a quantitativas dos isótopos de
um alenanto, os quaÍ3 possuam ma3333 diferentes»

lio instrumento, o faixa de íons se move no inte-
rior da una câmara evacuada atravéz 4a un caapo magnático que for-
ça 03 íons a seguirem trajetórias qu* vão depender de suas massas»

O diagrama da Fig» 3 mostra as partes essências
de um deste3 aparelhos»

A amostra a ser analisada é colocada dentro de um
recipiente e o ar é retirado de dentro da câmara por msio de bomba»



de vácuo atravéz da saída lateral» A substância desconhecida se e»
vapora • suas moléculas se move» através do orifício da antrada a
penetra») na câmara da ionização onda sao ionizadas paio boabardea-
manto com um fluxo da elétrons provenientes do filamento aquecido»
0 faixa da xons positivos produzidos a partir da amostra desconhe-
cida é acalerado num campo elétrico* Convém assinalar bem que o
gas residual não ionizado a continuamente retirado do sistema por
maio da bonba da vácuo*

Os íons acelerados passam an seguida através da
um campo magnético onde, dependendo de massa do ion e da sua carga»
ales sa movem por trajetórias com difsrantos raios, sendo conse-
quentemente separados*

Um tipo roais recente de espectrômstro de massa á
o quadrupolar onde os íons são injetados ao longo do aixo de qua-
tro hastas metálicas cilíndricas nas quais se aplice um potencial
de radiofreqüência a um potencial elétrico de corrente continue*

Os vários processos que ocorrem no espectremetro
de nassa durante a operação são mostrados na Tig* 4.

As moléculas procedendo do aistaraa da antrada(cro-
roatógrafo de gás, reservatório para líquido3 ou sonda para sólidos)
entrara na fonts da íons onde são bombardeadas com elétrons smitidos
por um filaaanto aquecido. As moléculas nautras são ionizadas for-
mando uma variedade de produtos, incluindo íons positivos* Estas
íons positivos são usados na análise porque eles predominai» sobra
as outras espéciss presentes» Ainda quaa fragmentação posse ocorrer
em qualquer ligação na molécula, ola ocorra con preferência por
csrbao ;-;33Í;o39, ^reduzindo uma distribuição da ron» -u» 9 rspro-
dutívai e saractarística da molécula original*

Os íong positivos são olstricamsnts retirados da
fones da íons a inj3tados no filtro quadrupolar onda sao separados
ds acordo com 3uao massas»

Variando-3e o potancial de radiofrsqusncia (üF) ,
íons dj váriv) 110333 introduzidos na ca.ipo produzido, rsalizam os-
cilaçõss e3taveÍ9 e passam através do tubo snaliaador an direção ao
data tor* Para an* ralij^o ísspacífica OC/.^F, somanta os íons com una
ddtarminada relação m/e podam atrav3ssar o analísador sem pfinçLv
UTI giatrodo. 0 espectro é obtido varlando-aa a Rf aplicada e medin-



do-ae a corrente do detetor a» função do teapo*
Os íons paaaando através*do filtro quadrupolar são

detatadoa quantitativamente por ua multiplicador da elátrone I M *
plificadoa e o ainal resultante m Mandado par* ua doa aoatradores
apropriados, 0 oaciloscópio forneço UM espectro de «assa contínuo»
0 regiatrador oscilográfico fornece u« espectro da «assa pereanente
do coapoato de interesse* 0 registrador potencioaétrico pode aer <•
uaado para. fornecer ua registro da corrente total de ionizeçào
sua teapo* Quando aa uaa a entrada, do croaatógrafo de gee, o croí
tograaa obtido coa a corrente total de ionizaçãc é o aeaao que o
croaatograna normal»

Aláa disso o aapactrôaetro de aasaa requer ua ais»
tawa da vácuo que manterá pressões de 10" torr (l torr • 1 aa Hg)
ou nenos a una fonte da alta voltagea para. controlar o filtro qua-
drupolar* 0 gerador DC/RF tea duas funções: ele gera uaa voltagea
da varredura para controlar o osciLoscópio a ao aesmo tsnpo o fil-
tro quadrupolar*

A maioria dos espectrômetros convencionais devea
— *6 —8

operar a pressões internaa baa mais baixas, da ordam da 10 - 10
torr* 0 quadrupolo poda operar a pressões variando antre 10" - 10
torr ssm afetar o sau dasampanho, Existem duas raros» principais:
prinsiro, qua a voltagem necessária para acelerar os íona no espec-
trômatro da massa quadrupolar é baixa e segundo, a natureza da fo-
calização contínua do filtro quadrupolar* A fonte de íona do qua-
drupolo s colocada diretamente em frente do filtro da massa* Uma
voltage* da aceleração de 5 a 10 volts a suficiente ptcm impelir os
íons no filtro* Zs contrasta, os 3spectraMetros de roassa de «etor
magnético necessitai» 3 a 6 kV para impelir os íons através do cam-
po slstrostático» A naturaza da focalizaçlo contínua do quadrupolo
permita o instrumento operar a pressões relativamente altas* À me-
dida que um fragmento ionico penetra no filtro quadrupolar, ele as*
tá sob a influência de um campo elotrostático* ntesno que o íon a-
tinja outra partícula ( o que é mais provável em altas pressõss)
ele será rofocalizado a mantido numa trajetória astaval. Nos ins-
trumentos de setor magnético, uma vez que os íons tenham deixado a
fonte de íons* eles não podem atingir outras partículas, ou serão



:wv.

desviados com u»a resultante parda da sensibilidade»

A capacidade da operar sob alta prassão significa
qua naia gás da arrasta a amostra poda» ser introduzidoe no espec-
trônatro da massa, resultando num maior sensibilidade. Isso tea)
implicações óbvias sobra a interface do sistema combinado cromató-
grafo da gás-espectrometro de massa»

II» 2» 2. Uso do Analiaador de Rassa Quadrupolar com o 6ro-
matógrafo do Gás

Una das aplicações mais úteis do çuadrupolo atu-
alnante á sua associação coa um cromatógrafo de gas*

0 uso de um datator convencional» tal como o da
condutividade térnica(não dastrutivo), não á suficiente para o sis-
tema combinado cromatógrafo da gás-sspectrômetro de massa (GC-IDS).
Isso devido a defasagem entre a resposta deste detetor e a chegada
da amostra na fonte de íons do espectrometro, de tal modo que o
oparador não sabá exatamer.ts quando acionar o sspac tremetro para
registrar o S3pactro da ma3sa» Esta dificuldade pooe ssr contorna'
da usando o monitor da corrente total de ionizaçso do próprio es-
pactrômstro.

Quando as quantidades relativas da amostra são mui-
to pequenas comparadas com a quantidade de hélio, usado como gas de
arraste no cromatógrafo, pode-se suprimir a corrente ionica causa-
da pelo halio, Um método para se consaguir isto é oparar o feixe
de elétrons ionizantes na fonte de íons numa snargia de 20 eV,por-
tanto iJ2Íxo zc aotancial ca ianizaçio cio hallo, n*i3 acisii ío pe-
tancial da ionização da maioria das amostras estudadas»

0 acoplananto dos dois instrumantos t̂ rabs.i» requsr
una adaptação da pr33são na saída da coluna pnra a3 condições da
uacuo D3cas33ria9 para 3 operação do espactromatro de massa» Ha ne-
C333idad3 de 33 reduzir o fluxo do gás de arraste e aumentar a con-
centvação da amostra» Por astas razoas, un sistana tia intsrface a-
daquado e necessário para acoplar estas dois instrunantos»
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O espoctrõaetro de «assa Finnigan 1015 á dotado da
ua saparador Molecular do tipo jato da ua* ao estágio, capaz da for»
nacsr altos rsndiaentos da aaostra, «asao coa algua sacrifício do
enriquecimento» 0 dasenho eequsaático desta saparador á aostrado
ne Fig* 5»

Outros ssparadores poda» conseguir ua enriqueci*
«anto aaior da aaostra» aas COSJ ua abaixaaento no rendiaento para
o espectroaetro a o conseqüente decrásciao na sensibilidade» Catas
outros separadores pode» ser preferidos coso interfaces paraeapec»
trõaetros de setor aagnático que requerea pressões aais baixa para
a operação. 0 Finnigan 1015 pode tolerar pressões auito aais altas
a tirar vantagea do alto rsndiaanto no ssparador» Isso resulta nu-
ma sensibilidade aais pronunciadav •

Ua requisito para a interface á que deve ser inerte
e ter ua aqueciaento uniforme» 0 saparador do Finnigan 1015 m falto
de vidro e está colocado nua forno independente na interface a fia
de evitar variações de temperatura que poderia» provocar alguaa de»
composição da amostra analisada*

II. 3. Métodos Muclaarss

0 uso de radionuclxdaos no estudo da extração de ele-
nsntos tetn nuitas vantagens* Se elas emiten radiação gaaa de alta
snsrgia, o trabalho fica limitado a retirar alíquotas iguais das
•\já4* -JÍH 'jquili-jrio ^ rnadir 3 Ü 3 Í •3':lvid3d33 cxi an jatator de cin-

tilaçio»
S3 fO339fl» U3^do3 r3dionucl£doo3 qua ê ita.i» partículas

bata, a medida da radioatividade será mais demorada do que para os
3TÍsaor93 QSfna, nas .T33ino 333Ín o netodo a nais rápido do que mé-
todos fotottatr.'cos ou 3l0troquínico3* Estudos coro radiinuclídsos
quo gntítom partícula? ilfa são faitos nais raramente»

£n alguns casos, radionuclídsos podem ser empregados num
estudo simultâneo da extração do várias elementos. Is3O poda ser
feito se as radiações emitidas (alfa, beta ou gama), ou suas sner*
gifts,são difarsntas»



Quando se mede a atividade de emissores beta» es aliquo

tas dos extratos são garalnanta evaporadas em planchetas. Nasta

evaporação devamos ter cuidado, pois certo3 quelatos aprssantam

alta volatilid3d3, o que poda resultar na perda de material»e cori

sequentamenta altera os resultados.

II. 3. 1. Detetores de Radiação

Quando escolhemos un detetor de radiação,o. tipo

de radiação e c intervalo da energia devem ser considerados. O me

car.istnc fundamental da operação dos detetores de radiação nuclear

a a dissipação da ansrgia por uma partícula carragada ou radiação

run O2''n adequada, s a distribuição de3ta 9n-3rçia entre sstados

excitados num material ds dsteção. Uma partícula carregada vai

produzir una excitação na forma de átonos ionizados e elétrons li,

vrs3. ou ds uma çusntidsds de luz enitida da centros excitados num

"phosphor" à m?did?» qos est^s retornam ao estado fundansntal.

0 tipo mais comum de detetor ds raios gama e o

contador de cintilação. Um cristal ds iedsto da sódio é montado

sohrs um fotomultiplicador como mostrado na Fig. 6.

Como o irdstc da sódio é higro3cópicc, o cristal

é coberto com una camada ds TgO ou A12O7 formando urna superfície

hrar.zzi refletora, CCT. exco^ao da face em contato con c foto.nulti-

;i"; 5."r.-;crr: :or,^' ri""!?. L>̂  ̂.î cn rio polistilsnn ?'J3 atua mns ?bso_r

vsdor 22 radiação beza q'J3 introduziria algum^3 complicações; todo

ccn;:unto é colocado dsntro de uma cápsula metálica selada.



II. 3. 2. Aplicações Analíticas

A determinação da paquenas quantidades da eleaert*
toa por maio da analisa 4>or ativarão á basaada na medição da ati-
vidada pala irradiação cora neutrons»

A aplicação da traçadoraa radioativos noa estudos
da extração com solventes torna-se muito mais fácil, pois a parti-
ção de un alaaento ou cooposto entre dois solvantes poas ser deter-
minada rapidamente fazendo-ss a contageej de alíquotas ds aabaa as
fases.

Una outra aplicação da radioisótopos ssris no aco-
plamentc 1a análise por ativação e da cromatografia de gás.

A esssncial dif»rança entre a cromatografia de gás
com substâncias radioativas s a tácnica normal, astá no uso ds um
detetor que registra a radioatividade da substância no ponto ds e-
mergância da coluna*

£sses dstetores ds radioatividads apresentam una
sansibilidads maior do qua a maioria dos mais sansív9Í3 dststorss
para substâncias não radioativas, permitindo a madição de ativida-
des ds alguns nanocuriss (lO"9Ci).

A técnica mala aimplss a aquela ds condensação se-
parada das substâncias à medida que emergem da coluna, seguida da
medição da suas atividades. A separação pods 3er controlada por um
detetor padrão, como por sxenplo um datstor da condutividads tar-

Outros método3 sariam: os compostos gasosos radio-
, \ 'jJiv3 ~:J3 '-ÍIJÍT da zJ\W-?. cronatoaráfi.-:», panstraa nu«

outro tubo ds matai ou da vidro, mantidos aquecidos pslo msnos a
Tiasna t3»np'3rafcu'ra 1z coluna para svitar a condanaa^ao das amostras»
A atividada gama 9 medida passando o afluente atravss ds una espi-
ral concàntrica contínua em franta da um detetor da cintila-jãoman-
tido dantro d3 um castslo ds chumbo para raduzir as interferências
cia contagan da fundo*

Ainda que mais da um qualato ds nuclídaos difs-
rantos aatajam eluindo simultanaamsnts s formando um único pico no
radiocromatograma, mesmo assim elas podem ser identificados quali-
tativa a quantitativansnt* atrav/áf de suas difsranta anergiaa ds
raios gama por maio de um analisador multican 1.



O radiocromatograma assim obtido sara do tipo di-
ferencial v cuja sanaibilidede é proporcional à atividade do compos-
to e ao tempo queo vaporíradioativo permanece sobre o cristal sanai»
vel do detetor.

Para o caso de compostos de baixa atividade á me-
lhor obter ura radiocromatograaa do tipo integral» onde o efluente
radioativo é recebido diretamente sobre carvão ativo contido num
tubo inserido no poço do cristal de Nal(Tl).

Por isso esta técnica torna-se bastante atrativa
no estudo de quelatos metálicos por cromatografia de gás»

II* 4, Compostos Inorgânicos Voláteis

Apesar de que a maioria dos elementos metálicos apre-
sentem pressões de vapor razoavelmente altas somanta a altas tempe-
raturas, ainda assim exista un certo número de derivados metálicos
qus apresentam tsmperatura de ebulição suficientemente baixas para
que possam permitir sua analise por croraatografia de gás, £ss33 de-
rivados são principalmente haleto3, metais-carbonilas e certos com-
postos organoRistálicos entre os quais os quelatos merecem uma aten-
ção espacial por causa de suas estabilidades e facilidade de for-
mação. A seguir fareroos algunas considerações sobre e cromatogra-
fia dos vapores metálicos e haletos; posteriormente estudaremos
mais a fundo os quelatos metálicos»

II» a» 1. -zsrnatog^afia cia batais Vaporizacoa

A aplicação do método da cromatografia de gás

para a determinação de matais vaporizados exigiu técnicas de dets-
ção especiais tendo-3e ea conta que bsm poucos elementos mstálicos
aprssantam temperaturas de ebulição inferior a 1CCO°C,

A impossibilidade de se usar 03 detetores mais
comuna em separações por cromatografia de gás a altas temperaturas,



baa como a aplicação da ua datator da diafragma de aço inoxidável
usado para trabalhar à teaperaturaa superiores a HQQoC,foi aostra-
da por Sokolov* ' qua tantou separar zinco a cádmio usando uma. co-
luna contando como fase <jest acionar ia, carvão ativo a não obtava su-
cesso, pois os vapores da zinco são adsorvidos quasa irreversivel-
manta paio carvão a uma temperatura da ata 850°C»

, A croaatograf ia de vapor de magnssio am ligas me-
tálicas da alumínio foi realizada mais racentamanta por Sokolov a
col* 'qua conseguiram sua determinação quantitativa.

Cates trabalhos à altaa temperaturaa não sao
muito práticos para aplicações analíticas gerais» a portanto deri-
vados metálicos mais adequados tem sido usados com mala freqüência*

II* 4* 2.Derivados metálicos

Alguns estudos foram feitos com netal-carboni-
las, cuja classe apresenta compostos com alta pressão da vapor e
boa estabilidade tãrmica.

PoRiraiar e Guiochorv ' estudaram o comportamen-
to cromatográfico de quatro dos mais comuns compostos matal-carbo-
nilaa: fe(CO). , rilc(C0)6 , Cr(CO)g , Ui(CO)g 9 obtiveram uma sepa-
ração completa nu.ia coluna de eaqualano à tonpsratura da 9C°C.

Uden a col,^ ' .TIO3trarão a 3eparação de diano-
fsrrotricarbonilas*

Porém, todO3 estes coapostoa 330 de difícil
prepararão * ~enipulação, o r,\m con3t.itui uma ^randa iasvantagím ">•
aplicação analítica*

Outro grupo da compostos inorgânicos ,que aprs-
v/olatilidada suficiente para sãrsin cronatografadoa eia .'ase
constituído por certos haletos metálicos,

Algun3 33tudo3 sobre a separação de fluoretos •
for3m rsalizada3 por 3uv3t a Fi3harv' ' ' inicialmente injeianda-39
diratafn.ínta o f lucre to a posteriormants usando a reação "in situ"
da certo3 óxidos, carbstO9, sulfstos 9 nitratos mcitálicos juntanwn-
to com flúor oura sistema da injeção especialmente canstruido, 9 a
nybsequanta separação 9 análise dos fluoretos formados*
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Também os cloretos metálicos foram explorados
ainda mais que os fluoretos» Os trabalhos realizados encontram-se
descritos resumidamente na Tabela I.

No entanto, as principais dificuldades na se-
paração destes compostos são: necessidade de altas temperaturas da
coluna e a reatividade que eles apresentara» Cm conseqüência, tor»
ncj-3 3 importante uma qscolha adequada da fase estacionaria,do su-
porte sólido e do material da coluna a ser usada.

Cntao, com um número restrito de derivados me-
tálicos suficientemente voláteis e termicamente estáveis para per-
mitir a análise por cronatografia de gás, uma alternativa foi con-
verter o metal num composto organometálico mais adequado. Uma va-
riadade de compostos orgânicos que reagem com certos elementos e
fornam quslatos qua podsmYcromatografados em fase gasosa foram des-
cobertos. A maioria destes compostos são beta-dicetonas, das quais
tratáramos a ssguir»

II. 5. Considerações sobre os qualatos de beta-dicetonas

Aqui discutiremos algumas vantagens que os beta-di-
cstcnatos apresentam com relação a outros compostos inorgânicos,
tais como os que sa encontram relacionados na Tabela I.

Na discussão anterior vimos que os compostos nata»
licos 3113 podar» ser cromatografados em fase gasosa são muito pou-
cos, pais a maioria apresenta baixa estabilidade térmica,baixa vo-
I.'tii?.-»J3, propri-jdsdsí corrosivas ou iTipossibilissds d? aplicação
do nétodo à um número razoável de metais.

Os qualatos, en particular os beta-dicetonstose ssus
fluoroderivados e alquilderivados, possuem propriedades que os tor-
nam cdoquado3 ã separação, à purificação e à análise quantitativa
de um grande número de metais por meio da crontatografia de gás.

Os resultados nsste campo de pesquisa foram em tal
número que levaram filoshisr e Siovers^ ' a publicar uma compilação
que relata todo progreso conseguido ate o ano de 1965*



T A B E L A - I

"Condições de tluição de alguns derivados metálicos por cromatografia de gás"

1

Coapostos Estudados
(misCura)

TiCl4 . SbCl3

SnCl. , SnBr. , Snl,

AsCl3 , GeCl4

FeCl3 , HgCl2

HoF6 . HF6

TaF. , NbF,
5 o

MF6 . ReF6 . OsF6 , ReOF6

Sif4 , » 3 , SF6 . SeF6 , TeF6

NbCl$ , TaCls

H£C14 , 2rCl4

B£C14 » NbCl5 , TaClj

TbCl3 , CeCl3

C O L U N A

Tubo

vidro . ,
4m x 6mm

80cm x 4nn

it

ii

Teflon
3,2m x 3/16'

Cobre
i,2m x 3/16'

PTFE 7mxl/4'

ii

Níquel
7cm x 4mm

Níquel
2,4m x Amm

Níquel
SÓcm x 4mm

v idro capilar
2,5m x Iran

Suporte

Sil-O-Gel w
30-60 mesh

Sil-0-Cel .
30-50 mesh

n

n

Chromoaorb T
40-60 mesh

ii

»

ii

r

Chronosorb G
80-100 mesh

^Stirling FT

-

Fase
Estacion.

BiCU-PbC:
mist.eut.

AlBr3 302

••

BiC13 3 «

Kel F 10
252

K«l2|x200

(«1 F 10
15Z
ii

ucl-f8i
—

Gás de
Arraste
ml/min.

l N2-3O

ii

N2-10

ii

He-25

••

H«-28

ii

Ar-67

He-41

H«-48

N2-12

Temp.(°C)

Inic,

240

150

100

290

75

185

75

*IG
•ce-
tona

444

295

302

250

Prog

isot

n

ii

n

n

ii

ii

ii

ii

•i

ii

ii

Final

-

mm

-

-

-

-

-

-

-

Separações

Obtidas

boa

boa

um só pico

parcial

boa

um só pico

boa

parcial

boa

parcial

boa

boa

Anal.

Quant

não

ii

•i

••

sia

não

ii

•i

ii

•i

n

ii

Ref.

14

13

ii

••

8

••

9

ii

12'

ii

n

11

C o n t i n u a -



C o n t i n u a ç ã o - TABELA I

Cospostos Estudados
(mistura)

L u d 3 , YbCl3 , TmCl3

LuCl3 , YC13 , TmCl3 , ErCl3 ,

HoCl3 , TbCl3 , GdCl3

; s«ci3 , PMCI 3 , Ndci3 ,
PrCl3 , CeCl3 , LaCl3

Ciclohexa-1,3-dieno-Fe(CO)3
Biciclo(2,2,1)heptadieno-Fe(CO)3
Cicloocta-1,3-dieno-Fe(C0)3
Cicloocta-1,5-dieno-Fe(CO)3

Fe(CO)5 , Cr(CO)6 ,

Mo(CO)6 , W(CO)6

Zn , Cd , Hg (metalicos)

Cd » Zn , Mg , Al (metálicos)

* °C/minuto .

C O L U N A

Tubo

vidro capilar
2,3m x Inn

pyrex
50cm x 3aan

it

Teflon

lm x 3/16'

aço inõx
20cm x 2mm

aço inõx
20cm x 6mm

aço inõx
70cm x 8mm

Suporte

-

vidro 0,17nn

ii

Universal B

Chromosorb F
80-100mesh

Grafite
0.25-0,5mm

Carv5ol-2mm

Fase
tetacion.

-

-

-

E-301
metil-
silicone
15Z

Ssqualano
25Z

-

Gás de
Arraste
ml/rain

N2-12

He-70

II

N2-100

He-33

He-60

He-AO

Temp.(°C)

[nic

168

180

290

,.

90

800

1070

Prog

isot

1*

*
0,5

isot

II

It

II

Final

-

280

330

-

-

-

Separações
Obtidas

parcial

ti

boa
i

Otima

boa

parcial

boa

Anal
Juanl

nio

n

n

•i

•i

it

•i*

let

n

10

It

7

6

4

S



Os qualatos natalicos da bata-dicatonaa sa formam
coa facilidade, ao contrário do qua ocorra com a naioria doa com-
postO3 inorgânicos da Tabela I, os quais na naioria das vazas não
sarvam para a determinarão por crooatografia da gás» Por exemplo ,
os já citados compostos metal-carbonilas qua sao da difícil prepa-
ração a r ar amante se formando; modo quatitativo, sendo qua sua
síntese dava ser feita sob atmosfera inerte na ausência completa
de água devido à alta instabilidade dos compostos formadoa ' •

Por outro lado, as beta-dicetonas formas complexos
com matais por maio da reações bem simples» 4s reações pode* ser
efetuadas tanto em meio aquoso quanto não aquoso» era diferentes
solventes»

Outra característica importante dos qualatos a que
nuitos doa íons metálicos formam complexos sob condições saaalhan—
tes, o que simplifica bastante o procedinsnto de preparação da amos-
tra para a posterior separação por crornatografia da gás»

Podamos também considerar o fato de que a solubili-
dade dos qualato3 em diversos solventes orgânicos e a inaolubilida-
da an água, facilitam grandemente a sua saparcçao do maio aquoso»

Poderio3 irapor uma última condição relacionada com o
fato de que para un trabalho quantitativo o qust^to deve
tar una a3tabili1ade térmica suficiante pari qu^ possa sluir
decomposição»

Huitos dos b8ta-ciicetonitto3 possuam aa requisitos iu-
p3sto3 nosia discussão e conssq'jsntanant^ sso úteis no astudo da
nadais per croaata^rafia d3 g»s»

II» 5. 1. Prapar-jção om 3i-jfc.jrja i

riuitos qualatos de beta-dicetonas são conhe-
cido o a tu Vi-13.-1+, 3. Durjintg a for.iu-ão dos conplsxos, o hidrogênio do
î rupo hidroxili da forma enólica do uma bota-dicatona pode 39V das-
locado paio íon notalico com 3 subasqusnta formação do anel quel?to



devido ao alto podar do coordenação do grupo carbonila:

R-C-CH--C-R f = i R-C*CH-C-R
0 0 OH 0

R-C ' C-R • Betal
i it
0 ^ 0

Vários processos de preparação de derivados
metálicos de beta-dicetonas já foraa descritos na literatura:

a) Reação de uma beta-dicetona con um metal* '
b) Reação de una beta-dicetona coa un» sal do natal

«• (17)i. ara solução aquo3av '
ii. en solução não aquo3a '

c) Ação da um sal de uma beta-dicetona sobre uai sal do natal
d) Preparação de quelatos mediante extração com solventes

II. 6. 2. Preparação em Fase única

Uma alternativa para a formação de quolatos a
usar o método recaa daaem/olvido neste instituto^ ' qus faz a rea-
ção e extração do cornplsxo formado, em fa3e única em vez de u-
sar o sistema bifasico»

Por este mátodo, ftiattins* ' estudou adxtr?ção
n'a F?(III), Co(ll) 9 Cu(ll) no sist3na áou!5-»C9t.on?í-ciclohgxano(o»j
banzeno) usando coxo iigants a tsnoiltrifluoroacstona (TTA),

Uden 3 col.^ ' efetuaram a síntese rte
tos de beta-catoaminas envolvendo 03 £ons Cu(ll) a Mi(II)*
caso 09 ligantas utilizados foram bis-trifluorogcetilaceton3-9tile-
nodii;ilna (H-enTfA^) o bis-trifiuornacatilacetona-propilsnc-diimina
(íi7poíFA2). A preparação snvolvsu a reação com o ligante numa úni-
ca f333 agua-efcanol-bsnzeno seguida da adição do mais água para a
sopa;a<;ão da3 fases s extração dos q



Por esta processo espsra-sa qua o conplaxo a*

foras «ais rapidamente» deads qus há us> asior contato sntrs o li-
gante a os íons metálicos.

II. 7. Cromatografia ds gas ds quelatoa ds bsta-dicetonas.

Ha alguns anos, estudos ds quslatos metálicos por
cromatografia de gas começaram a sar desenvolvidos por vários gru-
pos de pesquisadores. Os primeiros a sers» examinados fora» os cos*
plexos de acatilacetona»

Durante o desenvolvimento dos trabalhos, alguns au-
to rs s verificaram que ocorre uaa melhora significants no comporta-
mento cromãtográfico dos qualatos quando átomos de flúor são inclu-
idos na estrutura molecular do ligante. Quelatos formados com tais
ligantes apresentam um aumento considerável na volatilidade a con-
sequsntsmente podem sar cromatografados a tsmperaturas bem mais
baixas do qua as requeridas para a eiuiçao dos quelstos não fluo-
rados.

Assim, trifluoroacetilacetona, H(tfe), hexafluoro-
acotilacetona, H(hfa), o heptafluorodi^stiloctanodiona, H(fod) ,
forenam quslatos extrenanante voláteis e estáveis com grande núme-
ro de matais.

(22)

Este fato foi explicado por Sisvers • col. # Se-
gundo sstss autoras o aumento da volatilid3d3 decorre etn parts devi-
io >inn r^ Jnrãa iz3 Torças d3 w?.n der 'I/aaln, j-? ̂ ua ? pclaridada dos
átomo3 ds flúor é >nenor que a do átomo ds hiürogsnioj9 ainda possi-
valmanta davido a uma diminuição nas ligações por pontes d? hidro-
gSnio nos co.?.po3tos contende flúor*

Os qualatos matálicos fluoradoa aprasontam vantages
durante a separação a taablm na det^çao, espsciaimsnt3 com o dote»
tor do captura alatrônica, altamento sensível à ccnpostos contsncfo
átome3 olatronegativos na molécula*

£sts detetor e muito usado na analisa ds traços, 0
parmite a dstârminação de Quantidades da ordem da 10 g ds
toa notálicO3 fluorados^ ',



A presença da fonte radioativa na corrente gaeoea :
que sai da coluna cronatografica, limita o sau uso a compostos nío
corrosivos. Por isso o uso deste detetor na analise de quslatoa '.
deve ser feito com cezta prudência, desde que um excesso de deter-
minados ligantes na mistura injetada, pode atacar o suporta do ní-
quel (65Ni) ou do trítio (3H) da fonte radioativa do detetor»

As bata-dicetonas fluoradas são também úteis sob ou-
tro ponto de vista. Sievsrs e col. ' mostraram que este** compos- '
tos reagem diretamente com uma variedade de metais e compostos me- t
télicos. t possível dissolver um minério de ferro ou aço direta-
mente em um ligante fluorado. Não é necessário converter o metal j
presente na amostra numa forma ionica e em muitos casos nenhum pro-
cesso de digestão usando ácido ou álcalis precisa ser usado. A a-
mostr3 pode simplesmente ser colocada num tubo fechado e reage di- j
rstanants com o ligante fluorado. i

A elta reatividade característica desta classe de j
compostos permite que procedimentos analíticos bestante simples se- \
jam formulados*

Embora, atualmente seja possível cromctografnr um :
grands numero de metais na forma de um quelato de beta-dicetona,
as dsterminações analíticas na forma de traços tem sido realizadas
em poucos casos;

a técnica empregada envolve a conversão do metal •
na amostra» era un quelato volátil, da preferencia com H(tfa),K(hfa)
ou H(fod), e a posterior extração deste quelato num solvents orga-
nice, cen a subssquente separação e determinação por cromatografia

da %2c»

Ccno aplicação do método encontramos a determinação
de bsrílio no ar^ . em amostras biológicas* % e em rochas ter-
restres e lunarss^ \ determinação de cromio em urina humane ,
enr sangue e plasna^ ' ' ' e em tecidos biológicos* •

Parn as detsrninoçSes de berílio, Eisentreut*2 '
conssguiu resultados que correspondem 8 um limite de deteçao de
A x 15 g do motal na forna da trifluoroacetilacetonttto e usando
um detetor de captura eletrônica*
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Aluoínio foi determinado ea água do mar a» níveis da
picograma* '; traços da aluainio a croaio aa urânio* , aa aaboa
os casos usando-sa un datetor do captura eletrônica; Sokolov* '

datarninou traçoa da alumínio era poliatileno usando ua datator da
ionização da chama*

- A g.rands vantagem da analisa de traçoa da aatais por
croaatografia da gás é a possibilidade da determinação simultânea
da vários natais nuoa única amostra, a partir da um simple* processo
da extração.

No entanto, muitos quelato3 da beta-dicetonas não
possuem propriadades químicas adequadas para permitirem a determi-
nação quantitativa* Principalmente oa matais bivalentes, doa quais
o níquel é um elemento típico, formam complexos 3Olvat&dos 0 toda
tentativa para desidratá-los leva a uma polimerizaçSo do mssmo*
Ambas a3 formas, hidratada e polimerizada, não aprsaentem volatili-
dade a estabilidade térmica suficientes para 8&Tea cromatografados
na fase gasosa.

Uma alternativa para se contornar esta impossibili-
dade foi usada por um grupo de pesquisadores que substituiraa os
átomos de oxigênio da carbonila, por átomos de enxofre na molécula
do ligantj* Csts procedimento culminou com a 3int3S3 da nono* ou
bistío-bsta-dicetona dependendo 33 um ou dois atomo3 de oxigsnio
foram trocados,

£st*3 novos ligantes fozmam quelatos anidros s mo-
nômeros con alguns natais de transição bivaÍ3nt33, qua poden aluir
Jv u"i ZOI^ÍCM crcn-iVo-̂ r-ífica .:ái ioconpooi-;~o ipar-ínt^^ »->•»/ #

Ura oxcelenta e3tudo mostrou a aplicação da monofcio-
trifluoroacotílacotona na dstgr^inçiçno Ú9 traço3 do

CH--C-CH -C-Cr_ ( monotiotrifluoroacetilacatona)

ü



O método envolveu a quelação do níquel coa tiaa so»
luçeo do ligante em n-hexano, nun pH da 4,6 onde o níquel é extraí-
do quantitativamente com uma única extração de três minutos. 0 mé-
todo foi aplicado na determinação de níquel em aço, graxas e ligas
metálicas. A alta sensibilidade conseguida cora o detetor de captura
eletrônica permite que 5 x 10" g de níquel sejam determinado.

Em contraste do que ocorreu com o níquel, a crom*-
tografia de gás de metais como Cu(ll) e Co(II) com ligantes do tipo
monotio-bata-dicetonas não se mostrou muito satisfatória, o que le-
vou à introdução de outros sistemas mistos de ligantes, dos quais oa
complexos com ligantss tstradentados do tipo bets-c3toamina se
tornaram mais prometedores^21'39'*0'41'42\

A separação e analiso dos lantanídeos apre-
sente: nuitos problemas por causa da semelhança química e proprieda-
des físicas. £ntre os vários procedimantos utilis3dos para separar
e purificar estes elementos se encontram a cristalização freciona-
da, extração líquido-líquido e cromatografia por troce iônica.
Todo3 estes procedimentos são um tanto complicados. Os métodos quí-
micos clássicos para a analise qualitativa e quantitativa dos lan-
tanídeos são ainda mais difíceis dsvido à semelhança química dos
elenentos. filedides da emissão, absorção e fluorescênci» atômica
respectivamente por Reio-X, ultravioleta ou região do visível does»
pectro eletromagnético sao também muito complicadas s freqüentemen-
te varlfica-sa qua muitas linhas e bandas dos lantanídeos se super-
põem. Esta superposição de picos torna a determinação individual
muito difícil e frsqusntemsnto impossível.

r»Í3 r^cantansnta, us corísíd^r^v/al int3r33se 3urgiu
no jiiüüdo da ccocjtografia dô gas de uri grande número rfe queletos
de lantanídeos qua apresentan volatilidade e e3tabilidaüc térmica
suficirnte para scr-sn 3ep3rados por esta técnica*

Quols^os de lantanídeos com 2,2,í5,S-tetran3til-3,5-
hsptsnodiona , 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimstil-4,6-octa-
nodiona^44), l,l,l-trifluoro-5,5-dinetil-2,4-hex3ncjdiona^4?'45' ,
1,6,6-trim8til-3,5-heptanodiona^ ' ' foram cromatografadoo com
algun sucesso, dosds quo a separação cpmpl3ta de todo3 os elenontos



individualmenta não foi possível, mas conseguiu-se uma separação mm
grupos ou uma saparaçao da Misturas qua não continhas «laaantos ad-
jacentes ( an ralação a tabela pariodica)»

Oa estudos da Springer a col.*44' a Shigsaatsu '
ooatraram qua a extração coat sol van tea e a croaatografia de gas po»
dea sar aplicadas para a separação a determinação de alguns lante-
nídeoa.

A extração sinérgica destes elemento» foi posterior»
mente 93tudada usando una combinação de uma bata-dicetona coa ua
ligante orgânico neutro contando fósforo na molécula* A alta afi-
ciência alcançada na extração é causada pela formação de ua aduto
que pode eluir sem decomposição e com isso o problema da alguns
compl3XO3 hidratados pode sar rasolvido por oeio da substituição
das moléculas da água por estes ligantes neutros, tais como: fosfa,
to de tri-n-butila (T8P)9 oxido de tri-n-octilfosfins (TOPO)9 oxido
da tri-n-butilfosfina (TBPO), sulfoxido de di-n-butila (DBSO), di-
natilsulfoxido

Butts e 3anks^ ' relataram a extração com solvan-
tas e cronatografia de gas de complexos mistos de lantanídeos com
hexafluoroacetilacetona a T3P •

Utsunomyia a Shig^raatsu*3 ' doscrevaraí» o ccrapoxta-
monto r.nnatográfico da adutos de Eu, tv s Lu cora a pivaloiltriflu,
oroacstona, H(pta), s un doador nsutro, T9? ou TUPO, Apesar da os
complexos individuais aprssantaram pico3 bsa delineados, una 33pa-

completa dO3 cre3 alengnfcos não foi conseguida»
e Fritzv"' ' r^^lizaraRJ con samaao a

çio a 3 iiator~iOá5~o quantitativa por cícsato.jr^fia de gaa -i-2 3*.i-

mant33 do grupo do ftrio usando conplsxos nistos da 1,1,1,2,2,5,6,
7,7,7-da::arijoro-3,3-h3p^2nodiuna 2 u li^antfi neutro L>353,

Posteriormente, Surgatt e Fritz' , ds3crevaran a

d3 conpl-jxoa nÍ3tos do ngtai3 do grupo do Cgrio usando o
tTma do linantes anterior» A -jxtraçiío 33p3ra aficiinto^orj

t3 83tn3 lantanídeos doa outros aiamanteo d 03 eouplaxos formados
o"ío an as'juiiz separados a datarninados quantitativ^^iento por

13 gaa.



A Tabela II mostra alguns «lamentos nua foram convex
tidos em vários beta-disetonstos e as condiçqos nas quais foram
crcmatografsdos na faso gasosa,

A Tabela III apresenta alguns elementos que já foram
convertidos ara vários derivados metálicos com bsta-dicetonas e os
resultados obtidos na eluiçao em um cromatografo de gás. Como pode
ser visto, alguns quelatos se decomposra,outros aluen sem eviden-
cias de decomposição e ainda outros qua requerem um estudo mais d£
talhado»



T A B E L A - II

"Condições de eluição por cromatografia de gás de quelatos de 0-dicetonas"

Compostos Estudados
(mistura)

Al(acac)^ , Be(a^ac).

Al(acre). , Cr(acac),

Al(t£a)3 , Fe(tfa)3

Al(tfa)3 , Cr(tfa)3 , RhUfa^

Tl(t£a)3 , Be(tfa)3 , Al(tfa)3

Ga(tf&)3 , In(tfa)3

Tl(tfa)3 . Be(tfa)3

Be(tfa)3 . Al(tfa)3 , Ga(tfa>3

Al(cfa)3 , Ga(tfa)3 , In(tfaK

Al(t£a)3 , Ga(tfa)3 . Inítfa)^

Co(tfa)3 , Ru(t£a)3.

Co(hfa)3 , Ru(hfa)3

COLUNA

Tubo 1 Suporte
vidro

l,3m x 1/4»

i i

Pyrex
l,2ra x 7ram

Teflon
1.3m x 1/4'

vidro
l,3m x 4mm

i i

i i

• i

vidro
1,2o x 7mm

1
vidro
65cm x 4mm

i i

Pérolas de
vidro 200y

i t

Pérolas de
vidro
60-80 nesh

Diatoport S
60-80 nesh

Pérolas de
vidro
60-80 mesh

i i

M

II

II

Diatoport S
60-80 nesh

Chromosorb G
60-80 nesh

Fase
Estado*.
Apiezon
L 0,52

Apiezonl
IX

DC-550
0.5X

SE-30
SX

DC-710
0,5*

•i

••

n

DC-550
0,5*

SE-30
3.81

SE-30
3Z

Gás de
arraste
ml/mii

Ar-5(

Ar-43

He-80

N2-45

He-79

i i

i i

He-80

Ar-60

Ar-37

Temp.(°C)

Inic.

170

170

128

154

85

85

115

120

128

110

30

Prog

-

—

-

7 , 9

-

-

-

•

-

7,9

Final
—

-

•-

-

160

-

-

-

-

-

100

Separações
Obtidas

boa

boa

boa.

boa

parc ia l

boa

boa

boa

boa

boa

boa

Anal
Quant

nao

i t

• ia

i t

nio

' «

• in

i i

it

i i

i t

Ref

53

>i

54

55

56

H

•1

II -

57

60

C o n t i n u a * *



C o n t i n u a ç ã o - TABELA

Compostos Estudados
(mistura)

Cr(hfa)3

Al(hfa)3 , Cr(hfa)3

Sc(dpm), » Yb(dpm) ,3 3
Ho(dpm)3 , Eu(dpm)3

Be(fod)3,Al(fod)3,Cu(fod)3,Cr(fod)3 ,
Fe(fod)3.Y(fod)3,Pd(fod)3

Co(Sacac)2,Ni(Sacac)2,Pd(Sacac)2

W ( S t £ . , 2 , N ( S t f . ) 2 . r t ( S t I . ) 2

Hi(pnTfa)2,Pd(pnTfa)2»Pt(pnTfa)2

Hi(pnTfa)2 , Cu(pnTfa>2 ,
Pd(pnTf»)2 , Pt(pnTfa)2

Cu(fod). , Pd(fod). ,
2 Z

I I

C O L U N A

Tubo

aço inõx
3,6m x 1/8'

Teflon
15cm x 5mm

Teflon
2,4m x 1/4'

Teflon
Ira x 3/16'

aço inõx
2ro x 1/8»

t i

• i

Teflon
2m x 1/8'

Suporte

Gas Chrom Z
60-80 rcesh

»

Gas Pack F
60-80 mesh

Gas Chrom Z
60-80 mesh

Universal B

•i

• i

Varaport 30
100-120m

Universal B
60-85mesh

Fase
Estacion.

20%

«

Apiezon H
2Z

SE-30
10Z

ApiezonL
5Z

AoiezonL

Apiezon L
5%

QF-1 31

E-301
3Z

Gãa de
arraste
ml/min.

N2-67

N2-20C

He-100

He-120

V120

V 60

N2-75

N2-50

He-58

Ter

Inic

90

65

157

170

170

170

250

215

170

no. (°C)

Prog

-

-

-

-

6*

-

-

-

-

Final

-

-

-

-

220

-

-

-

-

Separações
0b ticks

boa

boa

boa

parcial

boa

boa

boa

boa

parcial

Anal.

•in

n

não

i i

• i

n

i i

i»

••

Ref.

58

59

43

16

35

36

»

?!

o n t i n u a -



C o n t i n u a ç ã o - TABELA TI

Compostos Estudados
(mistura)

Yb(fhd)3.2DBSO , Er(fhd>3.2DBSO ,

Dy(fhd)3.2DBSO , Gd(fhd>3.2DBSO ,

Nd(fhd)3.2DBSO ,Ce(£hd)3.2DBSO

Fe(fhd)2.2DBSO , Ni(£hd)2<2DBSO

Yb(fhd)3.2DBS0 , Gd(fhd)3.2DBSO

Co(fhd)2-2DBSO , Ni(fhd)2>2DBSO

Cu(fhd)2.2DBS0 , Co(fhd)2.2DBSO ,

Ni(fhd)2.2DBS)

Be(diba)2 , Al(dibm)3 , Cr(dibtn)3>

F«(dibn)2 , Ni(dibm)2

Be(acac)2 , Al(acac)3 , Cr(acac)3

B«(tfa)2 , Al(tfa)3 ,Cr(tfa)

Ba(hfa)2 , Al(h£a)3 » Cr(hfa)3

C o n t i n u a -

C O L U N A

Tubo

aço inõx

50cm x 1/4'

aço inox
35cm x 1/4'

aço inóx
50cra x 1/4'

aço inóx
35cm x 1/4'

n

aço inõx
75cm x 3nm

cobre
3Ccm x 1/8'

i »

vidro
l,5m x 1/8'

Suporte

Chroinosorb W
100-120mesh

Chroinosorb W
80-100mesh

• i

Chromosorb W
60-100mesh

ii .

i i

Firebrick
40-60mesh

«i

i i

Fase
Estacion.

Dexsil
300GC
6,462

Dexsil
300GC 5Z

"9.4%

Dexsil
300GC 5X

i i

DC-710
SX

SE-30
7,5Z

u

i i

Gás de
arraste
ml /min,

He-50

He-60

He-50

He-60

He-60

He-45

*2

»•>

N2

•

Tetnp. (°C)

]hic.

172

150

174

150

130

140

165

106

50

'rog.

-

8*

-

8*

8*

*
8

-

-

-

Find

220

-

220

220

250

-

-

-

Separações
Obtidas

boa

boa

boa

boa

parcial

parcial

boa

boa

boa

Anal,
Qunt

sim

não

si»

não

i i

t i

ft

it

tt

Ref.

52

61

51

61



C o o t

Co:

re(tfa)3 ,

acac.
tfa...
hfa...

fod...
Sacac.
Stf a..
pnTfa.
pea...
fhd...
dibm..

* °C/minuto

x n u a ç a o - TABELA I£

mposcos Estudados
(mistura)

Al(tfa)3 , Cr(tfa)3

Cu(tfa)3 ,Al(tfa)3

...acetilacetona

...2,2,6,6-tetrametil-3,!

...1,1,1,2,2,3,3-heptafU

...mono-tioacetilacetona

...mono-tiotrifluoroaceti

...bis-acetilacetona-proi

...1,1,1-trifluoro-5,5-di

...1,1,1,2,2,6,6,7,7,7-d«

.,,2,6-dimetil-3,5-heptai

1

C O L U N A _

Tubo

vidro
Im x 1/8*

vidro
A 6cm x 3nra

a
-heptanodiona
oro-7,7-dÍ!»eti

lacetona
ileno-di-imina
cetil-2,A-hexa
eafluoro-3,5-h
odiona (di-iso

Suporte

Pérolas de
viÍ6280mesh

Gas Pack F
80-120mesh

(dipivaloilmet
L-A,6-octanodi

lodiona (pival
iptanodiona
)utirilmetano)

Fase
Estacion.

DC-550
0.2Z

Tissue-
mat E

12Z

mo)
>na (hept<

)iltriflu<

Gás de
arraste
ml/min.

N2-60

He-46

fluorot

roacett

Temp( C)

Inic.

120

105

utam

ia)

Prog

-

-

ilpi

Final

-

-

valoi

Separações

Obtidas

Ótima
•0

r.

Imetano)

Anal.

Quant

sim

M

Ref.

84

86

*
"••i



• . A ' s > . - , " < • -

li .-'.
«e

«a - 1

4c

2a
3a
5a

mm •• •*• I
Id
2b
6b
9b

Ha, MS. tW> * WNk « • * • f

-1.6

3a
4a
5a

9e>

H i Jr

»C

. £ NTJ&

0 .'J Ji.

4c
6b
9b

la
2a
«a
5a

6d
6a

R» Sr . .
Id
6b
9b

4a
5a

6b
9b

la".
4a
Sa

It
Id
2b
3a
4c
6c

1
4c
6c

» .V..
la
2a
9a

3b
9a

2c
3b
9a

C r ..;.i.|Ifcj.'
la S * Id

3. 2 b

4a
5a
M
Id
2a
10a

N ./
9a
10a

V- i;

9a

fe ."': C* v
l b 9Ú! Id
3b^
4a
5a
Ru .-;•
2a
3a

Rh ,
2a
3*

Os Â.
9a

3a
4c
7a

N ,
3.t
4.1
5a
1*
8A

to .?!.
lb
2a
3b

Pé
6«
•a
9a

Ir .
9d

ft ,.
8a
9d

IM M
Ib7a
2b Sa
3c
4c

v: ••
l b
2a
3*

ÍC .
Sa 9a

Se
9a

«f A

Cd ..11
Id
3e
«b

b .1
Id
2a

9a 9a
Tt .Í-
9a

9a n
lc
2c
3c
4c
5c

K aÀi Pa si. a» >*.

Cc ..';.
4c

Ifc.. ,-?•
Id
2c
5a

Pr ..;:•
4a
Sa

Pa ",!.

h O . . . . . . ,* ••

2d
4a
Sa

o .:.•••

9a
5a

'D ií

Sa.i.
4a
5a

b ..' .
4a
5a

Cd.',
4a
Sa

.•*» • v ' «
. * • - • • •

4a
5a

• V-

4a
5a

ií .rs

• •

4a
5a

Er ..«C
4a
5a

4a
5a

ft ..Ii
4a
5a

IB ..11
4a
5a

1) 2,4-P«ntanodiona (acctllacetona)
2) l,lrl-TzifliK>ro-2,4-PMtaaodiona (trlflnoroacctllacatenaT
3) 1,1,1,5,5,5-H«xafluoro-2,4-Pent»nodlona (bexafluoroacctilac*tona)
4) 2,2,6,«-T«tran«til-3,5-K«ptanodlona (dipivaloilRctano)
5) l,l,l,2,2,3,3-H«ptafluoro-7,7-Dla«til-4,6-Octanodiona ( B(fcá) }
C) l,l,l,2,2,3,3,7,7,7-D«cafluoro-«,6-H«ptanodiona ( 8(dfhd) )
7) HoRotlo-aectilacctona
0) Konotio'trlfluoroacctilacttena
9) Balctos Kaeálicos

10) Ketal-earbontlos

a) Conplexas qua poden ser «luidos sen evidencias da
b) Ccs?lexos que produzes picos croRatográfico»,wa» eon

evliar.cia it áecorpcslçlo.
c) C==?l*xo# conhecidos coro sendo voláteis en tct^eraturas n«»

quais seria psssível cromatoçrafá-io»,ra» suas propriedades
são foraa ainda lntelranente examinadas.

4) Cocplaxos cost os quais não se conseguiu pico* cromatoçráflcos.

TABELA III - Dcrivadca n-itálicos voláteis já
por cror.atografi? da oás.



33

II. 8. Determinação da Bata-dicetonatos Por Eleio da

Espectro mat ria de Massa. '

o

A alta volatilidade dos complexos da beta-dicatonas,

permite qua estes compostos sejam analisados nao soraanta por cro-

natografia da gás, mas também por espectrometria de massa. As duas

técnicas se comparam muito favoravelmente em termos de ssnsibili-

dade, onde ambas apresentam limites de detsção absoluto para mui»

tos elementos, da ordam da picograma.

3oo!or e col. ' fizeram uma análise quantitativa

de crômio na forma da hexafluoroacatilacetonato em amostras de nço.

A interferência causada pelo ferro foi removida lavando-sa a scltj

çao rapidamente com uma 3Clução aqucsa áa EDTA. 0 complexo da cro,

mio á astável e não s destruído se a extração con EDTA for reali-

zada com rapidez,

Freui e col. ' analisaram cròmio em amostras luna.

T33 pela convarsão sn trifluoroacetilacetonato a a subsequente in

sarçao no espsctrômstro de mas3a.

Terloua a col. .' ' fizeram um sstudo sobr3 a

análiss da cobra em níveis de nanograna 2 farra sai nívais d3 pic£

grama, nt ror^a de bsnzoilacotiiacstonato,

Udsn 3 :3l. u dafê rfflinaram c^unbo na for.ua do

haptafluorabutanoiipivaloilmoiano. am ní^ysis da nanograma,

KoiaalsUi a col, fizeram uma análise de ultra

tr^ços d3 M3tqis U33ndo como ggsnta quelanfca o 1»1»1,2,2,3,3,3-

foi r:aiiza:i3 usando a inserção direta m font-3 de ÍGHS do asie-:-

'-A:n\ca c-Ti^Jtitivamentc» sen^ívil IUO é

idiní;ifio3r a" rjínojisa prjsanifííj 9 analisar



II. 9. f.létodos Conjugados Para a Análise d»

Beta-dicetonatos.

II. 9. 1. Cronstografia de Gas e Espactroscocia de

Emissão Atômica, i

Na detsção de quelatos metálicos por maio j

dn fotor;2tr?.5 de cliann, o efiusnto nue en̂ rrga da coluna cronatc-

gráfica é queimado e a emissão é rccdida com uma fotocslula que •;

e3tá associada a un sistema óptico. !

A característica mais importante deste da- ;t

tator Q a sua ssletividade, -orno conseqüência da que o espectro j •

da enissao e caractsristico par3 cada quelato. Rudanrto o coispri-

nsnto ce onda na qual a fotfcálula dsteta é possível eliminar qua- i

sa toda intarfsrencia. Isso e muito importants quando se deseja

cststsr traços de urn componente em presença de çrandss quantida- ;

dos de outro.

Os detetores de fotoastria de chana podem j

S3~ de várias forcas dependendo da rasoiução e sensibilidade re- '

querida. 3uvst o [Jurbinv "'usaram urr. sspectrofotômstro Seckman DU - ,

equipado com un queimador o niostrar?.ni a sslitividads do detetor j

por :neio de trss cronatogranas sucassivos de uma mistura de

Cr(hfa)_, Fsfhfs),. e Rhfhf^)^. Para o primeiro cronatogra^a o de-

tájbr foi operado a 424,4nrr. . íJsste ccTrprim3nto de onda o datstor i

r2sy~n."í3 só paro o cnmp.lDXO .'R crôrríirj, Oais outros crcn'.to'rssias i

for--i- obtidos orjsr̂ nda c dst.itor à 372.Cnr: 3 369,?m rro? cuais o

A co:?'.TÍn5!-.»o da cromatografia de gas com

«?. t.v̂ nica analítica da esps^troscopia rfs emissão, ofsrnce ao ana-

lists faciiidrtdns no qua aiz respeito •» i-'entifi:açao qualitativa

dos cc^ploxos aluídos,

íntr^ a espectrosoopia ds sbsarçao ««toDica,

fiü^rtíccsnjia atônica e emissão atômir.a, sornonte nanta ultima é

p335Ív.-j:. a .̂ná.l is.i da uci ̂ rupe da co-npostos sinultcr.e?tniente. Con-

vjncionalnsnt^, o espectro do saissao s registrado sobra una cha-

pa fotográfica, o que aei;ca múto a desejar por cauoa da msdida e



interpretação do espectro fotográfico*
Atualmente, una técnica mais avançada já p£

de ser aplicada, e envolve o uso de detstorss multicanais tal conto
um tubo de raios catódicos conectado à um analisador nulticanal ou
a un nini~omputador.

Í72 7üO

Busch e l£orrisonv * ' sugere» que este ti-
po de detetor deverá ser muito empregado no futuro, Naste disposi»
tivo, a radiação dispersa que sai do sonocromador atinge usa su-
perfície fotosensívei ontís cada foton libera elétrons e gera una
carga positiva nua ponto do alvo» A densidade de carga em cada pojj
to á uma função da intensidade da radiação incidente, e a posição
é una função do comprimento de onda. Ura feixe da elétrons varre o
alvo e neutraliza a carga em C3da ponto de tal modo a produzir un
sinal no vídso. A superfície fotosensívei e incorporada conto p»rte
do alvo, como no caso de um vidicon de silício» A análise raultiele.
mantar usando um vidicon como detetor é basasda no conceito d3 "ja-
nela1*, isto é, o intervalo de comprimentos ds onda simultaneamente
nostrado no alvo» Assini, o número de elementos que podem ser detsr,
minados sinultaneanente depende da extensão da janela e do número
ds linhas espectrais emitidas pelos vários elementos nesta região
particular da comprimento de ondas.

Logo, ssta nova tscnica poderá ser aplicada

com sucesso num sistema combinado com um cromatógrafo de gás numa

análise miltislementar»

2, 0rcr*i2voqrifi3 -ia Zj.

í:t33S3.

f.'3sta conbinaçao, o espõctrômetro de masss
atua corro u»n detetor secundário e e3ta conectado am s^ris com o d£
tator do cro^-itógrafo de 333 ou opera em paralelo com URI dststor
d93trutivc.

Apesar da já ser amplamente empregado na a-

nálise da compostos orgânicos, esta si3tama não tem sido muito ox-

plorado om química inorgânica, en particular na 2nãlÍ39 ds quela tos

metálicos*



Alguns estudos foram feitos mostrando a apl£ '
cação da técnica na determinação de crômio e berílio em amostras •
biológicas em níveis de picograma* '.

Ross e Sievers* ' efetuaram- e analise de ujl — --• -.-.-
tra-traços de berxlio era ar* Amostras de ar foram coletadas através |
de um filtro poroso, e o berxlio foi extraído com uma solução ben- \
zênica da trifluoroacetilscetona e injetado no cromatógrafo* A COJJ :
firmaçao da identidade do Be(tfa). qus eluiu da coluna cromatogré- '
fica foi feita mediante a escolha adequada de um pico no espectro j
de massa» relacionado coro un fragmento do complexo que estivesse j
livre da interferência provenisnte de fragmentos do solvente* >

No entanto, consultando trabalhos ja publica. !
dos» nao encontramos nenhuna citação de que o sistema CG-EH tives- |
sa siio usado para rssolver picos conplexos (contendo mais que um
quilato) eluindo ds un cronatografo ÚB gas. ;

II. 9. 3. Crcraatografia de Gas e Rlatodos nucleares

Outra propriedade qus pode ser incorporada em
conplõx03 da bâta-dicetonas ê a radioatividade»

Nasta técnica, o efluente do coluna cromato-
grafica é lavada pera un detetor de rgdi.*?çao qua pode trabalhar em
séria ou paralela con o dstetor do cronatógrafo de gás»

Por meio d@3ts processo, Evans e 'iillard* "'
•:cr.o-2Z'J-~"~ 5 3.-jjrír o Lzir.tifizaz mais do qua 20 moléculas marca-
i33 zor, ""ír spós irrsi-ar bronato de n-propila, enquanto Libby e

(fa. 7*7*1 (n&\ <•

ccl. ' e Chisn' numa primeira separação empregando destila,
;ao frucionada, uscnvlo carregadorso, tinham encontrado somente dez
compostos.

Tadnor^ ' doscrevou ums técnica para marcar
ccnposros com isótopos radioativos enquanto eles estão eluindo na
coluna creraatográfica, e com isso eliminou a necessidade da «arca»
ção prévia* bestas experiências os cloretos metálicos injetados ffi
ram nersados à msdida quo erem separados na coluna qua continha uma



- ."ar

fase estacionaria que fora previamente marcada com Cl, de tal »£
do que, enquanto os cloretos metálicos passavam pela coluna, ocor-
ria uma troca da cloro resultando em compostos radioativos de alta
atividade específica* -

Neste estudo foram usados isotopos que emitem ra,
diação beta, tal como o Cl, mas em outros estudos Tadmor* * '
usou como traçador cloreto metálico contendo o metal radioativo e a
atividade gama foi medida com um detetor de cintilação de Nal(Tl)
de tipo poço*

Ainda que haja algumas inconveniências expe-
rimentais era manipular compostos radioativos, a sansibilidade aspe,
rada estimulou,3em duvida, o trabalho nesta araa de pesquisa*

Nos trabalhos citados os radionuclídeos fo-
ram usados como traçadores, msdindo-sa a atividade gama total* Mão
achamos nenhum relato na literatura ciantífica de que a técnica da
analisa por ativaçlo/cromatografia de gás tenha sido U3ada na aná-
lise de rostais na forma da quelatos mstálicos voláteis e portanto
no3 propomos a sstudá-la 8 dasenvolvi-la»



CAPÍTULO III

Parte Experimental

III. 1. Equipamento Utilizado

a) Cromatógrafo de Gas - Varian Aerograph série 1852 com um detetor

de ionização d^ choraa e programador linear de te riparatura.

b) Cromatógrafo de Gas - Varian Asrograph modelo 920 com um detetor

de condutividade térmica de quatro filamentos de Tungstênio-Rênj o.

c) £spectrômetro de Kassa Quadrupolar Finnigan - modelo 1015,tando

acoplado um cromstógrafo de gás Varian - série 1400.

d) Espectrômetro de Raios Gama, com um datetor da cintilação de

Nal(Tl) 3" x 3" tipo poço, Analisador flonocansl, Sistama de Am-

piificaçao e Contador Digital PUí 4621/4630 da Philips,

(vide esquema de montagem Fig. 7)

e) Microscópio para Ponto da Fusão - Rsichsrt - Austria -

Tipo 7905 - 0o- 350°

f) pHmetro Beckman Zeromatic SS-3

g) Zspectrofotomstro Infra-vermelho Perkin-Elmer - modelo 337

III. 2. Material Utilizado

a) Ligentss

a.i. 2,4-~i-n-.:íi-ĉ irJ-!a (o-stilacstcna) - C-;rlo Erb-
5. - Itslia

a.2. l,i,l-trifiuoro-2,4-p^ntanodiona (trifluoroacctilacatona)

Pierce Chsmical Co, , Rockford, III,, U.S.A,

a,3. l,l,l,5,5,5-hi;xafluoro-2,4-p3ntanodiona (hexafluoroacatil-

aestona) - Pieize Chemical Co., U.S.A.

a,4. 2,2,4,4-t3tranetil-3,5-heptano.íiona (dipivaloilmetano)

Pierce Ch3üi2ical Co., U.S.A.

a.5. l,l,l,2,2,3,3-h2ptafluoro-7,7-dimstil-4,5-octanodione

(heptafluorobutanoilpivaloilnatano) - Pisrce Chemical Co*



b) Reagentes
(todos C O B grau de pureza P.A.)
b.l. CrCl3.6H20 - Fishar Scientific Co.
b.2. F e C l 6 H 0 »"* ~

b.3. NaOH - w • *
b,4. A1C13.6H O - Carlo Erba
b.5. NaOAc - Baker PA
b.6. Al(ft03)3.9H20 - E. fterck AG. - Darmstadt
b.7. Uréia " •
b.8. MH.OH •' •

4

c) Solventas
c.l, C-H. (banzeno) - Carlo £rba

bo #

c.2. CHC1 (clorofornio) - Carlo Erba
c.3. CC1 ( tstraclorato de carbono) - Carlo Erba
c,4. éter de Petróleo - Baker GL.
c.5. n-Kexano - " "
c . 6 . Metano1 e £ t i n o l - " "
c . 7 . Clore to de filstilsno - Carlo Erba

d) Colunas Cramatográficas
d . l . 3£-30 5-1 en Varaport 30, 80-100 mesh

1/8 x 0,5m am aço inóx
d . 2 . 3Z-3Q 3,'J an l/araport 30, 100-120 mesh

1/3 x 1.3~? 2T aço inox
.*,2. 3t-3L Z,'. -.:. - a rapor t 3C, 00-100 o^ah

1/3 x 2,5n> an aço inóx
d.-i. ÜÍ/-17 1,5;3' 3.Ti Ci.ronosorb !'J, 30-100.-n3sh

1/9 x l,Bm am vidro
d . 5 . Apiszon L S^ am Chromosorb IÜ, 60-80 mesh

1/3 x 0,45m am aço inóx
d . 6 . DC-550 1^ en Chromosorb U, 80-100 rossh

1/8 x lm an aço inóx



III. 2. SÍntase e Purificação dos Complexos

a) Acetilacetonsto de Cr(lII) - Cr(acac)3

b) AcstilacGtonato da Al(III) - Al(acac), 8^

c) Acetila^etonato da Fe(lll) - Fe(acac)- '

d) Trifluoroacetilacetonato de Cr(III) -

e) Trifiuoroacetiiacetonato de Al(III) - Al(tfa)3^
99'

f) Trifluoroacstiiacstonato de FB(III) - Feítfa).
(99)

g) H3xafiuoroacetil?!oetonato de Cr(lll) - Cr(hfa)-

Adquirido d3 Pierre Chenisal Co., Sockford, 111.

h) Hexafluoroa-stiiacetonato da Al(lII) - Al(hfa)-

AcJquirido du PÍDTCG Che-nical Co.. RocJcford, 111.

i) Haxafluoroa-etilacetonsto de F3(III) - Fs(hfa)_

Adquirido da Pierce Chemical Co., Rockford, 111.

Todos os -2r^lox33, sintetizados e conpracfos, foraro

i?tc-72 ú3 dado fri" s** bonho d.3 glicsrin«t.
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III , 4» Ponto de Fusão dos Qualatos Purificados

Quelato

Cr(acac)3

Al(acac)3
<1.

Fa(acac)3

Cr(tfa)3

fll(tfa)3

Fe(tfa)3

Cr(hfa)3

Al(hfa)3

Fe(hfa)3

Ponto de

Experimental

214-216°C

194-195°C

181-182°C
JllO-112°C eis
1146-149 C trans

122-123°C

114-115°C

82-B3°C

73-76°C

48-50°C

Fusão

Literatura

21S°C (4)

192,5°C (103)

179°C ( 97 )

112-114°C (4)
152-153°C (4)

117°C ( 97)

115°C (97 )

84-85°C (4)

73-74°C (4)

49°C (4)

III, 5. Isotopo Radioativo de CrSmio

Para o astudo da formação e extração da complexos ds cr£
mio com bata-dicetonas, o isótopo radioativo de crSmio ( Cr), foi
comprado no Instituto ds Energia Atômica ds São Paulo e recebido
sob a forma ds C r C 1 3 em ácido clorídrico.

( 51Cr : 0,325 27,8dias )

III. 6. íspectresInfra-varmalhca dos Complexos

Como os ligantes a serem usados foram comprados SAI peque,
na quantioarlo, não fiz anos una destilarão antos de usá-los, a fim de
eliminar possíveis produtos de decomposição. Para não deixar qual-
qusr duvida a respeito da identidade a pureza dos complexos sinte-
tizados (acetilacetonatos e trifluoroacetilacetonatos) e também doe
hexafluoroacetilacstonatos comprados prontos, e que mais tarde po-
daria influir em nossas conclujoes sobre a estabilidade dos
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tivos quelatos, tiramos um espectro infra-vermslho de cada um de-

les e comparamos as bandas de absorção com as já publicadas por Na.

karaoto^100', Sievars^102' a Nakamoto e col.'101\ Todos os espec-

tros são mostrados nas Fig.8 - 16.e foram tiradas em pastilhas de

KBr. Todos concordam com os espectros apresantados nas citadas re-

ferências.

Também tiranos espectros de massa de cada quelato, usajn

do elétrons da 2OeV na fonts de íons. Todos os sspectros são mos-

trados na seção de discussão dos resultados e mostrem o pico do íon

molecular que perdeu uma molécula do liganta ( o pico do íon mole-

cular, apesar di aparecer em todos os espectros, foi omitido por

aprasentar baixa intensidade relativa).

Tendo-S3 em mãos os resultados obtidos com os pontos de

fusão, espectros infra-vsrmslho e espectros de massa para cada que,

lato, podemos confiar na identidade e pureza da cada um deles,sin-

tetizados ou conprados prontos.

III. 7. Preparação cias Colunas para o Cromatógrafo de Gás

Todas as colunas foram preparadas da acordo com o pro-

cedimsnto seguinte: o suporte e a fase estacionaria líquida a serem

usados foram pesados da tal modo que o paso desta ú*ltima correspoji

dessa à porcentagem desejada para preparar a coluna.

A fas2 estacionaria foi em ssguida colocada num balão

03 50-1, ze "undo rsrionda, 3 adicionado uma quantidade suficiente

li j- .I.-.I..--.•-.-: >.; büiv.c Z.—.ÍO d? abuli-20(cloreto do mgtileno).

Po3t:-:rior»5j~z3 o suporta sólido foi derramado lentamente sobre a

solução, ancL'2n':o ssia foi agitada continuanante. Depois de todo

suporta tsr sido colocado, o excesso do solvante foi retirado por

A3Ío d:j um evaporador rotatório a vácuo, em banho de água. 0 supor.

te assim coberto foi deixado exposto ao ar por uma noite para eli-

minar toco solvents residual.

As colunas em aço foram preparadas, fechando-se uma das

axtranidades com lã de vidro e, pela extremidade oposta o suporte
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com afasa estacionaria foi inserido através de um pequeno funil de

vidro adaptado à coluna por um tubo de borracha da lcm de comprinen,

to» Durante esta processo a coluna foi mantida estirada e depois de

cheia foi enrolada, colocada no forno do cromatógrafo, adaptada sç)

nanta ao injetor e não ao detator, e depois deixada estabilizar por

uma noite» passando um fluxo de -lOml/min do gás de arraste e a teia

peratura do forno mantida 20°C abaixo da temperatura máxima permi-

tida para a coluna am particular.

As colunas de vidro saguirara um procadimanto análogo t

diferindo somente no fato de que já estavam enroladas quando com»

pradas e para enchê-las foi adaptada uma bomba da vácuo na extrerad

dada oposta àquela pela qual foi insarido o suporte sólido cobajp

to pela fase estacionaria.

III. 8. Sint3333 dos Complexos da Cromio Durante o Processo de

formação 3 extração de Quslatos com Isotopos Radioativos

III. 8. 1. Preparações das Soluções Dtlíil de cada Ligante

an 3snz3no

Todo ligante foi pssado diratamante no respec-

tivo balão volurnitrico d^ 10ml, para auit^r qualquer volatilização

3 a seguir levado ao vo.luma pela adição de b^nzeno.

Li—anta

Acetila-3&ona /H(ocac)/ 0,0991

iiexaflucroacetilacot.ina /H(hfa)/ 0,2071

Dipiv3loiln3tano /ü(dpn)/ 0,1033

Hepíafluo:ooctanooinna /H(fod)/ 0,2952

PJng 3:<peri*<ncÍ33 ÍJÍH qua foi gnpragada uma so-

lu~ãa banzSníoa 1M dJs Iigante3t 03 valeria d^i massas aciroa foram

por UM fator de 10 (daz).



III. 8. 2. Estudo da formação da fase única

Inicialmente foi necessário estabelecer a mi sei

bilidade ou imiscibilidade relativa do sistame benzeno-atanol-água»

Num bsquer'de 25ml foi colocado benzeno s água

na razão 10:1 (lOml da benzeno para 1 ml de água)*

£n saguida, con uma bureta da lOml, foi adicio-

nado etanol sob agitação continua, ata haver a formção de uma uni

ca fase; foi nscesrário adicionar 5,5ml do álcool. Foram colocados mais

2,5ml do álcool;em excesso. Depois con uma bureta de 5ml, adiei

onou-se água até separar novamente as fases; gastou-se 1 ml.

Posteriormente esta expsriência foi repetida co

locando-se a metade dosí volumes usados, diretamente em tubo de centra

fuga para acelerar a saparação das fasss à uma rotação ds 35C0rpm.

As duas fases separadas ficaram completamente transparentes. Cs V£

lumes finais de ambas as fases variam ligeiramente com o pH (entre

5,0 e 5,2r.il para a fase aquosa/alcoolica e entre 8,4 e B,6ml para

a benzânica), vide III. 8. 6.

III. 8. 3. Extração Homogênea da Crctnio Usando Traçatíor

Durante o processo geral da extração homogênea,

o seguir.ts procedimento foi adotado: Volumes de 50jjl de uma solução

de cromio num pH~5,5, foram colocados em ampolas de vidro, especi-

almanta construídas como mostrado na Fig. 17. A seguir adicionaram-

se 5C:Dul da solução benzsnica IF! de cada lig^nte e nais 4fJC'̂ iívpãre

fcr~3r a fass única. C ccr.tnudo r'̂  ced? onpol'» fci ro'.ysiztii nsrgij

Ir.sncic-se o tubo e.~ nitrogênio líquido e 3.*i &-guias fschsda» As am

pôlas assim preparadas foram aquecidas por 30min à 150nC. Oscorri-

do e3ts tenpo as ampclas foram retiradas, deixadas resfrisr por 40

minuto^ a absrtas* C conteúdo foi transferido por meio d3 centrifii

gaçãc, para um frasco de contagem de fundo chato, como mostrado n?

Fig. IS. Logo após acrescentaram-se 5Q0ul ds água deionizada num

pH~5,5, para separar as fasas. A atividade total foi madida. Seguin

cio o procedimento, transferiran-sa volumes conhecidos óv fase org£

nica para cutro frasco da fundo chato e a atividade gam? foi medida*
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Ma maioria dos casos procurou-se separar toda fasa orgânica,tendo-

sa a atividade total nesta fasa* Posteriormente, volumes conhecidos

da fasa aquosa foram transferidos pera outro frasco e mediu-se a

atividade gana. "

Cm todas as axpariecias as contagens foram fai-

tas por 10 segundos. Antss da ser calculada a eficiência de cada

axtração, todos os Valores obtidos for ara corrigidos para a at i vida.

de de fundo (background), para a gaomatria dos volumes medidos e p_a

ra o tempo morto do datator. 0 procedimento utilizado nestas corra,

ções encontra-se descrito no Apêndice A , no final da dissertação*

III. 9. 4. Formação a Ixtração da Crotnio no SÍ3tsna Bifá-
si-o Us-indo Traçador.

Procedimento garal adotado para a formação e 9£

tração da cromio no sistema bifásico; volumes de 50ul de uniu solu-

ção de crânio en pH~5,5 , foram colocados na3 empôlns de vidro já

dQ3critas. Adicionaram-ss 500ul da solução 1F/I sm benzeno, dos li-

gantes. A mistura foi songslada cm nitrogênio líquido s a anpôla

'achada. L^vou-33 à estufa para aquecer por 30nin à 150°C. Passado

sste tanpo, 33 anpôlas foram ra-irad-is da astufa, deixadas

por 4Cmin , d-jpois abertas s o jontsúcio transferido para un fras-

co de contagam por maio dg centrifugarão. r,!3diu-33 a átividada to-

tal 3 a 3sguir, voiunas :onhacidos da fase orgânica (ou a fasa or-

ganisa totii ^uar.á; possível) forat; trdtísfsridos para outro tubo

li".:" D ncvnrvin'vj f'ji .?.odírfi ̂  otivid^fí? rj.̂.n-j. 1 itividad-a ;Ja Pnsa

aquosa r'oi .:<9-ida trangfarindo-ss 25ul para un tubo limpo 9 fazan-

do-33 a ^nnt^.TOT ;vor 10

i l l . 3 . a. ZZ':Í:1CI zab:<2 a s o ;

do pK.

•ZT'Í2 astudo J docorren t j de qua rasu l tados ax-
r i ' i on ta i s r.iiigtrsjm !UQ a extração da quala tos e una fun.rão do p'rit

3, sob a3 .-nusmas condições a velocidade da j x t r j ç ão aumenta
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com o aumento do pH. Se o elemento está consideravelmente hidrata-

do na fase aquosa (caso do Cr ), um aumento no pH pode levar à um

aumento na eficiência da extração»

De início foi preparada uma solução de CrCl-

(não radioativo) em maio clorídrico, contendo 3Cug de cromio por mi

lilitro de solução. DGZ mililitros desta solução foran colocados em

cada um de 11(onze) bequers de 25ml e foi adicionado, às gotas,

MH,0H 6N ate atingir um pH datermin?do, rasdido num pHmetro Beckntan

Zeromatic S5-3. Atingido o pH, cada solução foi deixada repousar

por 30min e en seguida procurou-se observar a possível formação de

algum precipitado. As observações feitas durante este processo es-

tão rslatadas na Tabela IV.

PH

3,0
4,0

4,3

4,7

5,0

5,5

5,7
6,0

6,3

6,7
*•» n
í , :j

solução

límpida
n

ii

ii

»i

n

ti

Iev3m3nt'2 turva

turva

precipitado

Com astes resultados foi escolhido para ss tra-

balhar num pH entre 5 a 6»
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III. 8. 6, Infusncia do pH Sobra .a Solubilidada doCrCl-

an Fase Única.

0 objstivo deste tasta foi idantificar o pH

Tiais adjquado para a solução ds -rCl_, a partir da qual, após qua-

brar a fase única can a adição de água no rtas^a pH da solução ini-

cial da CrCl», deve resultar duas fasas, aquosa a orgânica, conplg

tamenta límpidas*

Proc ad intento:

<\líouotas d9 uma solução sstoque da CrCl^ con-

tendo 'óO/jq de crômio por mililitro, a um pH=2, foram neutralizadas

con WH.CH 5fí atá os valarss de pH=3, 4, 5 3 6, respactivamante.

A seguir foram pipetadas 0,3mi da cada solução

para 5 tubos de centrífugas. Adicionara?n-s3 mais Srsl de benzeno a

4ml de etanol para fornar a fasa única» Agitou-se e adicionaram-se

5mi da água em cada tubo(ssndo que a água adicionada ta.3benj estava

no mes^o pH corresocndants a cada tubo) para ssparar as fisss. Em

sjguida centrifugou-s-3 por ICmin cada tubo a 3500 rpn para 3C2ler«r

a saparaçao.

faso única tzsti Orgânica Fass Aouosa

2 limpida(9,5r)l) lí.npirJa(5,0mi) lí

3 » " " (i,2ml) •• (3,7/nl)

5
6 " " " (3,2*?.) anf1^^"n!:° (3,Srrl)

•Zni os valores obtidos, foi 33colhido psira ̂ •3

;r-iaolnar nurn p'i abaixo áe 5, onda r»3 soluções 3ao límpidas 3063



CAPÍTULO IV

Resultados a Discussão

Em nossos trabalhos fizemos um estudo sobre o contpcrt̂ mert

to dos complexas 'J alumínio(lll), fsrro(lll) e cronio(lll) con be

ta-dicetonas por meio da técnicas envolvendo a conjugação da croma

tografia de gás/espsctrometria da nassa e da combinação da axtra-

ção com solventes/cromatografia da gás/métodos nucleares, para do»

terminarmos as condições ds separação dos três matais.

IV. 1. Crcr.atcgrafia de Gas e Espectrometria ds fôassa dos

Quelatos de Al(lll), Fe(lll) e Cr(lll).

IV, 1. 1. Estudo dos Acatilacetonstos

No estudo da acetilacetonatos por cronato-rrafia

de gás, o fator limitante é a baixa volatilidade aprjsenteda paios

quelatos. Assim, nesmo que uma S3per?.ção razoával possa ser consa-

guida, a alta tâmpsratura da coluna requerida para a eluiçao, poda

levar à uma deconposição do complexo.

Realizamos uma serie de experiências para deter-

ninarnos as melhoras condições ds separação possível dos tr§3 pus-

latos, Al(a=ac),,, Críacac)^ a FsÇacac)^.

A Ti-, 19 :.:cstra i:m crcmE-o^riiT^ típico df; «lui-

çao dos três quelatos; a coluna utilizada foi da 0,5n de compriman

to contando como suport.3 sólido Varaport 3H imprsgnado conj 5Í em

peso de SE-30 C O M fa33 estacionaria.

í'or in̂ is que variássemos as condições cromatogr£

fisas foi impossível sapsrar os três complexos inteirqmenta, sem-

prú Al(acac). s Fe(acac). formavam um único pico aprsssntnndc uma

cauda longa quo continuava ainda depois de eluído o Cr(ecac),.
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A Fig. 20 mostra uma sucessão de croraatograraas

dos complexos individuais e de uma mistura* As condições pouco di-

farea da figura anterior» variando somante no fato de que a coluna

foi mudada para outra Blairs longa, l,8m de comprimento contendo Va-

raport 30 impregnado cora 35» de SiE-30*

0 objetivo foi o de que utilizando esta coluna

mais longa, os compostos de alumínio e ferro tivessara uma possibi-

lidade maior de aluirera separados, pelo menos parcialmente*

Fio entanto verificamos que isto não aconteceu,

mas sonante houve ura retardamento uniforme dos três quelatos de tal

modo que o Al(acac)_ e Fa(acac)^ ainda aluiram simultaneamente,
•O 00

caso parnanscera as caudas Ionça3 dos qualatos

da alumminio 3 de farro, e todas as tentativas para eliminá-las fra,

cassaram. A Fig. 21 nnstra um crematogram» obtido COT. a nasraa colu-

na de SE.-30, ma3 cora os parâmetro3, temperatura e fluxo do gas de

arraste, mudados*

Este comportamento anômalo poda estar relaciona-

do cora a volatilização incompleta do quelato no injstor ou devido

a uma decomposição na coluna cromatografica ou ainda decorrente de

uma adsorção pela fasa astacionaris.

fia tentativa ds obtermos algum sucesso na ssp^r».

ção dos conplaxo3 s tirarmos alguma conclusão sobra as três 3uposjL

ÇÕ33 antariores, construimas uma coluna da vidro ds I,3m de conpri,

manto contando como suporta sólido Chronasorb li e fase ástacionári,

a C'7-17 a l,i;1 sn piso.

A primaira suposição foi aliminida quando ?sument_3

3entar a cauda; an seguida usando 3 coluna do vidro, colocamos no

injsicr uri '".ubo c; ui-Jro no qual in/fju-ms ?. ̂nostr*;.

Dspcis de eluido cada qualato, retiramos o tubo e

V3rifica."03 -UJ njnl-.un rjsíduo ali pjrnrangcju.

A ;iipot333 dg absorção do quelato pela fâ 33 est^

cionaria foi confirnarja pela S':ouirvt3 experiência: injetávanos uma

amostra do quJlata d? forro ouda alumínio e depois qus a curva r^

tornava à linha da ba33 injetávamos una, alícuot3 d>: complexo do cr£

nio, ria posição Tua antsriormants iiavia saído o qualato da alumínio



50

ou de ferro aparecia um pequeno pico na linha de base» evidencian-

do com isso que o quelato de cromio estava arrastando o que foi ar»

teriormente injetado e ficou adsorvido na coluna.

0 procedimento descrito encontra-se representado

nos cromstograr.as da Fig. 27.

Inicialmente pensamos qua fossa traços do ouela-

to de alumínio ou de ferro que perntansceran na seringa e quando ir»

jetar.os o quelato de crônio, o elunmio ou o ferro foi junto como

impureza. Também esta idéia foi afastada quando usamos seringas djl

ferentes pare injetar o Al(acac)- e o Cr(acac)., e ainda assim o pi

co extra apareceu.

Por fin, a hipótese da decomposição do quelato na

coluna cromatográfica foi estudada e daranos a seguir evidências p_a

ra sua confirmação.

A Fig. 22 mostra um cromatograma típico de quan-

do usamos a coluna de vidro. A tenpsratura ds sluição foi dg 210°C

e o fluxo de nitrogênio de BOml/minj nestas condições foi possível

obter uma separação aparente dos complexos da ferro e alumínio. A

coluna de vidre, em alguns casos I melhor do que as metálicas,pois

quando colunas de aço inox foram usadas nas primeiras experiências

para ss ssparar quslatos metálicos, houve vezes em aus os picos cr£

matográficos apareciam distorcidos^ .A parede da coluna apa-

rc-.ntenente reagiu com slguns dos quslstos ou cetaÜ2ou sua dscomp£

siçâo,já que estas dificuldades nao foran encontradas trabalhando

nas nssff.ís condiçõss, nas usando-se colunas de vidro. Ainda mais ,

ss algum iigante livra encontra-se presents na anostra, há um» ten

d2n.:is z:-. r~íqir 12- -• p̂ rs-'s da coluna. Tal fa^o fei r.cstrade:
(22)

por Sievers e col,N '. ?uando injetaram trifluoroacetilacetona em

una coluna de aço inóx a 135°C, um conposto vermelho identificado

como Fs(tfa)3 fei obssrvadc quando se coletou o eflusnts ne saída

da colun?..

£m nosso crom?itogr?.r!ia,o pico rrf3r"nts ao farro 0

muito psquano 2 mal separado do próprio solvente com uma cauda snor

ne devido provavelmente à algum produto da decomposição lenta do

complexo na coluna oporando a 210 C
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Ainda desta vez r.ao foi possível melhorar a sapa,

ração por mais que variássemos as condições de trabalho.

Para nos certificarmos de alguaa possívsl decom-

posição da alguns dos qualatos na coluna cromatografica, usantos o

sistema conjugado cromatógrafo de gás/espectrônatro de massa.

Da inicio tiramos os espactros das amostras sóli

das, para posteriormente comparamos com os espectros das amostras

gasosas proveniantas do cromãtografo.

A Fig. 23 mostra os aspsctros de massa dos três

quelatos estudados, tirados por meio da sonda para sólidos; os es-

pectros 330 característicos para una snergii dos elétrons ianizan-

ta3 de 2fia'J. A Tabsla V a S3guir,rao3tra as intansidgde3 relativas

e o fragnanto correspondente a cada pico.

TA3ÍLA \l - Intensidade relativa e fragngntos ds Acetilaceto-

natos a 20sV.

m/a Int. Rei. {?>) Fragmento

225

210

183

143

25D

235

133

151

2:34

239

172

155

100

>5

6

6

1G0

>5

o
'J

0

100

30

5

60

Al(acac)2*

Al(acac)~ menos -CH,

t *CH2 °
% C H -

(acac)Al -0H J

Cr(acac)2
+

-rí.aoac;2 ^anoo -o 3

Cr(acac)*

Fe(acac)2
+

F3(ac3c)2
+fn?r103 --Z

(aíac)F3*.nH

Fs(acac)



Podamos var que ocorre a perda total de duas mo-

léculas do ligants para o íon molecular de Fs(acac), e Cr(acae), ,

nas nao para o Alíacac) e isso pode ser atribuido ao fato de que

tanto o crônio quanto o ferro podsm assumir estados de oxiri*çc9s

inferiores e c alumínio não pode' '.

i

1+'
c=o'

-O

O-C

G pico mais pronunciado para cada conpluxo e o

correspondente ao fragmanto composto pslo nstal niais du?s moléculas

de licants, Al(acac) , Fe(acac)_ e Cr(ac.?.c)o» £sta pico foi escolhi

do para acompanhar todas as analises fsitas no tíecorrar dssts tra-

balho COQ acetilacotonatos.

A Fig. 24 mostra o cromatogr̂ rac; obtido tiS3ndo-3e

o sistárr»3 conjugado cromatoorafe/espectrometro, 0 sinal medido foi

a corrente totgl de ionizaçso do conposto no espsctrô^istro da massa.

A ts.'porstur^ de coluns foi ria 210°C e o fluxo ris hélio ds 3Cnl/min,

-TJO o'2 r^ion'rcj ZJ c--.à-i cry.-^l^xr foi ''Io:r.izcsi:-, c

Complexo

8 3
Al (ar. as )„
Cr(aca=) 3

tempo

1

2

5

(min.

, 5

,2

, 3

)

A amostra injetada foi de 1 ul de uma solução

equimolar 0,C053íl an clorofórmio.
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Verificamos que para o Cr(acac)3 sa fornou ua pî

co bem pronunciado enquanto que para o Fe(acac)- a Al(acac)- os p_i

cos foram bem menores e cora isso pudemos levantar alguma suspeita

sobre a decomposição destes dois quolatos na coluna croraatogréfica.

Cm injeções subsequentas, a medida que cada que-

lato eluiu, tiramos um espectro de massa com o objetivo da encon-

trarmos em cada um del83 a relação isotópica característica do roa-

tal correspondente.

A Tabela VI mostra a abundância natural dO3 isó-

topos dos trás metais estudados e que serão mencionados no decorrer

deste trabalho*

TA3ZLA VI - Abundância natural dos isótopos de Al, Cr 3 Fa«

isótopo % isótopo % isótopo %

Al-27 10C Cr-50
Cr-52
Cr-53

Cr-54

4 , 3
33,8

9 ,5
2 ,4

Fe-54
Fs-56

F3-57

F2-'S

5,8
91,7

2 ,2

0 ,3

Escolhemos para isso o intervalo ús m-assa ccnts£

do o pico base m/e = fíKacac).

Cs 3r3p3ctrO3 s~o mostrada-; na Tig. 25.

Vimos qu3 para os quel?íto3 do alumínio 3 cromio

a :j3pactro foi idsntico aquela obtido con as anos'r^s solidns, nao

portanto nsnhuna dcjconposiçâo qus pudessa ssr dot^ta-

.-orá̂ i, para o complexo dn farro o aspactro foi

no intervalo m/a s f1 - 300 .? vín-is n'ja no jspsct

não oxi-3tiu nenhuma ralação isotópica que corrj3ponds333 a do farro

citzda na T-bola VI.

Tsntgnios variar a ta.npjr^turs d^ coluna, o fluxo

rio g33 do 3rra3te s inj-?t̂ r alíquotas naioris ú-y 3olu*5o do

xo, mas todas as rnodificaçoas fracassaram s no espactrci

3c;tfpr3 os mu3mo3 pico3 relativos a produtos d«3 decomposição io co£

plexo» Os tra3 pico3 max3 pronunciados 93tao relacionado? a ssguir:



m/a Int.Rel.(^) Fragraanto

100
85
43

34
100

62

acac*

acac* aanos -CK_
CH-CÍO

COR isso nos certificamos que o ferro não estava

eluinrJc ligado a nenhum fragnsanto e nu3 a curva de eluição S3 for-

siou en conseqüência de produtos de sua decomposição, enquanto que

todo o ferro ficou retido na coluna crontatogréfica.

Esta conclusão está inteiramente de acordo cora a
(82)

de Kamzgushi e ccl. , os quais estudaram a detsçao de queIrtos

metálicos, eluindo de ura croniatógrafo, por meio da emissão espac-

trofotoaétrica,e por outro lado astá en» desacordo com 3 conclusão

de alguns autoras come citado por Koshier e 5i3versv 'os nuais a-

firnaot ter tido sucesso na eluição cromatografica do Fe(acac)_.

Portanto asta nossa experiência decide a dúvida

era favor da instabilidade do Fa(acac)_ numa coluno cromatográfica.

Também o comportamento anômalo do complexo de a-

lumxnio pode ser visto na seqüência dô cronatogrenas apresentados

na fig. 26,

Trabalhamos con uma coluna de 0,5m em aço inóx

cont̂ .r.do Chromosorb UI irapre-natíc con Sjí de 3E-30; as tanperaturas

do inj^tor e dstator foran mantidas constantes en 250°C e o fluxodo qz3 tís errasts sx

Assis procsdendOjVcsrianac 3 ts^par^tura da cclu-

r.2 Ú-Í; LC 2- 1C
G.; r.^ i"-r^-lc do 1=5-"!D ;-t£ 220°C s- .Tj'c-in:cs •-?•-•? nas

ter>p?rf?.turas nais baixas a curva de sluiçio foi ccnposta por dois

picos, un bastante largo ssguido de outre 03Í3 agudo,

À fr.2dida que sunentanios a temperatura de eluição

o pico Isrgo tar.deu a desaparecer e a unia tsmperstura de 190cC pre.

tic;am3r»tj d^sap^r^ceu, físste ultimo caso a eluição foi tao rápida

que o ccr.ploxo não tsve tanpo de se decompor aprgciavelfnsntG,

0 a^prego dastes trás ac3tilsc3tontítc3 estudados,
em ar.áli3õ por cronatografie sn fase gasnsa sstá limitado ao crSmio,



desde qua o complexo Al(acac). nao pareceu rauito apropriado para una
análise quantitativa do alumínio,pois aprasantou evidanciaa da da*
composição em algumas das condições utilizadas; finalmente, o soa*
plexo de ferro, Fa(acac)_,nao pode ser empregado nem mesno para uma
análise- qualitativa, pois não conseguiu nem aluir intacto de uma C£
luna cromatográfica em fase gasosa.



IV. 1. 2. Estudo dos Trifluoroacetilacetonatos

Est3s quelotos apresentam um aumento considerá-

vel na volatilidade» em comparação com os acetilacetonatos, a con»

senuontemente se mostram bastante prometedores para serem separados

era temperaturas mais baixas, evitando com isso os problemas da de-

composição.

No entanto, cono varamos a seguir, uma resolu-

ção adoquada dos picos relacionados com os complexos de cromio e de

ferro não foi conseguida.

Varias expsriências para se separar alum.{nio,crô

mio e ferro na forma d3 triflucroacetilacetonatos já foram realiza,

das por outros pesquisadores, porém uma separação perfeita neo foi

possível» Conseguiram separar alumínio de cromio^ ' 'e alumínio

de fsrro^ » '. Uma comunicação foita por Sievers e col. ' mos-

trou urna ssparaçao parcial do trifluoroacetilacetona':os de cromio

e ferro usando una coluna de vidro contando Ggs Chrom Z impregnado

com 10^ de graxa de polietileno à uma temperatura de B5°C e um flu

xo de hélio de 193nl/min, mas os picos foram mal dsfinidos e o re-

torne z liha de base foi incompleto.

Tarcbsm Belcher a col. 'conseguiram sorsants uma

ssparação parcial de cromio e ferro usando una coluna de cobre cor>

tando Chromosorb G i;;ipr3gnado con lOfí ds SE-30,

t.'ossos estudos ficaram limitados ro uso ds colu,

riüs contando süicons conio fase estacionaria s operando con uma va,

zao tí'j cas de arrast; r^latluanente baixa am compars^ao a utilisada

p o r Cii :•,_." 3 ü o r - í l - . ,r .

A Fig.23 mostra os cr^natogramas obtidos na 9lu,i

ção c'ii3 trás metsis conpioxadO3 con z trifiucroac^tilecotona. Ma

parts superior da fÍT^ra se snccntran as curvas de eluiçao d3 cada

quilate individualnents. ijara os complexos de alumínio e cromio,ob,

tiv3n»03 pisos finos a ben delineados, enquanto que p*r<a o ferro a-

pesar da obtermos uri pico fino o com alguna simetria, ale aprissn*-

tou una -tjuda longa qua poda s*3r atribuída à artsor̂ So do complexo

na colunn e que vai aluindo contínua e lentanante podendo sofrsr

uma de^onposiçso durante soti processo, pois à msdida qua elui,



o complexo poda diasociar-sa liberando o natal a posteriormente oa
produtos voláteis desta dissociação é que'aluem originando a cauda
no cronatograma» No3 cromatogramas apresentados na Fig* 28, os tea
pas de retenção para os quelatos de alumínio, crôraio a ferro são
respectivamente:

Qualato Tampo Ret,(min.)

Al(tfa)3 0,7
Cr(tfa)3 1,5
Fa(tfa)3 1,8

Em seguida, quando uma nistura dos três comple-
xos foi injetada, nas mesmas condições da eluição individual, os
compostos dn ferro e cromio eluiram simultaneamente.

Diversas tentativas para obter uma melhor reso-
lução mudando as condições da trabalho foram feitas: na Fig. 29 po,
d^mos ver a utilização da programação da temperatura sara nenhum
sucesso. 0 cromatograna obtido em 3e programando a temperatura da
coluna da tal modo a permanecer isotérnica à 11GGC por l,5n»in e da,
pois aumentar da U0°C até 140°C na razão de 8°C por minuto,mostra
a impossibilidade ds se 3sparar, m&azia parcialmente, os complexos
de ferro o cromio na coluna de In x 1/3 ea aço inóx contando 1JÍ de
DC-550 impregnado en Chromosorb '-J.

Cutra tentativa foi feita utilizando uma coluna
da O,Sm sn aço inóx, contando Varaport 30 impregnado coro 5% de
3£-30cono "asa estacionaria; oa tempos ds rstsnroas obtidos na3 co£

luelato Tempo Sat.(min.)

Al(tfa)3 C,3
0,3
0,6

T3nbe.11 eata coluna nao conseguiu 3dparar,
."V3anio parJÍ3lr,i3nte, 03 zoaplaxos da ferro 3 de cromío por mais aua
variaâsano3 as condiçÕ33 cromatográficas, Ainda tivs.T.03 ous in jatar



alíquotas maiores (0,5ul), desde que usamos um detetor de conduti-
vidade térmica cuja sensibilidade I menor à conseguida com o date*
tor ds ionização de chama usado na experiência anterior»

Para estudarmos a composição dos materiais que
estão eluindo da coluna crorcatográfica, usamos mais uma vez o sis-
tema combinado cromatógrafo de gás/espectrômstro de massa.

Inicialmente tiranos um espectro de massa de ca,
da quelato com o auxílio da sonda para sólidos, a fin de que po_s
teriormente pudéssemos comparar com o sspectro obtido da amostra
gasosa sluida óc cronatógrafo.

Os espectros de massa dos tros quelatos mcstrejn
do todos os picos detetados entra as massas de 200 - 400 são dados
na Fig, 31; as intansidades relativas e os fragmentos relacionados
co.TI os maiores picos são apresentados na Tabela

TA9ELA VII - Intensidade Relativa dos Fr^gnsntos -!os Trifiueroacjí

t i laca tonatos à 2C!3V em amostres sól idas,

m/e In t .Hei . C,1) Fragnsnto

264 8 Al(tfa)2
+ manos -CF3

233 26 Al(tf3)2F+msnos -CFj

333 103 Al(tfa)2*

293 15 Fe(tf2)2
+ nanos -CF3

ZI2 37 Fo(tf3)2F
+menos -CF,

352 i-^ f3
2

224 14 Cr(tfa)F+

239 11 Cr(tfa)2* P.-?nc

303 6 Cr(tf3)2F

358 10D Cr(tfa)2
+



£stas espectros são característicos da Al(tfa)-,

Cr(tfa), a Fa(tfa), para uma anargia dos alátrons da 20eV. 0 pico

mais proaminonte, como ja aconteceu nos acetilacetonatos, a aquela

relacionado com o fragmento l(tfa) * (Int.Rsl.slQO^) e novamente

este pico foi escolhido para a identificação do eluente durante a

analisa.

Podamos ver da Tabela VII, que os picos envoi-

vandos rearranjo químico, I3( tf a) a W(tfa)2f" manos -CF*- sao sur-

praendentaraante maiuras do que aqueles envolvendo una 3implas fraj|

mantação, in(tfa)2*meno3 -CF.; neste rearranjo envolvendo a migração

da átomos de flúor, a posição certa para a qual o halogênio migra

niío s bem dafinida, nas prasuraivalmenta 33 liga ao átomo raatálico,

corco sugarido por 3ancroft a col. .

tia Fig. 32 una amostra de C,2ul da uma solução

0,2fíl de Cr(tfa), foi injetada no crora^tógrafo acoplado com o aspe£

trorastro de >T.a3sa»

Quando o pico cromatográfico passou do raáximo ,

tiramos un aspactro p3ra nos certificarmos da nao d3conpo3ição do

complexo. 0 aspactro, obtido no íntirvalo de nassa 300-400 foi aná,

logo ao conseguido com a T.ostra solida •? portanto a eluiçao não

causou nen'r.urca dacomposipao detetav?! por 33te nstocío da analisa.

A Fig. 33 mostra a curva da >3luição da uma alí-

quota de 0,25^J1 da uma solução 0,2^ da Fe (tf a)»; cono pode 3ar vis

to, o cromatcnram-a apresentou uma cauda longa a na posição assina-

lada foi fsito un 33pactro da na3sa no sua! aparacsu a ralação Í3£

tópica do farra liggdo 3 un frannento ornínico. 0 pico da intínsi-

Pscia 33~ vi3to t3-nbem que o pico relativo ao

o "3 (tra)9F
>-u,-i03 -'-f3 (S3-') ^uf.ijntcu muito an ralgçna 3

ir.tansidade do "333.10 pico no -3r,p-2c*ro da n.Tiostra «sóiida (37fí).€3t3

pico 33 .Tintara ;:.2o"o djpois qua o outro jn 3í2 as r^^uziu 1 ?iis

qu3 a nstado. -o^ isso pcda-ss sugerir :IUG O co.Ttplaxo f*e(t?a)w so-

.?r3u pala me> 03 ur.13 daconposiçao parcial de tal modo a formar pro-

dutos qua conhí-iuavam aluindo Isntamgnte da coluna cronatoaráfica»

A Fig, 34 moatra un».i curva do eluição a espac-

tra da massa de uma alíquota de 0,2ul da uma solução 0,2fü de uma



mistura de Cr(tfa), e Fe(tfa) . A teraparatura da coluna a
o o *

foram respectivamente de 125 C e 160 C; a coluna foi aço inox con*

tendo DJ-550 \% em Chromosorb l!l, a energia dos elétrons de 20eV t

a corrente de ionizarão de 30uA e o tampo de corrida dos espectros

de l(ura) segundo.

Oa figura pode ser visto que a p?rte inicial da

curva de eluiçao é composta quase que axclusivaments do complaxo de

cromio; a parte sadia continha ambos os queiatos e no final da cux

va desapareceu o crânio ficando somente o farro, que foi identifi-

cado pele pico em ro/e=362 no espectro de massa»

Pode ser visto ainda, que os picos devido ao

croaio-52 e ferro-55 são separados por causa da diferença na massa

atômica. Desde que ambo3 os complexos tenden a produzir a mesma

fragmentarãof tedos os picos raaivres do cromic ss encontram abaixo

dos corrj~pondQp.t?s picos do complexo ds ferro com um valor constan

te da quatro unidadas de massa.

fío estudo do quslato de alumínio, Al(tfa)^ , foi

notado o nasnjo comportananto anômalo verificado con o Al(acac),.

A Fig. 35 mostra os cromntograrnas onde cada pico eluiu de forma a-

guda, nas tende un cnbro relativamente grsnde. A série de três in-

jeções apresentada indica que esta coluna está sendo "condicionada"

para o quelato de alumínio de tal modo que este condicionamento

bloqueia os pontos ativos da coluna e diminui a adsorçio da amos-

tra. .'<JS casos que tsv3 decomposição considerávsl, os restos de a-

lunínio que psrnan^csram espalhados pelg coluna, provenientes de

injcçõas 2.iteriores?pod3rí3!n reagir com frações novas de H{tfa) e ser

?iüidr.? rradüal^e^t.» -•'. junte con a pico prinrio?.!, eumontando assim

a árs-i it', pice» w zzrzrSr.z das a^ostr^síC.jj;!/1, 3 t2~;'Z7atw:-. ?? r£

luna(lC".°C), 3 o fluxo do gás c's arraste(45.ul/min) foram iguais nas

trás 3luiçõfj3, nas a ssnsibilidade aumentou várias vszes co^ es ijj

je~r.ss sucessivas, C o~/oro nunce dosap».r»3ceu por corrplsto mesmo aü

mentíindo-sa a séria de inj3çõe3»
A Fig, 36 mostra ums curva de eluição do Al(tfaL

a 115cu con un fluxo de hélio úc 5Ctol/bin, onde foram feitos tT33

aspectror, em mom3n:03 difarant^s dg 3luiçõo#



Os picos a intan3idadas relativas dos espectros

â» k • £ estão relacionados na Tabela VIII abaixot

TABELA tfIII - Ralação dos picos dos espectros de massa do

Al(tfa)_ eluido do cromatógrafo.

m/e ' Int.Rel.(^) Fragmento

333

337

339

333

337

339

333

337

389

100

35

27

100

11

23

1 "0

—

5

Al(tfa)2* 1

Al(tfa)2F*raanos -CK3 >Espectro

Al(tfa)3* *anos -C0-CF3J

Al(tfa)2*- 1

Al(tfa)2F*menc3 -CH3 ^Espectro

Al(tfa)3* menos -C0-CF3 I

Al(tfa)2
+ 1

2 " 3 i ~* ' _
, . t. 1 £

Al(tfa)- menos -CO-CF_

Comparando os t r i s sspactros co.-n o aua foi obt,i

do coro a amostra sólida, vimos nus ainda o picc mais pronunciado

foi o rslativo ao Al(tfa)- , porsm no espectro % aparsceu um pico

a.̂ i m/es337 vinde provavelmant^ da un rs^rranjo químico cua possa

33t»r «cnnt-ice.^do -:•"• produtos d*? de=omp03Ícno dur»nt3 a eluiçao ,

p j i 3 3-'':. t:iz.i .:za a p i r ^ c j nc i ^ p a ^ i m ;if; : 3 : > - : Í : -:t! r ^ s i r v . : n l i ; : ' » .

.*io aspectro b,, o pico om m/es337 quas3 dasapare,

CJU 3 c pi.:a 2.1 ^/j=33? t-3V3 sua irt2nr,idtid3 di únuííj?.

• io J3pectro £, o único pico representativo a o

do ,U(Liía;2" da ni/js333.

33 o rsarranio sstives33 acontacando n3 ?onte da

ions do espactronutro da rnassa p^ra formar o Alítfay^F^manoa -CH_ ,

Üd Í ddíívoria apar.-csr tambjn nc sspectro da amostra 30Üd3, poÍ3 d_s,

vjria surgir 3 pnrtir do Al(tfa)o*' (m/gsJ33)#

Portanto, tudo isso sugara oue an determinadas
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conciçoss de temperatura a gás d"ê arraste, o Quelato Al (tf a), ao*

fre una daconposição parcial, de tal modo que os produtos formados

apar-intoraante são mais volátais e eluem nsis rápido produzindo o

ombro visto no cromatograma; o complaxo Al(tfa), vam logo a seguir

s nas adjacências do ponto £, praticamente só ele é encontrado»

Foi possível eliminar este ombro anômalo quando

trabalhamos à temperatura acima de 120°C 3 com um fluxo do gás de

arraste maior, fazendo com que o ccmplaxo de alumínio se volatili-

zasse e aluisse mais rápida não tando tarnpo suficiente para sofrer

uma decomposição considsrável ou na pior das hipótsses eluir sinu^

taneam^nte con os produtos de decomposição dando origent à un único

pico no cromatograma, como aparece na Fig.30.
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IV. 1* 3* Estudo dos KexafluoroaCetilacetonatos

Í22)
Sievers e col. 'foram os primeiros pesquisado.

res que estudaram o comportamanto -de alguns hexefluoroacetilacatp-

natos por maio da croaatografia de gás*

Os complexos metálicos de hexafluoroacetilacetft

na apresentara uma volatilidade maior do que os seus homólogos tri-

fluorados e consequentemente as análises podem ser feitas à tempe-

raturas pouco acima da ambiente*

As pressões da vapor desss3 quelatos são sufici

ervtements altas para permitirem a sluiçâo pela coluna à tio baixas

temperaturas a assim o problsma da degradação térmica pôde sar con,

tornado.

A Fig* 37 contem três cromatogramas dos quelatos

estudados* A coluna foi DC-550 1% em Chromosorb l!/ de l(ura) metro de

comprimento em aço inóx, já utilizada no estudo anterior dos triflg

oroacetilacstonatoa* A temperatura de eluiçao foi de 52°C e o flu-

xo de nitrogênio de 48.-nl/.-nin.

Ü3 quelatos injetados individualmente eluiram

bem rápido dando origem a picos agudos e simétricos.

0 tampo de retenção da cada quel^to nas condi-

çÕ33 descritas sob a figura foram:

Ouelato Tempo Set.(min)

Al(hfa)3 0,3

iia figura pa.-j3rr.03 ysr qus gs trás soluções sstu.

são O.lí: a.-n ZZlá o qus par3 obtsrmo3 picos ds altura mais ou

n-inoa samslhantJ3, foi nacsssário injataraos difsreotas volunies;no

caso dz FaCnfa),, tivsnos qua injetar trss vszs3 e naia (0,Tpl) o

volume injatado -Ja Cr(hfa)-, (0,2ul),

rĴ vTiaoa ta.Tibjra quo inj3t3ndo-sa sucaasivamsnte

alíquotas do rs(hfa) da na3.̂ 0 voluma, 0 nas nasrtaa condiçoas cro-



matograficas, a altura do pico no croaatogrerea aurasntava gradativa

mente, mas ssnpro mantendo a cauda na curva de eluição,analogamente

como aconteceu com o Fe(tfa),.

Esto fencneno pode estar ocorrendo en consequent

cia cî  tirca arisorçao qu?.se irreversíval s assim aprss3nter uma elui

çao lenta, o que explica o aparecimento da cauda; o conplexo poda

tàmberr. astar interagindo com a fase estacionaria ou ainda reagindo

ccrr» 8c pr.rsdes mstalicas do sistema usado, e os produtos fcrmdos

interação dão origam a cauda observada.
Esta interação con as paredes metálicas está sen

do sugerida em analogia a una comunicação de tòoshier e col. j se.

gundo os quais a análise dos efluentes de várias injeções de Cu(tfaL

revelou duas espécies decores diferentes. Alem do Cu(tfa)2 azul,una

banda de um sólido vsrmalho de alta volatilidade foi obtida e iden

tificada cono Fe(tfa)_ e con isso sugeriu que o Cu(tfa)- raagiu cosi

as partas netáiicas do sistema formando o Fe(tfa),.

fe3te caso estudado por ttoshier, o complexo foi

de cobra cor, trifluoroacetilacstona produzindo Fe(tfa)T, mas entnqs

sós estudos o conjplexo injetado foi Fe(hfa),., e •» intersçio com as

paredes mstálicas pode produzir lentamente cais Fe(hfa)3 qua el^

e continusmsnts.

A Fig.38 mostra um cronatogratna típico, que foi

obtido na injeção de una mistura dos qualatos da H(hfa). A figura

indi~3 que esses matais podem ssr fscilcnante separados pela croma-

tografia de gás nas condiçõss descritas.

A altura do pico do qualato de ferro no cron»at£

d 3 ̂ l r ?

no cromatogra.Tia b. 33 picos dos complexos de alumínio e de crô.-nio

aumentaram proporcionalnsnts, porem o do complexo de ferro eunantou

muito, ouase igualando-se eo altura ao do alumínio.

Isso sugere uma adsorçâo do Fs(hfa)3 e qua vai

diminuindo à medida rua nsis complexo passa pela coluna "condirio-

nando-a" para esse complexo*

A Fig,39 mostra dois cronatogrinas caractoríoti

cos dos trss quelatos nos quais usamos programação da temperatura dei co-

luna na t3ntativa do rcalhorar a separação antariormante realizada

isotsrmicamento a 52°J.



No cromatogra a, a temperatura foi prograsada da

45°C até 85°C à razão da 20°C por minuto; a separação não melhorou

muito, soraante os picos da alumínio e crouio ficaram uo pouco mais

afastados.

No cronatograroa !» uma nova programação de 40°C

até SO°C à razão da 10°C por minuto foi feita; como podemos ver,

a separação melhorou ata ralação a obtida anteriormente 9

nenhum pico esta interferindo cora o adjacente; no entanto» o retojr

no à linha da base após a aluição do quelato de fsrro foi incomple

to nestas condições.

Na tentativa de se consaguir melhorar ainda mais

a separaçãof preparamos uma coluna mais comprida» de 2,5m contendo

Waraport 30 impregnado com 3/£ de SE-30.

Ura cromatograma típico obtido com esta coluna é

aostrado na Fig.40. Os complexos de croraio 9 ferro foram separados

apenas parcialmente à uma temperatura da 80 C e ura fluxo de nitro-

gênio da 2Gnl/rain. A concentração do ouelato de f^rra foi o dobro

daquela do alumínio e do crânio.

Portanto, para o estudo através do sistema con-

jugado crons^tógrofo de gls/aspa^trômetro de massa empregamos a colu,

de l(ura) natro contando lji de CC-550 9̂  Chrono30rb '!l,com a qual Io,

gratos u.T»a separação razoav3Ín»?nt<3 boa»

iJar3 este estude» un aspsetro da massa de uma

amostra sólida da cada quslato foi faito para post^riorments coap,a

rarnos com o ;3pe~tro obtido da amoatra gisosa nua aluiu do s

• • - - - ^ : J •

.-« fig. 41 Mostra 03 35p3-tro3 característicos

tr33 -u-.:l-it33 registrados nun in^.Trvilo de m^ssa de 200-500com

uma an.:i\:ia do3 alj-rons ionizanieâ da 2'^M»

C3 picos -o™ ag intanrjidTi^s rel?tivaa 9 frsig-

O3 asião ralazionados na Tabala IX , a seguir»



TABELA IX - Intensidades ralativas dos fragmantos dos Haxafluoro-

n/e

466

416

397

278

259

228

209

470

420

401

282

263

232

213

441

i-Z2

391

372

357

253

2C4

acetilnzetonatos à 20°C.

Int.Rel.(%)

100

'- 20

4

60

11

13

7

100

48

40

10

S

11

44

100

7

15

4

4

3

4

Fraymanto

Cr(hfa)2*

Cr(hfa)9F*manos -CF-

Cr(hfa)2 raenos -CF_

Cr(hfa)c*

Cr(hfa)*

Cr(hfa)F_ menos -CF-
dm O

Cr(hfejF* menos -CF3

Fe(hfa)2
+

F3(hfa)«,F*ri9nos -CF»

Fe(hfa)2* menos -CF^

Fa(hfa)F+

Fe(hfa)+

Fs(hfa)F *roenos -CF-

Fe(hfa)F* menos -CF3

Alfhfa)?
+

M('r.fa)^ manos-F

Al(hfa)0F*nenos -CF-

Al(hfa)2
+ menos -CF3

Al(hfa)- menos -CF- e

Al(hfa)F+

Al(hfa)F* nenos -CF3



V7^

Tanbeo neste caso dos hexafluoroacatilacatonato»
podemos ver que os picos envolvendo rearranjo químico, D(hfa)F* t

I.l(hfa)-F*menos -CF_ , 8(hfa)F oenos -CF- são maiores do qua os an-
— Ê \ •

volvendo uma simples fragmentação, GKhfa)» menos -CF.»
A Fig» 42 mostra o croata tog rama a o espectro da

massa de unia amostra de 0,3/il ds Cr(hfa)- . A tsnperatura da coluna
foi da 52°C e o fluxo de halio de 40.nl/miru

0 espectro tirado na posição indicada no crona-

tograoa e registrado no intervalo de massa de 400-5009revela exata,

ciente os mesmos picos obtidos quando tirado com a anostra sólida»

Isto sugere que o quelato do cróciio slui se* n&

nhuoa dacompoaiçao, paio manos considerando-se a forma simétrica do

pico no crorostograroa e os picos no espectro da massa»

A Fig.43 apresenta uma curva de sluiçao a o es-

pectro da rnassa do Al(hfa), obtidos nas condições descritas na figy.

ra* Novamanta, o crontatograma ban traçado que obtivamos e o espec-

tro de massa idêntico ao da amostra sólida, sugare que este quela-

to elui intacto do cronatografo*

A Fig.44 nostr3 a curva de eluiçto típica do

Fe(hfa)3 . A tsmpsretura da coluna foi de 53°C e o fluxo de hálio

ds 40rnl/.-:in. A nadida que o quelato aluiu tiramos seis espectros de

massa nas- posições assinaladas sobra a curva. Co.n 33te procedimen-

to pudemos sstudar a composição do m.?.t3rial qua eluiu em cada um

daquel03 instantes*

Os espectros ds massa sao nostrados rsspeativa-

rsnta en, _a, b_, c na Fig.45 e d_, a, f na rio.46.

:luição a t ingir J sau faxino, a rs iaç io dO3 picos é semelhante
viusls íibtioa can ^ - t-ostra 'sol ida. Tanb^m no aspaitro b, a nesraa
ralação foi obtida; no sspectro £ já nate.^cs o apar^ciaanto ds un
zlzz á<2 .) ' Í S ^ I S COT. u~3 intsnsidade b^st-rntg pronunciada, pozsn *<£
da o pico de m/ss47'v foi o proeninanta»

.\C3 33pectro3 d 8 | , d.3 Fig, 45, o piso ra/
tornou-c3 .^redoninant-», enquanto que os pi203 m/j » 420 e 470
nuiram drasticamonts da intensidade.



Fin3lra9nte, no aspectr© £ tirade ttfi alnutft

o inicio do eluiçeo do complexo, o pico m/a « 470 csiu porá UDB l_n

tansicíadá de 16̂ 1 e o »/e « 420 quase desapareceu.

Esta pico ce n/e « 416 nao existe no espectro d»
aaestra sólida, aparecendo somente quando o conpiexo eluiu da
na cronatográfica. fiotamos ainda que este fragmento deve contsr
ro, pois ele apresenta as messes relações isotópicas encontradas no
piso »/e m 470, ou saja Fe, ° Fe, Fe, Fe»

0 apareciraanto deste pico pode estar relacionado
con uaa decomposição e um posterior rearranjo pare for«ar o ptPdu.
to, ainda contendo o íon mstálico, mas con mar volatilidade dining
ida.

Una outra intsrpretaçao para o epereciaento **«£
te pico pode ser feita do saguinte r.odo: da Tabela IX vecos ouft o
pico de n/s=416 s atribuído ao fragm3nto/Gr(hf«)2F*reenos -CFj/,tíaí
se algum croisio ficou na coluna (proveniente de injeções anteriores)
este crôaio pode estar reagindo com hfa, em conseqüência de alguna
decomposição do Fe(hfa)» , e assim eluir lentamente produzindo e
ceuo'a no crenatograna e o pico no espectro de rasssa» Se lenbraras
que a relação isotópica tio crorrio e ssmslhante ao do ferro, ssta
explicação e bsc cabível»

Para afaster esta dúvida terenos cue trebalher
com isótopos radioativos de cromio e fsrro e registrar o espectro
gana do material eluido. £ste é un trabalho que ssr» feito ainda
por nós»
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Solventes.

Esta parte da^disssrtação descreve o trabalho axper£

mantel no qual empregamos técnicas com radiotraçadorss para estudar

una variedade de problemas relacionados com a formação a a sub 13

quente extração cota. solventes de beta-dicetonatos metálicos « a sua

medição 'por métodos nucleares* depois de eluir de uma coluna

de um cromatógrafo de gás.

IV. 2» 1* Introdução

Os mstodoa da extração sao atualmenta procedinan

tos de rotina aplicados à ouímiza analítica. Sao anplarnente utili-

zados nao somente na 33paraçao de elementos, mas também era -luitos

métodos analíticos instrumentais a fim da aunenbar a sensibilizada

das dsterminaçoss.

A extração anvolve a conversão do eiemanto da fo£

ma iSnica na solução aquosa, para uma forma nao polar que pode 3ar

extraída por um solvente orgânico.

üs processos -tjua aconoanham a p333agsm do co--?zs_

to axtraído através da intsrface da um 3ist3.-n«t do duas fases, oío

330 ainda completamsnta explicados. Huito pouco á conhecido so^rs

a estrutura da cagada da interface de tai3 3Ístsmas.

^uass todo3 os rmgants3 orgânicos comuragnta si-

pr2^ado3 na forr.r..;ão 03 qual^ioa n£a aprs33nta 3>3letividade, 3 P D T

: :-,: r.-izã- .;•*:: ;:":' 1 tsd jq-j^-i-i d a " '.;n:.' Í 7 0 : z - I X - Í S Z Í T I J ^ - I L S .:-•.•-« T

extração 33 torn3 ^ulto i'nportants»

Cs parartstrcí ;̂ ai3 important-JS eu ]Ü9 V/iríro'3

assagurnn a sap^r-rçaa dos olamantos, anvolvemum ajustamento do pH

a o uso da agjnt-33 c-3r.pi3j'.ant33 ^ua ̂ nscarim *igun3 3lem2nt:ri i-n-

t3ndo-oa níi fasa arjuosg, c tn̂ b̂ fl» possível usar mais de um jslv-n,

to, varinr a concentríç^o do r^àgante o ainda tirar vantag^n da»

cJifsr8nto3 valocidades <in extração da alr.uns olamontos am pr.

da outros.



A falta de selotividado dos reegentas, citada

nue e um^ caracteríatica indeseiavel durante o proetsso de

por extração, muitas vezes torna-ss conveniente quando a extração

do quelato é usada para uma finalidade diferenta, por exemplo, cono
um método de concentração. Cm qualquer caso,a concentração relativa,
isto é, o enriquecimanto de micro-componentes relativo à macro-~om-
ponsntas, tanbsm e unia espécie de separação.

Após a separação, os elementos são determinados DOT
U.T. método analítiso adequado. Una sspsra^ao pods sar raaiizada tea
do-sa difsrentas objetivos era mente: determinação do elementos sua
identificação, purificação, sapararKo de um radionuclídeo, etc.

A determinação analítica que quase sempre é o ob;í_e
tivo principal, pode ser feita de vários modos, e um dessa3 método?
e aqu^is no qual c elensnto extraído e determinado diratamente no
axtrato. Este processo pode ssr feito madindo-sa a absorção de luz
do complexo, sua fluorescecia, sua radioatividade, quando existen-
te, ou ainda outras propriedades.

Uma técnica extrsrnamsnte útil é a combinação da e^
tração de quelatos com a cromstografia de gás dos complexos
dos; o extrato pode ser crornstografado dirstamenta. 0 método
ser aplicado a composto? volátais que apresentam alta estabilidade
térmica, propriedade asta mostrada por alguns complexos de beta-dj.
cston3s: acetilacetonatos, ou seus derivados fluorados, trifluoro-
ac3í;ilac9tonatos, bejcafluoroa-atila^stcn^tos, heptafluoroocetil^c^
tonatos, ou ainda do 3louil>derivados da acetil^cetone, cono o d_í

?: rztz-.z de crcnatogr?fi» d.s níc nn n=parac?c 9 r>2
tszci.-azís & a-gunss v32-s co-ibinado co~, sucesso cor. a extração jre
preliminar dos cor-;plaxcs. £ss& técnica foi aplicada provavelmente
pela primeira vez na tíst^rmínação de traços de cr5rcio(IIl) na for-
na de 3C8tilacatonato por Srandt^ ' oono citado por Scribner^ .

Huando no processo de extração de um composto usa-
mos vtA isótopo radioativo do íon metálico, aue será posteriormente
injetado num cromatógrafo, podemos acoplar à saída do mesmo um cí_j
tema de datação nuclear através de um dststor d* cintilaçao da
Mal(Ti) OU un s^nicondutor de Ge(Li) de maior resolução*



n
En no33O3 e3tudos ficamos limitados «10 Cr-51 ji^i

qua dantra os trás nataia eatudados pelo àátodo da croaatografia d»
gás/espectromatria de massa (Al+ , Cr* e FB* ) sotnanta os qualotos
de cromio se comportara»"bam con todoa oa ligantes an ralação à cro
natografia da gás; os qualatos da alumínio sao astritwnanta
dantaa das condições utilizadas para aluiram ban a o o, u el ato de
ro pouco se prestou-, pois quando não se decompõe completamente, ao
fra paio manos uma decomposição parcial»

Tando-sa an conta ainda a dificuldade em sa obtar
isótopos radioativos de ferro ( Fa ou Fa) a do alumínio ( Al)
qua davam sir importados a qua asta último só poda 3ar produzido a»
u.*n cíclotron a não en um raator comum, ficamos rast ring idos ao ss-
tudo- da extração com solvantaa, cromatografia da gas a a dat^ÇTO da
radiação do3 complaxo3 de croraio-51.

As bata-diceionas são bastante usadas como
t s s para a extração da metais cos solvantas* • A aplicação dacro
natografia de gas na analisa da quslato3 n e t a l i c o s , sspecial^ent3
f luoroacet i lacetonatos , tan? sido b^stento estudada, porám pou-o^ ?j
tudos sobra a fornaçao quantitativa dos auelatos , através de u ^ ox
tração d ireta , ten sido ' a i to s .

0 praasrita trabnlí^o dascrava a3 condicoas ds for"'^
gãu a extração da co^plaxo3 de cromio com uma solução bsnzsnica
:ínco licjar.tes c i tados . 0 afeito do pH e 3 pr933nça de c^rra^i-
fcram 33tudados# Us3rai?.-3a condi poso otiraas para a extração a :
'atcjgrafia dg gás í c : conplsxos forcados, a a dotação fo i
"!3 per retires n-jrl-jar^s»

g
n 150°^ per 3ünin desda nue o cromio 9 extraído muito

r . i " 3 n i 3 o ' r i o . ?> j x t ; - ^ ; - - . o i a n t i j a r r o . r . i o d o r . i 3 i o Í Í S J U O ^ O d a c ^ r

do fato da nua o 3J'J aquo-co^plyMo e muito astávsl* Por e:(3frr>l-
vaiocidarlj cia axtra^ío da crô^ío(III) oor ac3til?»cetona num o '̂
r*oi jxpicr?»^?! por .rr3i.i3rv ' p»ra separar ssbe elsnento dg TIJ
nío, farra,vanádio, ^olibdgnio 9 titânio. Após a axtraçío
3x«iM3nt03 ini3rfar^nte3, o pH d" solução ar?uo3a foi elevado i b 7
a rafluxrjdo cora acatilasotona por ZOmin para converter o íon C-ciíll)
>i3 forma do quolato quo foi d;poÍ9 sxtraído con clorofórmio.



U . 2. 2. Procodimnto paro o calculo da porc^nto^e» do

c rorio nxtr?ido.

t\'o caso gorai de extração com solventes, 8 distrj,

buição total do elemento entre 03 dois solventes é dada por uma r^

zão do distribuição D definida como:

• „ - ( C W
(C)

aq.

onde os parentoses repre-

sentam a concentração total do elemento nas fases orgânica e aquosa.

Esta rezão de distribuição pods também ser exprejs

8a cono um tirrro de eficiência, /•£. Em nossos trabalhos £E foi

obtida a partir das atividades medidas ns fast? orgsnica e na fnsr

aquosa a calculada por neio da formula:

rr- Atividads na F, Orn,

Atividada na F, Orç. + Atiuidads na F.Aq.

100

TJ. 2. 3. Beação e ex-r?çrío d.<3 cr^mío-51, usando uma solução

ds ZTOZILO não r-idi22tivc como carregador;

jn fasí únita 3 an duas fasas.

roí u;;?s3 uri--. SJ'.U^'O -e ' CrC

contendo 153,8 j;g ds Cr/.7.i e 1,16 raCi/ml; e uma solução satur*d? d3

crõ.-nio natural (53,5g CrCI,. 6H2O/lO0 ml de H?0) para «tunr cons ca£

rsgador, contando 2,20 mnalss de crômio por ntililitro da solução.

A concsntra9ão dos li^antao foram de IB om bsnzeno.

O procedimsnto usado na sxtração foi descrito ní

part-? ejípsrimantal» Inicialments 93 du33 SOIUÇSÜS <fg crômio,

a*ivo c natural, foram Ievada3 à um pH próximo ds 5,5 , usando

papel indisadar univorsal para a solução de Cr-51 e ur> pHinetro



• " • * • * . •

n
para a 3O1U',ÍO da crôaio natural. Tanban a «gua

pax A aapaxax aa faaaj naa extxações ea fas» única, '-x

lavada à un pH=5,5 usando-se para isso una solução da ftafftt O,lN.

Para a extração foram colocados 25 JJI da CrCl,

a 25 /il da solução da croaio natural a 500 pi da solução baniuníe»

lia dos ligantas»

Os resultados obtidos nesta axpariãnsla estão

apresantados nas Tabelas X s XI a saguirs

TABELA X - Resultados da reação e extração de crômio aa fas3 unlca

Ligante

H(acac)

H(tfa) ;

H(hfa)
H(dpm) ;

H(fod) ,

Branco '

Fase Orgânica
Volumg
Total

4 8 0

5 0 0

500

500

4 3 0

500

\JblU38
SsdiJo

4 0 0

4 0 0

400

300

400

300

Atividade
F. Org. *

41095

35697

26671
19380

55525
23

V o l .
Tot .

9 5 0

9 5 0

9 5 0

950

9 3 0

9 5 0

133 Aquosa

Vol .
Ead.

100
100
100

1 0 0

1 0 0

100

Atiwid.
F, Aq. *

4123
2575
7334
2097
1682

14076

%€

9 0 , 9

9 3 , 0

7 0 , 4

9 0 , 3

9^ ,0

0 , ?

x Jada valor de atívid^ds na tabsla r^prassnta untti fn.ídii

líquida (sonj fundo) dd três modidas feitas por 10 on 3

jstio ^nrrigida3 para goamgtria e tempo raorto de acordo

•2 or» o procsdi^snto doso rito no Apêndice A.



XI - Resultados da reaçãoe «xtraçao d» trorlft ttt)

bífasico.

1

1
Ligante

i

H(acac) '
H(tfa) j
H(hfa) j
H (dpm)

Htfod) '
t

Branco '

Fase Orgânico
Volume
Total

F*
430

430

470

500

430

500

Volume
ffledido

P1

400

400

200

300

300

302

Atividade
F. Org. *

43298
34939

38088
3032

20878
15

Vol
Tot
P1

50

50

50
50

50

50

Fase Aquosa
. V o l .
• tied.

P1

25
25

25
25
25

25

Atiwid.
fv Aq..«

2324
422

932
14214

2963
15385

Jfe

95,0
93,6
97,6
17,6
87,6

0 , 1

x Cada valor de atividaie na tabele rnprssenta um? nádin
líquida de três medidas feitas por 10 sag (sem fundo) s
estão corrigidas para geormtria e tsmpc morto da acorco
con o procedimento dsscrito no Apêndice; A»

Os resultados aprasentedos nas Tabales X s XI in ^
cem que fazsndo-3e a extração r>un pH~5,5 e U3anrfo-sa um carregador,
o C r ( H l ) é extraído quaaequantitativamente'Psl°s l i gan tes : aceti lac*to
na, triflucroacDtilac--:tona e heotqfiuorooctanodiana, tçnto am
única quanto no sis tsna bifasico.

0 dipivaloilmacano apresentou unia axtraçao pr*
msnte c.uantitatxvr. ar. fa33 úiizz, poran r.n axtr^c^o bifásica
isj o.':z~:^z I".. 5.. d: :::'".-';, i'3'ír ueda zitr.z rsl^cxcnaca co*: VÍ I
do cc3ficient8 da distribuição da disatona entre a fase aquosa e o
solvsnts orgânico (benzsno) e/ou COT. valor3» do pH da faes equos?

pode nao ser o zzia adequado para a extração com esta dica*ona,
Co:) a hexafluoroacetilasetona a extração em fass

~g chegou 3 usn r.áxino da 73,4.. enquanto qua na extração bifpsí-
ca deu-se de modo quase quantitativo. Neste caso deve-se conside-
rar CJO a iv-xaflunraacQtilscetong reaaa maio rapidamente com a água

Í93)formando o composto hidratadov '%



P -H" Q . OH OH

F c—C^CH^C—CF, • 2 H-0 — ^ F-c—è—oL--i
•3 O 2 3 |- Z i 3

OH OH

O composto hidratado • ura sólido cristalino brancq
solúval an água» atar atílico s stanol, nas insoíúval e» benz«r»o a
•a éter de petróleo.

IV. 2. 4. Estudos por cromatografia da gas dos extratos
benzênicos da Cr(tfa). a Cr(fod)3

A fim da qua os extratos benzânicos sejam út»is o^
ra a análise cromatografica a necessário que o tempo da retenção
do complexo metálico difira razoavelments daquele do solvent» a do
ligants em excesso, para evitar cera isso que os picos dos quelatos
aparajtçani conto um ombro mal rssolvido na caucía da eluição do ügan
te, dificultando qualquer considaraçao quantitativa.

Para se realizar esta experiência o proceseo de 921
tração fci repetido, mas ooitiu-se a presença do CrCl- e no sau
lugar forsm colocados 25 yí de aqua deionizada num pH»5,5» Esta
adaptação foi necsssaria para nao contaminar o cromãtografo con n^
tarial raõioativc.

3. 2rcfiJ2tografia án g»o do

Cs cromatooriaas rfa Fig, 47 são característicos
dn 0luiç~o co .:r( f-i)» .3;{tr-»£do 11 fâ .7 úntca, 0 crcna.togrím ^0
foi obtido injstands-s3 dirstan^nta uma amostra da fase orgânica.
Pads ssr vi?to ?. ar.'Tm3 saúda ;*je aparece davido 30 excesso d.->

V piso do Cr(tfa)3 surge con u«i tsnpo do rstanção de 1,1 ̂ in
a cauda do liçanta» Una tentativa para melhorar o aspecto do

rama, foi lavando-ss 100 ul da fase orgânica duas vsise con
ICO ul de una solução de fíaOH ÜflU, Uma parta do ligante livr* foi
retirado na forma do sal de sódio solúvel na fase aouosa*



0 croBJatograna (B) foi obtido injetando*»* u*s

••ostra dtsto fase.

*Joctoriora«ínt«, un& outra aao&txa de 100 ̂ jl da

se orgânica original foi tratada uma so vez con 100 pi com una
çao de WaOH lfí e una alíquota"foi injetada no croeratógrafo, 0
tado é mostrado no croraatograma (C), onde o pico referente ao
aparece ben delineado e livre da interferência da cauda imposta pr_
Io excesso do ligante»

A Fig. 48 mostra os czoaatograaas obtidos na elu_i
ção de 0,15 pi de Cr(tfa), am benzeno/H(tfa) a una tenpsrettira de
130 C. As duas amostras foram injetadas sem tratamento com fièOH*.
No cronatograma (A) O Cr(tfa)* formou-se e foi extraído em fase ú-
nica a no cromatoçraroa (B) o Cr(tfa), forraou-sae foi extraído no
sisteiD3 bifasico. Comparando as alturas dos picos nos dois cronrtri
gramas podemos vsr qus sao praticamente iguais, indicin^o que ?.r
quantidades da cromio extraído em ambos os processos são ssnielhfintes

b. Cromatografia de gás do Crífod),

A Fig» 49 nostra os crom^toçramss da eluiçso de
0,2 pi da Cr(fod), formado e extreído em fase única, fêo crom?torir^
na (A) a fase orgânica foi injetada ser: tratamento com KaOH, No cro
natograna (B) a fasa organic?, foi lavada duas vezes com ume solu-
ção de tiaOH D,IN para rstirar o excesso do ligante» flui to pouco 1^
gante livra foi retirado. Cor a intançao ds rapstir o sucesso cen-
ss guide com o Cr (tf a), suando lavado con f'aOM IN, o procedinente
foi. z.-.zz'Lie tt líiC fj\ -t'j Cr(fod)'7 ? H bsntr-j.v-; «o exrnsao du lí

foi tratsóc com lOOui ds urna solução ds iî OH liJ, 0 uso deste fiai"
lfJ para remover o axsssso do H(fod) resultou na formação de um pn?
cipitado gelatinoso branco que absorve o Cr(fed)-,segundo descri-
ção de Taylor ^ para a extraçac de cobaltc(III) com H(fod).

0 precipitado formado foi insolúvel tanto na fare
aquosa quanto na orgânica» Solubiiizou-se sm etanol porém, quando
este foi adicionado e o £r(fod)3 liberado para a fase benzênica ,
uma só fase se formou devido a miscibilidade do sistema
benzeno»



Se roais aqu» era adicionada na esperança da «ent-

rar aa fases, voltava a formar o precipitada gelatinoso* Co* «»ta

impossibilidade de sa usar o NaOH lit para retirar o excesso do

H(fod) a o insucaaso em sja eliminar o liganta livre com o HeOH 0,1

novas' tentativas fora» feitas COM O objetivo de miniaizar a int»£

ferineia do liganta livra, variando-sa alguns parâmetro a cron»to-

gráficos durante a £luição do complexo*

A Fig» SO mostra o cromatograma da uma amoatra da

0,2 ̂ JI de Cr(fod). extraído no sistama bifásico. A aaostra foi ia»

vada com N2OH 0,IN dues vazes s a tenjpar̂ sVjra da coluna fbi da

Nastas sondiçõas, 3 int^rfsrência da cauda da eluição do

a praticamsnte insignificante.

A Fig. 51 mostra o cromatograma de 0,2 /il d»

Cr(fod)_ sxtraído no sistama bifásico,onde a fasa orgânica foi lava-

da com duas porçõea de NaOH O,1N. Inicialmente a temperatura da co

luna foi mantida a 40°C até sair o H(fod). Pode ser visto qua nes-

tas- condições o H(fod) aluiu separado do bsnzeno com ua tempo de

rotsnçio da 0,5rain. Após aluir o ligante livra a taaparatura á ̂ la.

va^a rapidamente ate 15O°C. A prinoira flaxa indicativa no sron?t2

grama mostra o início do aquecircsnto a a ssgunda mostra o instante

ei» que a tenparatura atingiu os 150 C e estabilizou. 4 ssguir o

Cr(fod)_ eluiu som un t?tnpo ds retenção de 4,6rnin> para o iso^^ro3
trans.

nodo tartblra podemos sliminar a
rio linants em sxces^o a á possível raalizar nediçôss quantitntí 33
co Cr(l l l ) corn o n

dois picos sran:2taçjráfico3, 3tribu£do3 303 isôn»^ro3
zin 3 trans do cnrílato, £st» .la^arnçío por cren^tografia da -r.'.z
foi feita antari.irmants por Sievjrs a col . ' usando uma

L ICJí an» Chra.T.;3orb Z nuna teTTpern-ura rJa 17C°C 9 r.
fluxo de hélio da i2ChjlAiin.

\s d*ja3 estruturas malecularea , e i s o trann, io
Cr(fod)g são mostradas na Fig. 52.

fio isôroaro ci? f os três grupos ^3^7 sao adjacantoa
e ••Í*Q do masmo lado da faca superior frontal da estrutura octt í -
•írica*



No isôraero trans, mi ih>e ll$awt*ft "

tal riodo que u» grupo C F permanece ainda eis com un dn* tjnipn»

C_F , nan e trans con o outro. Cone o isolera cie t^m ns tros 'r:

pos C,F, do mesmo lado da molécula, deve ser mais polar do Que o
isometro trans. Davido a maior^polaridads da iscnjro eis» ele ÍÍSJ?
ser nones volátil do quo o isSnsro trãts. Consct
ro-tran.3 dove eluir mais rapidantants, como foi descrito por

Sievers e col^22'. ,

Tanbsm o CrÇtfe)^ pode ser separado en seus £

ros eis « trans, porem necessita para isso solunas mais compritiss
do que aa usadas por nós ( 1 metro de comprictento). Esta separação

(22)foi conseguida por Siavers e col.N ' usando uma coluna de 3,3B de
contprirasnto por 1/4 de polegada ds diasi3tro, contando 5% de siláco
ne Dou* Corning para alto vácuo sobre Chronosorb 'ü 30-5C? roesh. A t«n
peratura da coluna foi de 115°C e o fluxo do gás de arraste (hélio)
foi d3 140 ni/nin.

IV» 2. 5. Datsção de Cr(tfa)» e CrCfod)- cern ura detetor cie
cintilacao, apôs a eluiçao áe ura cronsatogrefo cio
gás.

Para mostrar a viabilidade ds deteção do efluente
de un sronatógrafo d? gás com um detetor de cinfcilaçSo, o procedí-
nanto para a formação 3 extração do Cr(tfa)3 3 Cr(fod)3 U3anrfo Tr,
descrito na parte sxparimantai, foi rsalizado a os axtratos ben7a-
ni.^os forarn instados arn urr.a coluna crorj?.tcgráfica mantida na tor—
ser?tjra :z-3?jzií ser r.iir. de 'jma fita ds asaaciasnto» Os rzf.h-
cromstogra^as obtidas para Cr(tfa)» e Cr(fod),, na forraa integral,
desde que as enc3tras apresentavam baixas atividades, estão rmpre
sentaaos na3 Fiç. 53 e Fig» 54.

Jam a coluna operando a 152°C para A eluição do
Cr(focí), o tampo de retsnçao foi ds l(jm) minuto, enquanto ous a
130°C o tampo de retenção pare o Cr(tfa), foi de 2 minutos»

As amostras , à medida que sluiara srsia recebidas
os um tubo de vidro contendo carvão ativado sobre o qual »• ouelo-
tos com o íon natalico radioativo devem ficar adsorvidos para não



contaoinar a atoosfarn ambiente con o composto radioativo • firm .1-

palaenta para nanter o mataria! sobre o datetor da tal ando a par-
tsitir registrar ura aspactro de raios gana quando for necessá-
rio. -

A datação com UQ datetor de radiação dispensa a
lavagem das amostras injetadas cora a solução de NaOH para r&tíraro
excesso do liganta*, pois estaaos nedindo a radioatividade tio crB-
oio • o ligante em excesso não intarfirirá»



Cone

Apartir dos resultados obtidos durante este tra-

balho, podanos tirar algumas conclusões cora "respeito aos malhoxas '

ligantes, condições ds analise a vantagens das técnicas empregadas.

Do5 resultados das Tabelas X e XI vemos que para

a acetilacetona, trifluoroacetilacetona e heptafluorooctenodione ,

o procasso do axtração a indiferant3,pois snbos (fsse única e tis*»

ma bifásico) levam a valores praticanenta quantitativos» Para a

haxafluoroacetilacetona os resultados so são significativos na ex-

tração bifasica, enquanto qua para o dipivaloilnatano os resultodos

foran satisfatórios sonants na extração crs fese única.

Alam dos resultados da extração devemos conside-

rar tarr.bém qus a acatilacatona, apasar de realizar ursa extração boa,

rsqusr tempsraturas elsvadas para a eluiçzo implicando em perigo da

decomposição devido a pouca estabilidade térmica, de seus complexas.

Tartbla os quslatos de dipivaloilrtatano requere-n

tsnparaturas relativamsnta altas para sua sluiçao, 170 -200°C. Ura

crrríatograma csractsrístirc da sluiçao do Cr(dpn)_ extraído en» fese

únic. é iso3trado na Fig. 55. Ruando foram utiliradss colunas ha is

lcnças, não fei possível cbtsr picos ds eluição discretos para este

conpj.axo.

0 uso de traçadorss no estudo tía técnica da r^dio

cronetografia nostrru a possibilidade do acoplanento da croraatoga-

fis ín gás/3nális3 por ativarão e espertrorí3if.ris gam?. Este

pcd2 SJT si"1z Talhara:??- para o caso d2 misturas conple;:as

t-r úc tipe sa-icor.-.utsr Je(Li) de aita rssoluçeo para rssolvar c^

tis picos enapostos. Zv.izts a vantager. temblrr» de nus a fase oraân^

ca dursnts a extração po-úo sar injstada dirstamente no cronatónr'-

fo 3-3in nos i^por:aroos 3.v. eliminar o ex-^sso -ia liganta. Considsre-

3S sinóa sue por assa nátodo não haverá psrigo d3 contaminação da

arneotra durante o msnussío no laboratório, pois vqrcos raerfir apenas

o r<*.at>TÍ3l existonto na amostra originalconta irradiada no restor.



A utilidada do siatena coobinado cro»«togr«fo d»

da oassa poáe sax íaoatiaUa. COA ala pudaaoa «»LÍ.^

racer a dúvida estabelecida entra dois grupos d* pesquisadoras, a
respeito da eluição do FaXacac^^-que" para~uerijrupo jluíar ba» a para
o outro havia decomposição; aqui foi pbssíval constatar qua «sta
caaposto se decompôs totalmente durante a eluição»

Coao técnica que perraite determinar se u» coopo»to
sofrau deconposiçao ou não, diretamente n» saída da coluna cronaut£
gráfica, se mostra bastante proraetedora , pois atualmente o qu» •%•
fez sastpre foi colatar a amostra na saída do croraatógrafo, obter
ncvaaante o ponte de fu3ao e espectro infravermelho e comparar co-i
03 valorss originais; proessso ura tanto dispendioso em relação ao
desenvolvido por nós»

0 raStodo sarva também para estudar picos croaato-
gráficos conplaxos. Coao exemplo teaos os resultados mostrados ns
Fig* 34 da cromatografia de ume nistura da Cr (tf a) , a Fe(tfa)3 que
eluam simultaneamente e podam ssr identificados no espectro de nessa



• ' • ' -"•*••*•,'"«*.••'

"Calibrarão para correção de geometria e tampo morto por
maio da auto-diluiçao" "*

Introdução

Co ao foi dose rito no texto, os .Tie todos do extração usados
envolvsram a medição da radioatividade de diferentes volumes de s£
luçân O que nos obrigou a fazer corrações para es diferentes gtona
triasde contagem.

Correções psra tampo morto forem nscsssárias tamblm, devido
a que as atividades das amostras variaram entre limitas bastante
grandes,da acordo com as eficiência3 das extrações» Estas correções
foram fsitas no fin do trabalho,quando restava uma quantidade muito
pequone daCr-51,insuficisnts para preparar uma série da padrões de
contage.n do ir.odo usual (soluções psrtnsnantss), Isso nos levou a de:
senvolvar um método novo de preperação de padrões p?.ra estas ccrr_9
ções cor. uma quantidade níninta de radionuclideos» Este método foi
chamado de "auto-diluição ou diluição transitória" e e descrito 9
ssguir.

0 nétodo

Cntand3-s3 por diluição transitória aquele onde um volums V
é ur.ado ç>2~z 3 msdida £ :ue pO3tariormsnte pods sar diluído pare e
p:-'ZZT".-.'is • z outros ;;•-::*:33, zo^* p?r ejoriplo para a correção co

tsrrpo norte ds u~ dsteter ds radisçso,
C método usado por 003 p3ra as correções das atividades medi

das consista e.-rt substituir parts de cade padrão sucessivo por um?
igual quantidade de dilusnte,V£ de tal modo a manter o volume total
constante e igual ao volums V inicial necessário pera a calibraçÕo.

0 processo como um todo pode ser visto na Fig» 56*
0 fator £ nasta figura é s razão entre o volume trocado e v

0 pode ser constante ou variável eo longo de uma série de mmáiát*f
de acordo com os valores da concentração dTS3Jados.



Para calcular o voluna a sar trocado para passar da cT- •n-

traçâo C._. a C f usou-30 a equação:

0 outro nodo de usar asta método a fixando-se um volttm* conj
tanta para a solução a ser trocada pelo diluente ao longo da siri»
de diluições. Este volume será V" a a fração relativa ao voluo» mi
nino fixado sara f "» V*/\/ • Nesta caso» as concentrações C- n«o sao
escolhidas arbitrariaiaanta, mas dependem da ̂  e £•

Para facilitar a escolha da um fator X adequado e um
nado número da diluições para o intervalo (Co-C.) desejado»
ss as seguintss aquações:

i = LM(C./C )A«(i-f)
í o

f = l-£XP(L.:(Ci-Co)/i)

e a tabela d- concentraçoss relativas fbi gerada pela calculadora

HP-982O por maio de ura programa baseado na equação:

A3 DÍ1UÍÇ033

Dav/ido às características dos diferentes ^9todos usados, 03

a 3QT3KI insdidos variarant sntr* 0,1 ml e lf5ml# As madiJas

foram feitac con u» dotator 03 cintilação da Nal(Tl) tipo poçof.-jc£

piado com um analisndov monocanal/escalímetro/medidor de tempo , 0

3, pita cjtsrinss r33ult2dos mais pr3CÍso3 f o rara nefie33ariQ8

Í33Q, U32-.0S uma alítuot^ do lü^ui da solução ori

d<3 Jr-3I tsndo ainda u m alta atividade (mais que 40000 cps) • a

s suc-333iv2~ent3 nediant^ a adição de volunss diferente» de

3 fitr i9 rs^roduzir os volumss <nsdido3 antes e apôs as extra-

Ç3S3. 0s i/alor-js a^ui obtidos jsbâo apraaentados na pnrts superior

da Tabala XII. A jida p3330 a atividade foi madida várias veze? a£

tos que a próxima diluição fosse feita, s 33 medidas foras» usn^as
para traçar uma curva para correção de geometria como amostra o no
Tig. 57.



r\ ieiu.'.r, o- 2,0i).-il oo padrão aindi tendo B wtividodo tots,,

sT diluidno su;e5siunQ*nte usando una pioeta da 0,5ml , isto n,

-um velor constante para o fator de diluição f=0,25 , e as próximni

diluições, após ssrea aedidas várias_vezes.jcada. uma foram usadas

para traçar a curva para a corraçao do tampo morto (os dados estão

mostrados na parta inferior da Tabela XII s foran usados na Fig.5B).

Na Tabela XXI definimos:
Ci

1) a etividada relctiva: A=
r

o

ondo C. B a concentração na i-esima diluição

e C e a concentração inicial,
2) a relação de contagem: R * —

Ci/Cc
onda íl é o valor da atividade tonada como

D

bas3, 3 s diferente para geometria e tempo

mrto.

5) o fstor d3 corrsçsa:



TABELA Para a Pr^paxaçao ds Cuxvaa Para
de Geonatria e Tanpo Ktorto.

i . j j

. J

i

í
í

o
*»•

A

0
1
2
3
4
5
6

Volume do
Solvente
J i (>*> '

Adicio-
nado.

Tro-
cado.

100
2L>0
100
400
SOO
500

Volume
Atual

10Q
2D0
400
5C0
9Q0

1500
2000

Atividada
Relativa

A
n

1,000
1,000
l,C00
1,000
1,000
1,000
1,000

Padias
das fôedi-
ções.
N.(c/U)ssg

X

545901
541165
538270
535845
531960
525583
520250

Ralação
de Con-
tagem.

Rc

1,000
0,991
0,986
0,982
0,974

w

0,9630,953

Fator de
Correção

F

1,000
¥

1,0091,014
1,019
1,026
1,039
1,049

">•>

500
5G0
500
500
500
500
500
5G0
50G
500
500
500
see
500
5ÍI-J
see

2C00
2000
2000
2C00
2C00
2000
2000
2CC0
2QDC
2CC0
2nco
20G0
2CCC
2DC0
2C0C
?CDO

0,750
0,563
0,422
0,317
0,238
0,179
0,134
0,101
0,076
0,057
0,043
0,032
0,024
0,018
C,C14

o,eio

390543
292021
223088
171390
128484
101105
76815
58907
45171
34833
267C0
20328
16202
12899
10247
3046

0,647
0,645
0,557
0,676
0,674
0,705
0,712
0,731
0..749
0,773
0,790
0,809
0,839
0,891
0,980
1,000

1,545
1,551
1,522
1,479
1,484
i,417
1,404
1,368
1,336
1,294
1,266
1,236
1,192
1,123
1,C21
1,000

" 0 "0 " .

Para • :.-ri3 fer'-.:: ?! cnrra^-jonde 3 diluição "2?"

",\i3il ar, 3f3ib33 ds 7:~,?o «'orto foram congidaraáoa ̂ ^±

síiv.?Í3 2 fui usadn zar.a rsfsrSncií para as outras ati_



coluno

detetor

otmosJero

equipamento
go's de eletrônico

arraste

registrador

F1G. 1 Esquema de um Cromato'grefo de gás

A*B
_ / l _ (O) Ü/T» SÓ piCO

{o) separação parcial

ie) limite de separação

)separação total

r',$. 2 Processo de separação



,y •*,

recipianta da amostra

filamento_
aqua-ido

orifício da entrada

anodo
latrôdos.da
ac3X3ração

elstroina

f3nda colatora
colator

FIG. 3 - Diagrama a3quaniático da um espactrôaatro da
massa da focalizaçao magnética*

muftipffcouor

amostra

escUosci
rtgtorador

Oicilográfico

RG, I* Diagrama funciona/ do espectro metro
de massa quodrupofar



CG

;:*' çát d*

- Seporodtfr de Wdr» Ot "di/usSo por Jot»

acoplamanto otico

fotomtilttpilcador

parede externo de At

borracha
comprersada

- disco d

AICL ot/
comprimido

Qetofhe *<

FIG.6 - DETETOR DE CÍMTÍLApÂO



OCT

ABC

Tax. A.U.

Rag.

JML

Analisador
ftuiticanal

(croaatograma
difarancial)

Rag.

^ " J

0

c

ABC

Tax.

s
g

inteqral)

CG: croaatojrafo úa 333

Col: coluna croaai

DCT: D-ít3::or de condutividada ts rnica
D,« Detstor da f!aI(Tl) 3" x 3"

0*Í -st^tor da fiai (TI) 3W x 3" tipo poço.

'-.-..' ' r :--.I.T1Í'Í: •_ttr

A.V,: Tont'j ds ali3

AíiXs AnalÍ3ador .".'
C: Canta'icr Í>ígít3l
Tira,; Inbdrval^idor (Tinar)
Tax.: T3xónjtro (nzdtdav da vslociriada da ccjnbagam) (Ratsraator)

FIG. 7 • Diagrama ssqusmático do aistama conjugado
cromatógrafo do gas/matodos nuclaaras.
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FIG. 8 - Espectxo Infra-vexmlto do Al(acao)« em KBr.
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X
minutos

ri*, li - Ssparaçdo parcial ds uma viatura í*3

acetilacetonatos do Fe(lII),Al(III),Cr(III)
Solução 0,2fll de cada quslato st» CHC1-
Colunas SE-30 5% em Varaport 30, 80-130 «ash

1/8 x 0,5» em aço inóx
Temp, da colunas 170*C
Temp, do detetor» 200*C
Temp, do injetort 200*C
Cas de Arraste H2 53ml/«nín.
Alíquota injetada: 0,lul
Detetor da Ionização da Chama
Atanuáçãoi 32 x 10
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Fe* Cr

32x10

/ o 1 O 1
minutos

2 0

FIG.20-Croaatograma» d» Quslato» BI«tálico» d* Acetilacvtona
Cl,2W d« cada queluto em CHC1-
de 09l^il nos quatro casos

da coluna: 190"C
do detetor; 240"C
do injetor: 200*C
Arrasto N2* 82ml/min,

Tsmp
Tsmp
Tamp
Gás

2
Coluna: SE-30 3% am Varaport#30, 100-120 mesh

1/0 x 1,8» em aço inox
Detetor da Ionização da Chana .



Cr

FIG. 2 1 - Cromatograma mostrando a separação da
d*

Amostra; 0,1 îl de uma solução 0,2tB
da cada qualato sa ClíCl̂ .

Temp, do Datttors 20ü°C
T»ap, do Inj2t,or: 2D0°C
Tonsp. da Coluna; 180°C
Coluna: 3?í St-30 sm Varnport 30 100/120

1/8 x 1,8 n» am aço inóx
Gás d« Arrastas í^ 63 ntl/min.
Atenuaçãos 64 x 10"lu

Ootator 4o lonização d« Chama



minutos

Cromatograma mostrando a saparaçào d* una

^isijra da acet.llac.jtonato da Al, Cr o Fsdll^

Amostra: 0,1 jjl da uma solução 0,211) «o* CHC1. aa
cada qualato.

230°C Tanp. Colüna^n^^.
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f IS. 23 - Espactro d» Kassa d« A.iostras Solida* d* Quslato»
d* Ac»til«c«tona»

T N » , d* Tontmi 140'C
Ttffp, da* Aaostrast 35'C
tn»rgí« do* El*tron*> 20 *V
PfêtSét 2,0 x 10~*UÍTT
Int«rvslo d* O«s*«> indicado • • c*d« f ig .

d# CorrUa» 10



CHC1.
]<:•*,

Cr

3 4
minutos

FIG, 24 - iaparaçSo da u»»a Misturada Acatilacetonato*
no Cromatografo Acoplado com o Espsctrô -
metro da fllaasa»

Amostras 1 ül da uwa solução aquioolar 0#0033fl
em Clorofóraio*

Taop. da Colunas 210*C
Tamp, do Injttori 230*C
Colunas 0V-17 1,5% am Chromoaorb V»

80-100mr8hf 1/0 x tf9m •» vidro*
Gás da Arrastas Ha 30ml/min»
Sinal Wsdidoi Corranta Total da Ionizaçao*
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fIC»25 — Cap««tr» da Maaaa da Am»tra« Caaoaaa
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c» Caa.

Cncrgia do» Clctronsi 20 «V
I. 3,4 x 10'5 tOTX

Taaoo da Corridai 10 »»n.
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min.

Cr

fll
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min.

FIG. 27 - Adsorçao tío Quelato de Aluntínio Mu .na Coluna

Ü,1JJI de una 3olucr~.-j n,2í:t 'an CHCl^

i tor : 220°J

Colunas OV-17 l,5:--i o:n Chronaaarb '"f* 30-100

rão : a4 x 10
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Cr e ft
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Al

0 1 2 3
minutos

FIG.2B - CQ de Tri/luoroacetilacetonato$ em y
No a!to:O,3fj( de seluçZes 0,2M ae eeda auehto
£m baixo-0,3fd de uma mistura 0,2M em eada quefato.
Coluna: 00-550 1% em Chrorhosorb W .60'100mesh

1/6Mim em oco in<fx
Temp, da eol.sWQ Temp, do inJ,*1750C Tenp- detet.*175*C
Fluxo do gás de arraste: N2 60 ml/min.
Atenuação: 32x10*
Detetor de bnizaçéo de Chama
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Cr e

'Z,2--Qrcmotograina de uma feitura de
r" trifluoroaeetilaeetonato de Al,Cr e Fe.

Amostro de 0,3p\ de uma solução 0,2M de
cada quelato em CHClj-

Cofuna: OC'550 1 °/o em Chromosorb W ,$0-1Q0mesh
1/8x1 m em aço ínóx.

Temp, da coluna: 11O*C por 1,5m/n. e depois
programado a d °C/min. ate" 1U0 °C

Temp, do injetor: 175 °C , Temp, do detetor: 17S*C
fluxo do gás de crroste: N2 60 mlt min.
A tenuação: 32 x 1(7"*
Oetetor de lonitoçõo de Chama



Fl G.30 -Cromatogramas de çuelatos metálicos
de triffuoroacetflactrtona

(O)Critfa)5 0,5/Jl
(to Al[tfa)5

V Feit/a), f

id) Mistura 0,3}tl

condições:
soluções injetadas: 0.2M em j
detet. de condutMdade térmica
temp, do detet. 160 °C
temp, do injet. 160 °C
temp, da colurna 120 °C
coluna: 5% SE-30 em Varaport 30

1/8 x 0,5m em aço inox
gás de arraste • fy 40 ml/min
atenuação 4
Corrant* do filinwnto: 105 mA«

6Q-100 mtsh
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333

sol1

2*3

. . I I

Hl(tfa).

300 400

IOC

so. 312

293

362

200. 300

100

50

224 289
I I

308

35S

200 300 •/• 400

21- ttptctto cte Massa de Amostras sólidas d*
= = i Quslato» Ú9 TrifLuotoacatüacstona

T»00* da fontas 14O.7C
TCÜIB. da* Amostra»? 35*C
Cnergia dos Clitmnét 20 *V
Pressãoi 8,2 x 10"6torr
Intervalo-da iílassat 200-400
Correntet 20 yA
Teopo de Corridas 10 seg»



CHC1.

, •?• •

3 1 2 3
winuto»

Amostra: 0,2 ̂ il de uaa solução 0,2> Cr(tfa)j
Sinal Redidot Corrente Total de Ionlzaçio
TC*13O»C
T i n, «160'C
Gas do Arraste: He 50 rol/roin.
Coluna DC-550 1% em Chromosorb IB

CHC1.

100 r

50

300

358

m/a 400

FIG, 32 - Curva de £luição s Espectro de Was«a do Cr(tfa)3

Temp, da Fonte» 135'&
Cnrgia dos elétron»» 20 »V
Pressãoi 4,8 x 10" tow
Corrsntoi 30 jth
Tempo d« Corridas 1 sag.



Amostra: 0,25 JJI da uaa solução 0,2* FB^
Sinai Wedido: Corrente Total de lonizaçao
T c m 140

 rC

CHC1.

j
Gás de Arraste: He 50 ml/min.
Coluna DC-550 1^ em thromosorb O

100

50
312

362

m/e 400

Curva de Eluiçao e Espectro do W33sa do fs(tfa)3

Tamp, da fonts» 13S*C
Cnsrgia dos Clótronst 20 eV
Pressãot 5,8 x 10" torr
Correntes 30 jiA
Tsmpods Corrida; 1 feg.
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362

n/o

A n o s t r a : 0 , 2 u l d t c
da cada qu«l*to

aa CHClj .
Sinal Rsdido: corrente t o t a l

( l )

Teop» Colunas 125 C
Tactp. I n j . : ISO C
Gas da Arrastas, Ha -
Coluna t 0C-550 1^ ea Chror». 9

30-lC0n»Mh,i/M x la
sa a-o inox.

400

400

(£)

400

- Curva dt cluição a Cspaetro d* Haass da urn*
tie Fa(tfa)3 • C r ( t f a ) 3

a: 135 C Pra.1333: 5,4 -A 10 t o r r

£n :?roi^ •ia.j i l a t rons t 22 2V
rtjnpa rig Cor r ida : .1
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Al

CHC1.
DC1

t" . _

0 1
min

FI3» 35 - Croeiatogranaa Sucassivoa da A l ( t f a ) . Rantando-s*
S înprs as (Sesnaa CondiçÕea.

Amostra» 0,3 ^il da uma aoluçâo 0,2 IR as CHC1,
Coluna; DC-550 1% am Chromoaorb IV 80*100 nath

1/8 x l i M aço inóx.
Tamp, da Coluna* 105'C
Tamp* do I n j e t o n 160 *C
Tamp* do Oatetort 165'C
Fluxo do Gaa da Arraata» N2

 4 5

Oatator da Ionixação da Chama



(b)

369

0,2 Ml • •
CunMiTotil *• torta.

C M «te A m s t t t Re 50
Coluna 0C.550 1$ M Chid—ilrt •

400

400

400

FIG. 3 6 - Curva de Cluição • Cspeetro cl« tlsssa do Al ( t f s ) j
Tssip. da Fonte* 135*C
Energia do» clétronst 20 eV
PrcM?3( *#3 » 10*5torr
Corrente: 30 ̂ iA
Tempo da Corrida» leeg.



I
. -in-~st>\*t tt'v

At

Cr
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FIG.37- Amostras de hexaf/uoroacetilaeetonatos em CCL

OA/Jl Al(h/a)3 OjM

0,2pl Crih/ú)3 0,1 M

OJfíl Fetya)3 0,1 M

Coluna :DC*550 1% em Chromosorb W
80*100 mesfi, f /8 x 1m em aço tndx

Temp, da coluna 52 °C
Temp, do injetor 100°C
Temp, do detetor 100 °C
Detetor de ionização de chama
Fluxo do gás de arraste
Atenuapêo 32xKf*



n*

Cr

(o)

Al

Cr

(6)

Fe

\

3 í 2 0 / 2
minutos

RG. 53-Separação de hexa/luoroocftilocetonotos
'' Solução 0,1M de cada que/ato emCCI^

W 0,3/Jl { * ) 0,5fl
Coluna: DC'550 1Vo em Chromosorb W 80'100 me if)

1/8 x 1m em aço inóx
Tc:52°0 Tj 100 °C fy 100 °C Nf 48 irtfmín.
Detetor deionizoção de chamo
A tenuaçôo 32x 10"*



1T0

-Saparaçâe d» Haxafluoroacatllacatonctoa
Solução 0,118 do cada quslato a» CCl̂
Alíquota d* 0,4^J1 an amboa oa eaaoa
Colunas 0C-550 l% an Chrowoaorb V. SO-100 aaah
Cáo da Arraata N-» 32ol/«in. V * * *• • • •«• i n o > l

Tdil00#C T.tlOO'C Atanoação» 32 * IO*10

(«)- Te programada de 45 at» es'C a 20'C/ain.
( b ) . Tc programada da 40 at* <0*C a 10'C/min.
Oaictor d* Ionização dm Chawa



--•-<?J3&$Sf

FIG. *o- Análise de uma mistura de ftexoffuoroacetilacetonotos
de Al, Cr e Fe dissolvidos tm CCI^ .

Amostra de 0,2/ti de uma solução O/lM em Al e Cr
e 0.2M em F<?

Coluna: SE-30 3% em Varaport 30 . 80*100
1/8x2,5m em aço k\ôx.

Temp, da coluna 80°C
Temp, do injetor 1OO°C
Temp, do detetor 100°C
Fluxo do ads de arraste: N^ 20 ml/min.

Atenuação: 32x10*
Detetor de lonitaçao de Chamo
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L
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f 16, 41 - £«p«ctro de fíiaesa da Amostrae Solida* de
Quelatoe de Hexafluoroaeetilaeetona*

To^p. da fonte: 140'C
Tartp. da* Aaostrast 35'C
Energia do* Elétron*: 20 eV
Prcosãoi 4,2 x 10"6torr
Intervalo de da»sai 200 - 500
Corrente» 20 JJA
Teopo d* Corrida< 10 eeg*



n cci

Amostra: 0,3 ̂ ul da uma solução 0,1 W en CCI.
Sinel Wedido: Corrente Total d* Ionizaçao
Temp, da Coluna: 52*C
Temp» do Injetor: 80*C
Gas de Arraste» He 40 ml/rain.
Coluna DC-553 1% em Chromosorb U)

100 466

50

416

m/e SCO

Curva de tluíçâo e Espectro de fflassa do
Temp, da Fonts: 135'C
Energia dos Elétrons; 20 QV
Pressão; 5,1 x 10" torr
Corrente: 30 JIA
Tempo de Corridas 1 seg,



CC1 124

1
minuto»

Amostra: 0,3 JJI da una aolução 0,1» am CCl.
Sinal Rledido: Corrente Total da Ionização
Temp, da Colunas 52'C
Temp, do Injator: 80»C
Gaa da Arraata: 40 ml/nin.
Coluna: DC-550 1% em. Chroaosorb tf

100. 441

50

422
I

m/a 500

- Curva da Eluição a Espectro da fflassa do Al(hfa),
Temp» da Fonte» 135'C
Energia dos Elétrons: 20 eV
Pressãos 5,0 x 10 torr
Corrente* 30 yH
Tempo de Corrida* 1 sag*



I?1

ccr

Fa(hfa).

roiqutoa

FIG, 4 4 . Ano3trat 0,2 )il de una solução 0flfi1 em CC14

3in.il i:'=;dido: Corranta Total d3 lonizijçao
Tamp, da Coluna: 58'C
Tsinp. do Injstor; 30 *C
Gás d« Arrasta: 40 ml/mln d.3 Hélio.
Coluna; DC-550 1% era Chromosorb U/, 80*100 mesh

1/8 x lm em aço inóx
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fIG,45- £«p*ctro* d» Kiasta do F«(hfa)3 «luindo do
cromatógrafo, tirado» nas poaiçõas as-
•inalada» no eroaatogram,

T#CTp. da root»» 135»C
Cnargia dos Elítront» 20 aV
Pressão: 5,3 x I0"*to»r
Corrtntai 30 pA
T««po da CotxUtt % sag.
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FIG, 4 5 - Espactros d* IRassa do fa (h fa ) - elwinds do
cronatágrafo, tirados nas posições as-
•inaladas no eronitograoia.

T«sp. da ront»i 135»C
Cnargia dos elétrons» 20 «V
Prtasãos 5,3 x 10"5torr
Corrental 5a yA

d* Corridai 1 sag.



(A) (B) (c)

2 0 1
minutoq

47 - Cresa1

(B) -
(C) -
Temp.
Tenp.
Temp,

de uma amostra d<3 0,2 jil de
3 extraído 3Si f»93 úniez
orgânica injetada oirstamante

fas* orgânica lavada duas vezes com NaOH 0,1 fj
fass orgânica lavada uma vaz com "JaOH IN
da Coluna:
do Detetor:

135°C
200°C

do Injetor: 200°C
Fluxo do gás da arrasts: 48nl/min (W2)
Coluna: 1% DC-550 em Chromosorb ill 60«80ine»h

1/8 x 1* ara aço inóx.
Datetor de Zonizaçao^d» Chama
Atenuação: 16 x 10'-10
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(A) (3 )

2 0
raimjtos

FIG,43 - Croaato^raaa de amostras de C r ( t f a ) ,
Alíquotas: 0,15 /JI

(3) - extraído eca duas fasr.a
Amostras injetadas svm trstansnto com ?4aGü
Tsnp. da Coluna: 13ü°C
Tamp, do Ogtetor: 2C0°C
Tsmp. do Injetor: 200°C
Fluxo da gás d* arraste: N. = 48ml/mín,
Coluna: 1/í I3C-550 a» vítromo3orb -J 60-30a-3sh

1/8 x Im sm aço inóx.
de Ionização d« Chama

Atenuação* 16 x IO"10



(A) "

trans

(B)

trans

2 0 1
minutos

49 - Cromatogramas da amostras ds 0,2 jil ds
( ) j forsnado 9 extraído e» fas»

(A) * fase orgânica injatada diretansnts
(3) - fass orgânica lavada duas vszss com

unia solução ds HaOH 0,1 tt
da Colunas 150°C
do Detstors 200°C

Tsmp.
Tanip»
Tamp. do Injetort 200°C
Fluxo do gas ds arrasta * fU * 48nl/min*
Colunas 1% DC-550 em Chronosorb 'J 60-80»Sf h

1/8 x lm sn aço inóx
Ostotoff ds XonlzaçSo ds Chama
Atenuaçãoi 16 x IO*10



trans

2
minutos

- Cromatogramaima tog rama da una amostra de 0,2 til da
Cr(fod), extraído em duas fas»»/

lawada duas vezas com ,iaOH 0ylfi
Temp, da Colunas 135 C
T3c;j. do Dstator: 200°C
Tgnip. do Injetors 200°C
Fluxo do gás da arrastas W2 •. 48ml/min.
Coluna: l£ D--550 sm Chromosorb Uf 60-BOmssh

1/3 x In» am aço inóx.
üstetor da Xonização di Chama
Atenuaçãos 16 x 1 0 * ^
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H(fod)

trans

3
minuto»

FIG. 51 - Croinatogram3 da una amostra de 0,2 uX da
Cr(fod)~ axtraído em duas fases.

V-Js'sra laví.ia cam duna por-jÓrjs de flatOH 0,1:
Tomp. da Coluna; 40°C até sair o H(fod) a

djpoi3 aquecida rapidamente ats 150°C»
Temp, do Data tor: 200°C
TsT.p. do Injetor» 200°C
Fluxo do gás de arrasta» W- * ^dml/min»
Colunas 1^ DC-550 am Chromosorb Ql 60~00«9sh

1/8 x In a<n aço inóx
Detator da Ionitaçao do Chama
AtenuaçSoi 16 x IO"10

í



——- p3ra baixo

,T2V-\ C.I •'"3

A » C(CH3)3

FIG, 52 - Cis-Trana do Cr(fad)-
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0

•a> ruído

FIS.53 - Radiocroaatafnoa da uca
axtraído a* fas» «Suíça.

* *——<»*»»>

t n da CrCfcd),

Aoostra: 10 ul
Tanp. da Colun«t 152°C
Fluxo de gáa da arrastvt 60a0./«in.
Coltmat.qC SS-30 aa Varaport 30 , 80-100aaaH

l/B x 0,5* ia aço inóx.
Oatatort cintil .dor da Mal(n)

1000
sei

800

600

400

200

ruído

s t

-«adlocroaatooyaaa da uaa aooatra úm C r ( t f a ) .
extraído mm fa»« «nica.

Aaostrai 10" pi
Tamp. d* Coluna* 130°C
fluxo do ««• do orraaka* 60al/aln,
Colunai % SC-30 *m Vtrtpozt 30 , «0~100*o*f>

1/1 x fl,Sa ao.aço inóic,
Oatatovi ciniiiador do «a!(Ti)



3 4
ninutos

55 Cro;:?:itogr333 da uma a:na3tra da 0 ,2 u l dg Cr(dpn).

f'jr;-T*id3 i ajciraido en» f»3í única .

!\mor.K?<3 i.ij^t.-s'i» sain tratr»-ini:o ccn ?JaOH.

Tanp, cic Injators 200°C

J^luna: 5. i . \pi9ton L sr? JTOT-jsorb '!? , ^0-90

l / á :J 0,45m ÍH T.;a inóx

Aí-.-srrittjSo: 34 x IO"1 0



- isqusma da produção da padroas por di luição transi tória

5 a o salvsnti puro que sara misturado com os padroas a
fim da proparar a séria da calibraçao.

O j o noma da solução nais concontrada tomada como urn pc_n
to da partida para gorar as d i lu ições subsequent»3.

C s a concentrarão i n i c i a l da substância ou alsmertoo
"" .rua 3 3tá variando -.0 'ongo dq sáris»
O., ó 3 ~-:~:3ní-.r3çao ría 3(jb3fcancia ou alamanto no i-2sino

a úiiui;Ô3s corrsapo.idontas ao uso ria uw f^tor da troca _r

b, 3sta solu"?.o padrso poda ssr usada 3omentJ com mct
contarvtstivfjg 3 VOUIMJS constantes,

c 2s-":a3 dilui:;5js r j j i i t í d ^ s podem sar U3«das co.n
;ujr rr,jtodo (sons3rvativo ou destrutivo) ou podam

diluídas novanjnta.
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