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Departamento de Solos dâ  Universidade Federal de Viçosa, pela
disponibilidade na obtenção das curvas TG.

-Ao CNPq, pelo apoio financeiro concedido.

-A todos que contribuíram direta ou indiretamente para
a concretização deste trabalho.

Vilma Reis Terra

Fevereiro/1991



ESTUDO AHALITICO DE of-HIDBOXICARBOXlLATOS DE KIBCOHIO g DE

HAPMIO

Este trabalho t e * por objetivo o estudo analítico de

cc-hidroxicarboxilatos de zircônio e de háfnlo. Para tentar

cumprir tal propósito fora* preparados os ácidos tfi-mandé-

lico, dj-p-bromomandélíco, dJ-Z-mi t l l f l i có l lco e benzi l i -

co, que Juntamente com os ácidos gllcóllco, tf/-láctlco,

tí/-2-hidroxilsovalérlco, tfV-2-hidroxihexanóico e di-2-hidro-

xldodecanóico, f oras empresados na síntese de t e traqul s -

( oc-hidroxicarboxilatos) de zircSnio e de háfnio. As condi-

ções de preparação destes compostos dependem da natureza

dos ácidos flicólicos envolvidos. Os compostos obtidos foram

caracterizados por determinação de ponto de fusão, espec-

trospectroscopia vlbraclonal no infravermelho, análise termo-

fravlmétrlca, análise por calclnação a óxidos • d i frato-

metrla de ralos-X pelo método do pó. O estudo deste* compos-

tos permitiram propor modificações no método clássico para

determinação de sircônio ou de háfnlo, quando os ácidos

tfS-uandéllco, tfi-p-bromomandéllco e rf/-2-naf t l l f l i c ó l l c o

são empregados. Também são propostos dois novos reagentes,

os ácidos tfi-2-hldroxlhexanólco e dZ-í-hidroxldodecanóico,

para a análise gravimetric* de tircSnlo ou de háfnio.
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ANALYTICAL STUDY OF ZIBCOHIOM AMD HAFH1ÜM «-HTPBOXTCABBOXTLATES

•Abs trac t»

The work described in this dissertation has as i t s

subject the analytical study of zirconium and hafnium «f-hydroxy-

carboxylates. For th is purpose d7-mandelic, tfJ-p-bromomandelic,

tfy-2-napht ylglycollc, and benzilie acids were prepared. These

were used in conjunction with glycolic, tfj-lactic, tfi-2-hydroxy-

i sova ler ic , tfJ-2-hydroxyhexanoic, and d7-2-hydroxydodecanoic

acids in order to synthetixe the zirconium(IV) and hafniua(IV)

tetrakis( o<-hydroxycarboxylates). Conditions lor preparation of

these compounds are dependent upon the nature of the glycolic

acids. The compounds were characterized by melting point deter-

mination, infrared spectroscopy, thers>o< ravlmetr lc analys i s ,

calcination to oxides and X-ray diffratometry by the powder

method. The study of these compounds led to modifications in the

classical method for the gravimetric determination of zirconium

or hafnium, when oV-mandelic, tfJ-p-bromomandellc, and 4S-2-naph-

thylfiycolic acids are employed. Two new reagents, dl-Z-hydroxy-

hexanoic and 47-2-hydroxydodecanolc acids, were also introduced

for the analysis of zirconium or hafnium.
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1.1. Of elementos UrcSnlo e

1.1.1. A descoberta

O elemento zlrcônlo, na forma de oxido ZrOg, foi

descoberto pelo químico alemão H.H. KLAPROTH<*\ a partir de

uma amostra de zircão, ZrSIOg, do qual provém o seu nome. Em

182%. o suíço J.J. BERZELIUS*2) isolou o metal em forma impura,

um pó negro, pelo aquecimento de potássio c hexafluorozirco-

nato de potássio em um recipiente fechado. O metal, em forma

relativamente pura, foi preparado pela redução do tetracloreto

de zircânlo com sódio m e t i l l c o O .

Somente em 1925 é que xircônio de alta pureza pode

ttr produzido. A. von ARKEL t J.H. BOEL<*>, holandeses, vapori-

zaram tetralodeto de zircânlo em um bulbo contendo um fila-

mento de tungstênlo aquecido. Com isso, houve dissociação do

tetralodeto e deposição de Hrconlo no filamento.

A descoberta do háfnlo foi um do* mais controverti-

dos episódios da história da química*5). Em 1911, o quí-

mico francês G. URBAIH^ anunciou ter isolado o elemento de
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'mtr© atônico 72 a partir de uma amostra de resíduos o»

terras raras e o nomeou de céltio. Somente em 1922. com o

emprego de técnicas d* ralos-X, é que foi possível confir-

V i r a descoberta do elemento*7).

Entre 1922 e 1923, o holandês D. COSTER e o

húngaro G- v o n HEVESYW, trabalhando nos laboratórios de

Bohr, e s Copenhague, usaram o método de Moseley de análise

espectroscópica de raios-X para mostrar que o elemento de

número atômico 72 estava presente numa amostra de zircão

da Dinamarca. A denominação háfnio foi então escolhida pa-

ra o novo elemento, em homenagem a Hafnia, o nome latino de Co-

penhague<7»*>.

Cerca de 1-2X de oxido de háfnio está geralmente

associado com o oxido de zlrconio em suas ocorrências na-

turais. Para obter-se o elemento háfnio em sua forma metá-

lica é necessário separá-lo do iírconío<T»'> e os proce-

dimentos passa» por tediosas recrlstallzações ou por métodos

de extração com solventes, como descrito eu 1.1.3.

1.1.2. Abuadaacla g ocorriocía

O xirconio ocorre amplamente espalhado na litosfera,

com abundância estimada de O.O17X (162 ppm), que é compa-

rável á abundância do elemento carbono^10"12). Dos metais

de transição, o zircônio, depois d» ferro, t i tânio e man-

ganês, é o mais abundante dentre estes elementos. A abun-

dância do háfnio é estimada em 0,00028* (2,6 ppm), sendo

compara rei com as ocorrências dt elementos como o césio •
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As principals formas de ocorrência do zirconlo

"o o sircão (ZrSI04) • a badellta (ZrO2), além de 6x1-

áot complexos e outros slllcatos(*3>. Nao são conhecidas o-

orrlncias naturals dc zlrconio ou de háfnlo em que um me-

tal esteja livre da presença do outrot3^1*).

As quantidades de oxido de háfnlo extraídas do

sircio variam de i a ix, sendo que na maior parte dos casos,

os teores se situam na faixa de 1,1 a 1,3X. Hos anos sessenta,

lol descoberto em minas da Nlférla um xlrcão, subproduto da

colunblta ali extraída, contendo mais de 3X de 6xldo de

hifnlo(**)> Existem poucos minerais que sejam mais ricos em

háfnlo. Entre eles são conhecidos a alvlta, que contém

13.6X de Hf, onde a relação Hf/Zr é igual a 0,54, e a to r t -

velta, com Í,7X de Hf e relação Hf/Zr de l.fcl1*).

As mais importantes fontes de minerais de tirconlo e

de háfnio estão situadas nos Estados Unidos, Austrália e

Brasil, embora existam depósitos minerais significativos na

Índia . Malásia e Rússia( | 3>.

No Brasil, especificamente da região de Poços de

Caldas - MG, extrai-se a badellta, a ocorrência natural de

oxido de zlrcônlo. Esta badellta ocorre freqüentemente com o

sircão e já foram relatados carregamentos de minérios

contendo 65-85* de oxido de xircónlo, 12-18» de silica •

O.Sx de oxido de urânio, Muito pouco deste minério é ex-

portado atualmente por causa da presença de minerais radioati-

vos, que são controlados pelo governo brasileiro'3).
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/?» parado tf* tirconio e hitnio

por causa da conduta qu'aica do sirconlo e do

háfnlo serem multo semelhantes, a separação destes metais

ó foi possível mediante o laborioso método de cristaliza-

ção fracionada. Os metais foram convertidos em hexafluorozlr-

conato(lV) de amSnlo e hexaf luorohafnlato(IV) de amônlo,

(HH«)2[ZrF0) « (NH^JgLHfF l̂, respectivamente, dos quais o úl-

timo é mais solúvel que o prlmeiroO.

A separação, também por cristalização fraciona-

da, pode %tr feita a partir dos oxicloretos dos metals, ZrOClg e

Neste caso, o HfOClg é menos solúvel que o

Atualmente existem diversos métodos para separar

háfnlo e zlrcônio. Pode-se empregar, por exemplo, uma solu-

ção de ácido tioclânlco em metlllsobutilcetona para ex-

trair preferencialmente háfnlo de uma solução concentrada de

ZrOClg • HfOCIg, que também contenha ácido tioclSnico.

Os metais separados são recuperados por precipitação como

sulfato básico de sirconlo e oxido de háfnio hidratado,

respectivamente. Os precipitados são então calcinados para a

recuperação dos metais em forma de óxidost*5»1*).

Outro processo consiste no emprego de uma solução de

fosfato de trlbutlla em heptano, usada para extrair preferenci-

almente 2írcônio de uma solução ácida de ilrcônlo e de

háfnio, Muitos dos elementos metálicos, em forma de impure-

zas, porventura presentes na mistura ácida, permanecem junta-
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t e COB o háfnio na fase aquosat*T>.

Outros processos empregados na separação de lircô-

háfnio envolves o emprefo de trloctilanina esi querosene

ivente orgânico^3) ou destllação «racionada dos res-

pectivos tetracloreto» anidros^3).

, !_(. propriedade* tísicas

Tanto o zircônio como o háfnio são metais duros,

brilhantes e dúcteis, com cor muito similar aquela do aço i -

noxidável. Quando estão sob a forma de pó multo fino têm

c o r cinza escuro<3»**>.

O ilrconio metálico pode str trabalhado a quente

para produxlr lâminas, barras e anéis. Se for trabalhado a

frio, com recozimentos térmicos intermediários, pode produ-

xtr lâminas delgadas, arames e tubos*3»1*).

! Os dois elementos formam alotropos cujas estruturas

' dependem da temperatura. A baixa temperatura existe a forma

alfa (com empacotamento hexagonal fechado) e à alta temperatu-

ra, a forma beta (cúbica). No entanto, as temperaturas de

transição de fase são diferentes entre si: 862 °C para o

slrcônlo e 1710 °C para o háfnlo<13>.

Algumas propriedades físicas selecionadas destes e-

lemêntos(*8~2*) são apresentadas na tabela 1.

l.í.S. Propriedades químicas

Os elementos zircônio e háfnio são classificados

no grupo IV da tabela periódica. Os dois elementos têm pro-

priedades químicas multo semelhantes entre si , mais que
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TABELA 1*- Propriedades físicas selecionadas dos eleaentos

xlrcônlo •

PBOPBIEDADES

Zircônlo

Valores

H i i n i e

•úmero atóslco

Massa atôaica

Balo lônico
(Ion ••; n»)

Densidade
(298,15 K; t MT3)

Ponto de Fusão (E)

Ponto de ebulição (K)

Calor especifico
(29845 K; J kt~* 1

Seção transversal de
captura de neutrons
t é r B i c o s
(•* z IO"2*)

40

91,22

0,074

6,5107

2125410

45774100

281

Condutivldade téraica
(29645 K; V B~> K*1)

Besistividade elétrica
(29645 K; D. * * IO"7) 4,00

72

178.49

0,075

13,28

2467*15

4602

144

22,3

3,51

0,18240,005 10343
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. - u e r outro par de elementos^1*). Esta similaridade de

^portamento químico é devida ao fato deles apresentarem os

esaos tipos de configurações dos elétrons de Valencia

(»d2, 5 * 2 p a r * ° zircônio e 5d2, 5t*. para o hafnio) e pos-

suírem raios iônlcos praticamente Idênticos de 0,074 nm

para o lon Zr4* e de 0,075 nm para o Hf*\ em conseqüência

d o fenômeno da contração lantanídica<2*).

O principal estado de oxidação dos dois elementos

£ ««. A química, em solução aquosa, de ambos é caracte-

rizada pelo alto grau , de hidróllse, a formação de espécies

poliméricas e a multiplicidade de lons complexos que podem

ser

l.i.t. Importância e aplicações

A

O zirconlo e elemento de interesse estratégico,

•endo material de importância na construção de reatores nu-

c leares .

Ligas de zlrcônio, isento de hafnio, com estanho

ou nióbio são usadas para revestir ai células combustí-

veis de oxido de urânio em reatores nucleares refrigerados a

água. Ligas de zlrcônio, também isento de háfnlo, com

nióbio são empregadas na fabricação de tubos resistentes

à alta pressão e componentes estruturais dos reatores. Estas

ligas são adequadas a tais aplicações porque são dúc-

tels, têm excelente resistência à oxidação em água pu-

ra a 300 °C, baixa absorção de neutrons térmicos e baixa

susceptibllldade à radiação*3).
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O háfnlo, t ea elevada seção transversal de absor-

• de neutrons térmicos, quase 600 veies maior que a do

• * por isso é empregado como elemento de controle
jirconio, • r
a o t reatores nucleares<«>.

Zircônio. por sua elevada resistência à corro-

i empregado na construção de material e equipamentos

a indústria química. Também é usado como componente

40 ligas especiais, na fabricação de instrumentos cirúgicos,

Am filamentos para flashes eletrônicos, de explosivos bási-

cos, entre outras aplicações. Em liga com o nlóblo apresen-

ta » baixas temperaturas, o fenômeno de supercondutividade,

sendo usado na fabricação de magnetos supercondutores<Zi>.

As propriedade refratárias de alguns compostos de

sirconio e de háfnio são excepcionais, oxido de Jircô-

nlo impuro, também conhecido por zlrcônia, é empregado na

fabricação de cadinhos para laboratório químico, de t i j o -

los para revestimento de fornos e na fabricação de vidros e

cerâmicas ref ra tár ia s< 2 1 > .

Carbeto de ilrconlo é uma das substâncias mais

refratárla que se conhece. Funde somente a 3532 °C e vapo-

rlia-se a 5100 °c(23>. Háfnio pode formar um nitreto, que

t o nals refratárlo de todos os nltretos metálicos conhe-

cidos, com ponto de fusão de 3310 °C<2\

'••• à química analítica de xlrcSnio e de háfnio

í.í.l. Testes nu'imicoM

No esquema clássico de análise qualitativa, zir-
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. £ precipitado no grupo III coao hidróxido insoiú-

juntamente com os hidróxidos de alumínio, crômio(III)

ferro(III)* Depois de tratamento com excesso de hidróxido de

&dio o hidróxido de slrconio permanece com a fração de

hidróxidos não-anfóteros lnsolúvels. Se a esta fra-

ção, dissolvida em ácido clorídrico 6 moi L~* ou ácido

BUlfúrlco 3 mol L~*, for adicionado peróxldo de hidrogê-

nio e excesso de solução de fosfato de amônio, ocorre a for-

mação d e utB precipitado branco e gelatinoso de fosfato de zlr-

conlla, ZrOíHgPO Ĵgi insolúvel mesmo em solução fortemente

ácida. Este teste é sensível para amostras que contenham no

mínimo 10~3 gramas de zlrcônio.

Esta reação, além de confirmar a presença de air-

conio na fração de hidróxidos não-anfóteros insolú-

vel», serve para diferenciá-lo de outros elementos. Por exem-

plo, se titânio estiver presente, peróxldo de hidrogênio

o converte em um peroxiácido solúvel e isto Inibe sua preci-

pitação como fosfato*2*).

Zlrcônlo é precipitado também pelo ácido fluo-

ridrlco e isto ntrvt para distingui-lo de tório e de ele-

mentos terra-raras, com os quais o referido ácido forma fluo-

retos insolúvels(£ 5) .

Existe uma gama de reagentes orgânicos para a dete-

ção de zircônío*25"27). Entre estes compostos pode-se citar

o ácido p-dlmetllamlnoazofenllarsônico, com o qual o zlr-

cônlo forma um precipitado, em melo de ácido clorídrico

diluído, em reação que constitui um test* específico pa-
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r â este n.t»lW«.

Violeta de plrocalecol pode ser usado como "spot test*

«irconlo. Juntamente com EDTA, neste caso, os únicos

i e r e n t e s são estanho e antlmonlo. Este inconveniente,

entanto, pode ser evitado pela precipitação destes metais,

melo ácido, na forma de sulfetosl2®).

Os tes tes citados nao distinguem zirconio d* J

hifnio. Ácido rufigálico é o único reagente coa o qual

estes dois elementos reagem diferentemente^2'*. Com o zirconio

ocorre o aparecimento de intensa coloração púrpura, em meio

de ácido clorídrico concentrado, e com o háfnlo, uma colo-

ração rósea clara, nas mesmas condições. Este teste não

e especifico desde que outros ions que possam estar pre-

sentes na solução também podem formar compostos coloridos

com o referido reagente*27).

Somente com testes espectrograficos, com destaque

para aqueles que envolvem técnicas de ralos-X, é que se po-

de distinguir, de forma segura e eficiente, entre zircônio e

háfnlo*2*). Procedimentos qualitativos e quantitativos para

a execução destas análises são detalhadamente descritos na

l i t eratura( 3 ° t 3 *) .

I.Z.2. Análise grav íaétrlea

1.2.2.1. Gravimetria com precápltaotes inorgânicos

Quando se empregam precipltantes Inorgânicos, para

efeito deste trabalho e considerando-se a natureza dos precipi-

tados, os métodos mais usuais para a gravimetria de zlrcônlo
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. háfnio podem ser classificados em cinco classes, sucin-

t ,«ente descritas a seguir.

1. Zlrconio pode ser precipitado na forma de ó-

ídos hidratados, sem composição definida, que são geralmen-

denominados de "hidróxido de zirconio". Neste caso podem

t r empregados como prec ip i tant» hidróxido de amônlo*32),

hidróxido de amSnio e peróxído de hidrogênio^33), sulfa-

to de hidraainaí'*), nltrito de amônlot35»3*) e tlossulfato de
Em todos os casos, zirconlo é pesado na forma

de ZrO2, obtido pela calcinaçao dos precipitados.

2. Com o emprego de ácido arsênlcot37"3') ou de

ácido arsenioso(*°) é possível precipitar zlrconio na

forma de arsenato básico ou de arsenato neutro, respectivamen-

te. Ácido arsênico não é um reagente seletivo e só se-

para o zlrconio de espécies como Tí(lV), Th(IV), Sn(lV),

Bi(HI), Nb(V), Ta(V) e W(V). Os precipitados não podem ãer

pesados diretamente, devendo ser convertidos em ZrOz por calei-

n a ç ã o .

J. A gravimetria de zlrconio pode ser feita também

com ácido selênico(**-*3>, em melo de ácido clorídrico.

O precipitado obtido é um selenito básico que deve ser con-

vertido a ZrO2 para str pesado. No entanto, se a mistura con-

tendo o precipitado for aquecida por 12-24 horas, o selenito

básico se converte no sal normal, podendo ser pesado direta-

mente. Este método é eficiente para separar slrconlo de

outros íons como Hg(I>, Th(IV), Ce(IV), V(V), Ti(lV), Nb(V) e
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*. Ácido lódicot2*>, gerado a partir de lodato de

tassio. precipita ilrconlo. e» Belo de ácido sulfúrlco

diluído, na forma de lodato básico. O método e pouco se-

tivo e o precipitado pode apresentar composição variável.

5. Fosfito de amonio, (HH4)2HPO4<**.*5)> e a - e i o d e

icido sulfúrico ou de ácido clorídrico, precipita l i r -

cónio na forma de ZrO(H2PO4)2. O método é seletivo, exceto

para nióbio e tântalo, e exige a adição de peróxldo de

hidrogênio se Ti(IV) estiver presente. Ti(lV), Th(IV), Fe(III)

t Sn(lV) ev elevadas concentrações são lnterferentes no

processo.

Com nenhum dos métodos citados c possível sepa-

rar-se ilrcônio de háfnlo.

I.2.C.2. Gravimetria com preeipltaatem orgânicas

De acordo COB • natureza dos preclpltantes or«Snl-

cos, os principais procedimentos para análise fravimétríca

de xlrcônlo e háfnlo, para efeito desta revisão, aqui tam-

bém serão considerados *m cinco categorias, como descrito de

forma sucinta a sefuir.

i. Bases orgânicas como anllina, plrldina(27>*°),

fenilhidrazína(27\ hexametilenotetraminaí2T'*T), entre outras,

são usadas para precipitar xlrcônlo, na forma de "hidró-

xido de zircon'o" (ver 1.2.2.1., i). As bases orgânicas

**o nais seletivas para este propósito que o hidróxido de
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«Snlo. Elas são menos básicas e por Isso a possibilidade

dt coprecipitação de outros ions é menor. Entretanto o em-

prego de tais substâncias é pouco recomendado para fins ana-

líticos, pois existem outros reagentes orgânicos que são

«uito mais seletivos^2*). Para a pesagem do precipitado é

necessário calciná-lo a ZrO2.

2. Ácidos orgânicos, e seus sa is , como ácido

ben2Óicol*8»*9>, ácido f tá l i co<*9t 5 o >, ácido f u m á r l -

Co(SD e ácido sa)lcíl ico(5 2 \ dentre algumas dezenas de e-

xemplos, são usados para precipitai zircônlo, quase sempre

en melo de ácido clorídrico diluído. De um modo geral, e-

jes são empregados para separar o zircônlo de íons diva-

lentes ou trivalentes, sendo que neste último caso, é preci-

so haver cuidadoso controle de pH. De qualquer forma, se estanho

e titânio estiverem presentes no melo, serão precipitados

com o zircônlo. A forma de pesagem é o ZrOg, obtido por cal-

clnação do precipitado.

J. Derivados orgânicos do ácido arsênico, os

ácidos arsônicos, como o ácido met l larsônlcoO 3 ) , pre-

pllarsônico<93), fenllarsônico e derivados^5*"5 7) foram mul-

to usados para a gravimetria de zircônlo. Apesar de serem mais

seletivos que os outros reagentes descritos nos dois pr> ^iros

grupos, os ácidos arsônicos formam precipitados de composi-

ção variável que precisam ser calcinados a ZrOg para serem

pesados. Isto causa sérios problemas devido á eliminação

de vapores de pentóxido de arsênío, que são altamente
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tóxicos, além do fato que, nem sempre, consegue-se eliminar

o arsênlo do precipitado*2*).

4. Derivados orgânicos do ácido fosfórico, os

ácidos fosfônlcos, como o f it in (hexaplrofosfato do ciclohe-

xanohexol)(5a> e o fosfato de trimetlla<59>, também são em-

pregados para a analise gravimétrica de zircônlo. A preci-

pitação é feita em meio de ácido clorídrico 6 mol L~* ou

a e ácido sulfúrico diluído a quente, respectivamente, para

os exemplos citados, sendo que o primeiro deles é adequado pa-

ra separar zircônlo de ferro. Os precipitados calcinados

são pesados na forma de

5. vários agentes quelantes são usados para pre-

cipitar zircônlo. Como exemplos podem str citados o cupfer-

ron<5*»60>61>, a 8-hldroxlquinoleína (oxlna)(27»'9> e o áci-

do mandéllco<62~69>. O sal amoniacal da N-nitrosofenllhidroxi-

lamlna, o cupferron, foi o primeiro reagente usado para a gravi-

metria de zlrcônio(**> e exige a eliminação prévia de fer-

ro e de titânio, que interferem no método. Com a 8-hidroxl-

. qulnoleína, o precipitado, obtido em meio de ácido nítrlco
i

e na presença de acetato de amônlo, pode ser pesado diretamen-

te. O ácido mandélico, introduzido por KUMMINSf**), em 1947,

está entre os melhores agentes para a precipitação gravi-

métrica de zircônlo, em meio de ácido clorídrico 4

mol L"1, sendo um reagente de elevada seletividade.

Como no caso da gravimetria por preclpitantes inor-

gânicos, em todas as classes de preclpitantes orgânicos que
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»A descritas, o háfnio, se estiver presente no melo, pre-

Ita conjuntamente com o tlrcônlo.

, • i outros métodos de analise quantitativa

Zlrcônlo e háfnio podem ser determinados por mé-

todos titulométricos envolvendo reações de neutrallza-

-0(67) ou de precipitação*68), por exemplo.

A técnica de polarografia não pode ser empregada

diretamente, mas métodos polarcgráficos indiretos envolvendo

c redução de precipitantes orgânicos associados com o zir-

cSnlo Ja foram propostos*69). No entanto, eles não são

recomendados por dificuldades inerentes à natureza dos compos-

tos envolvidos^2*).

Métodos f otométrlcos, como a colorlmetrla dlre-

ta<7°) ou indireta^71), f luorometria(72> e a turl>ídlmetria<50>.

também podem ser usados para a análise quantitativa de zir-

conio. Estes métodos estão sujeitos a interferências di-

versas e de um modo geral não são de uso recomendado^*).

1.3. Propósito» deste trabalho

O principal objetivo deste trabalho é o da prepara-

ção e caracterização de «-hidroxicarboxratos de zircônlo

e de háfnio, ten*1 o em vista suas aplicações analíticas.

Par« cumprir esta finalidade, foram slntetlsados e ca-

racterizados os ácidos d /-mandéüco, benzillco,

tfJ-2-naftllglicóllco e rf;-p-bromon>andéllco. A partir destes

e dos ácidos gllcélico, tf/-láctlcot tf;-e-hidroxilsovalé-

rlco, tfy-2-hldroxlnexanólco, d/-2-hldroxldodecanóico, dispo-
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n iveis comercialmente, por reação com o? oxlcloretos hidra-

tados ou cloretos anidros de zircônio ou de háfnlo, obtive-

ram-se os respectivos ot-hidroxlcarboxllatos.

O estudo das condições de preparação dos r e f e r i -

dos «-hidroxlcarboxilatos, que dependem da natureza do ácido

fllcóllco envolvido, permitiu propor modificações no mé-

todo clássico^62) para determinação gravlmétrica de t l r -

conio ou de háfnlo. Para estas modificações, contou-se

também com informações obtidas por análise térmica dos

compostos em apreço.

Além disso, propõe-se a utilização de novos rea-

gentes, os ácidos tfJ-2-hldroxihexanólco e tf/-2-hidroxldode-

canólco, para a análise fravlmétr ica de zlrcônio e de

háfnlo, do que decorreu na preparação dos complexos corres-

pondentes, os quais ainda não eram descritos na l i teratura.

Para os ácidos fllcôlico, tfi-lictlco e tfJ-2-hl-

droxllsovalérlco não fo i possível o estabelecimento de

condições para que pudessem str utilizados com finalidades

analíticas. Has tentativas realizadas, consef ulu-se, porém,

condições para preparação, de modo rápido e eficiente, de

cooplexos derivados destes ácidos, com estequlometria metal-

- l lgante 1:4.
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E CARACTERIZAÇÃO DE LIGAHTES E COMPLEXOS

tl. introdução

A química de zlrcSnlo e de háfnlo e s solução

tquosa é complexa e envolve a presença de espécies polímé-

r i c a s .

O estudo, por exemplo, de oxlcloreto e de oxibrometo

<je zlrcônlo, revelou a existência do cátlon pollmérlco

no qual os átomos de zlrcônio estão

ligados por hidroxllas em ponte*73), A determinação da estru-

tura, por diíração de raios-X, do ZrOClg.eHgO indicou a

presença deste cátlon mesmo no estado sólido'*3»73). Antes

tflsto, acreditava-se que os oxlhaletos de zlrcSnio, em solu-

ção, liberassem o cátlon ZrO2*, com o oxigênio ligado ao

metal por dupla inação* 3» 1 3» 7 3) Em seus trabalhos ,

BLVMENTHAL<12>, ZAITSEHt7*) e CLEARFIELD*35», usaram unidades

tetraméncas e pontes oxo- e hidroxo- como base para raciona-

lizar as formulai de muitos compostos "básicos" de i lrco-

n i o ( » 3 ) .

BLUMENTHAL<7°), tendo em vista a elevada solublUdade

de compostos como o tetraquls(tfy-lactato)zircônlo(IV), chegou
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excluir a possibilidade da existência de espécies de xlr- U

não-hldroxlladas em solução aquosa. j

Quando da descoberta do ácido mandéllco como rea-

e n t e gravimétrico específico para zlrcônlo, KUMINSí62>

propôs um procedimento pelo qual o precipitado formado era

calcinado para ser pesado na forma de ZrOg. STACHTCHENKO % ]

*. Por termogravlmetrla, estabeleceram que a composi-

ção 0° precipitado formado era [Zr(mande]ato)4). BELCHER et

J/JJ(° 3 , com base neste trabalho, tentaram determinar zlrcô-

Pio pela pesagem direta do precipitado. Os resultados por eles

encontrados, no entanto, mostraram-se sempre inferiores aos va-

lores esperados e precisavam ser corrigidos por um fator experi-

mental. HAHN a BAGINSKY(7*> propuseram que as discrepância*

encontradas na massa, ou seja, a não-estequlometria esperada

do precipitado formado, eram devidas à copreclpitação,

en quantidades var iáve i s , de s a i s "básicos", como

[ZrO(mandelato)2] e [Zr(OH)(mandelato)3). Para evitar estes sais

"básicos" e garantir somente a formação de complexos do tipo

tetraquis(<llcolato)zlrcônlo(IV), a precipitação do zlrcô-

nlo deve str efetuada de soluções fortemente ácidas, com

concentração da ordem de 7,5 mol L"1 em ácido clorí-

2.2. Parte experimental

2.2.1. Beagentea e MolventeM

Todos os reagentes e solventes empregados foram de

grau p.A. e estão relacionados a seguir.
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Ácido gllcóllco, Carlo Erba

Ácido tfi-láctlco, Reafen

Ácido di-2-hidroxlisovalérico, Fluka

Ácido d7-£-hldroxlhexanóico, Fluka

Acldo </J-2-hldroxldodecanólco, Fluka

Benzaldeido, Eastman

Hldrogenossulflto de sódio, Berzog

Benzeno, Pro Analyst

Claneto de sódio, Reagen

Acldo clorídrico, Vetec

Benzolna, Eastman

Bromato de sódio, Carlo Erba

Hidróxido de sódio, QuÍBlca Minas

Acldo suifúrico, Vetec

Bromobenzeno, Eastman

Dlssulfeto de carbono, Reagen

Cloreto de alumínio anidro, Merck

Anidrido acético, Cario Erba

Éter etlllco, Grupo Química

Acldo acético glacial, Baker

Bromo, Reagen

Álcool etílico, Grupo Química

2-Acetonaftona, Eastman
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. , síntese dos ácidos gltcbllcos

t 8>l. síntese do ieido ú\-mandélico

Foi obtido a p a r t i r de benzaideído que, por

tratamento com hidrogenossulflto de sódio e depois com cianeto

6t sódio, levou à formação de mandelonltrila. Esta, t r a t a -

Am com ácido c l o r í d r i c o , produziu o ácido tfi-irandé-

C6H5CHO • NaHSO3 • C6H5CH(OH)SO3-Na*

C6H5CH(OH)S03"Na* • NaCH - C6H5CH(0H)CN • Na2SO3

C6H5CH(OH)CH • HC1 C0H5CH(0H)C00H • NH4C1

procedimento: Em um balão de t r ê s bocas de 1 l i tro, equipado

com ag i tador mecânico e fun i l de separação, colocam-se

25,0 g (0,5 mol) de cianeto de sódio dissolvidos em 100 mL de

água e 53,0 g (0,5 mol) de benzaideído puro. Através do

funil, acrescenta-se solução saturada e f i l trada de hldroge-

nossulflto de sódio (aproximadamente 25Og do sal em 335 ml de

água), sob agitação vigorosa. Faz-se es ta adição em 10-15

minutos e, em seu estágio inicial , deve-se acrescentar 150 g

de gelo na mistura, a t r a v é s da t e r c e i r a boca do balão.

Transfere-se a mistura para um funil de separação e recolhe-se

a fase orgânica, que contém a mandelonltrlla, em uma cuba de

vidro. Adicionam-se 75 mL de ácido clorídrico concentrado,

cobre-se a cuba com uma placa de vidro e aguardam-se 12 horas,

período em que ocorre a hldróllse da mandelonltrlla. Trans-

fere-se a mistura para um balão e evapora-se até secura, em
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«orador rotativo. Lava-se o sólido obtido com duas por-

• « de 125 mL de benzeno previamente resirlado. Transfere-se

sólido Para um extrator de Soxhlet com cerca de 200 mL de

• faz-se • separação do ácido tf/-nandéllco. Dei-

se esfriar a solução benzênlca e aguarda-se a cristallza-

- Filtram-se os cristais de ácido tfi-mandélico em fu-

ntl de vidro com placa de porcelana porosa e seca-se ao ar. Mas-

fA de tfJ-ácido mandéllco obtida: 30,5 g.

l.l.l.t Síntese do ícido btnt'ilico

Foi obtido pelo rearranjo benzllico da benzoí-

3 C6H5CH(OH)COC6H5 4 NaBrO3 * 3 NaOH

3 (C6H5)£C(OH)COOHa • NaBr • 3 H20

(C6H5)2C(OH)COONa • HC1 (C6H5)gC(OH)COOH • HaCl

y

Procedimento: Em um balão de duas bocas de 1 litro, dotado de

aiitação mecânica, colocam-se 100,0 g (0,25 moles) de h i -

dróxido de sódio e £3,0 g (0.15 moles) de bromato de sódio

dissolvidos em 200 mL de água. Com a mistura sob agitação e

aquecida em banho-maria, adlclonam-se 95,4 g (0,45 moles) de

benzolna, em pequenas porções. Mantém-se a agitação e o

aquecimento por 5 ou 6 horas, repondo-se, a Intervalos regula-

res, o volume de água evaporado. Resfrla-se, dilul-se a mistu-

ra com 600 mL de água e deixa-se em repouso de um dia para ou-

tro. Remove-se qualquer óleo ou sólido por flltracSo e a-

diclonam-se cerca de 250 mL de solução de ácido sulfúrico

1:3, até observar-se o Inicio de liberação de bromo. Fll-
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t ra-se o sólido obtido, lava-se con água e seca-se. Massa de

benzillco obtida: 97,0 g.

f.í.2-3- Síntese do ácido ál-p-broMomandéllco

Fez-se a preparação da p-bromoacetofenonal***> que,

pOr bromação, levou à p-oi -oi -trlbronoacetofenona. Esta, h i -

árollsada em melo básico e t ra tada com ácido c lor ídr ico ,

conduiiu ao ácido d/-p-bromomandéllco**3) .

C6H5Br • (CH3CO)2O - p-BrC6H4COCH3 • CH3COOH

p-BrC6H4C0CH3 • 2 Br2 p-BrCoH%COCHBr2 • 2 HBr

p-BrC6H4COCHBr2 • 3 HaOH -p-BrC6H4CH(0H)C00Na •• 2 NaBr • H2O

p-BrC6H4CH(OH)COONa • HC1 ^ pBrC6H4CH(0H)C00H • NaCl

Procedimento: «. obteaçâo de p-bromoacetofenona

Em um balão de três bocas de 1 litro, equipado com

agitador mecânico, funil de separação e condensador de re-

fluxo, colocam-se 78,4 g (0,5 moles) de bromobenzeno em 200 mL

de dissulíeto de carbono previamente seco e 250 g (1,1 moles) de

cloreto de alumínio anidro. Aquece-se a mistura em banho-maria

até inicio de refluxo brando. Através do funil adicionam-

se gota a gota, 50,0 g (0,4 soles) de anldrldo acético. Termi-

nada a adição, destila-se o dlssulfeto de carbono e resfria-se

a mistura. Adicionam-se então, cuidadosamente, ácido clo-

rídrico concentrado e gelo moldo para destruir o cloreto de

alumínio restante. Resfria-se a mistura e extrai-se duas vezes

com água, uma com solução de hidróxido de sódio a 10% e

mais duas vezes com água. Seca-se o extrato por 1-2 horas com
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- g de cloreto de cálcio anidro e destila-se sob pressão

-eduzlda. Obtém-se um sólido branco e cristalino, com ponto

At fusão 49-50 °C. Massa da p-bromoacetofenona obtida: 7i,o g.

b. Obtenção de p,ot,c<-trJbroMOMcetofenoBS

Em um balão de três bocas de 1 litro, equipada com

agitador mecânico e funil de adição, colocam-se 60,0 g (0,3

poles) de p-bromoacaetofenona e 200 nL de ácido acétlco gla-

cial e resfrla-se a 20 °C. Através do funil adlclonam-se, gota

t gota, uma solução de 15,t mL (0,3 moles) de bromo em 60 nL

de ácido acético. Cristais do derivado mono- <*-br ornado sepa-

ram-se durante a adição, que deve ser feita em cerca de 30 mi-

nutos. Completada a adição, adiciona-se uma segunda solução

de 15,6 mL (0,3 moles) de bromo em 60 mL de ácido acétlco.

Durante a adição, o sólido fornado dissolve-se e cristais do

p,o(,oc-trlbromoacetofenona aparecem no fim da adição. Aquece-se

a mistura para dissolver o sólido, transfere-se para um bé-

quer de 250 mL e resfrla-se rapidamente em banho de gelo. Fil-

tra-se em funil de buchner, lava-se com ácool etíllco e dei-

xa-se secar de um dia para outro. Massa de p,tf,0<-tribromoaceto-

fenona obtida: 68,0 g.

c. Obtenção úo íeJdo Cl-p-bromomaadélJco

Em um bequer de forma alta de 500 mL colocam-se 71,0 g

de p,< ,̂o< -trlbromoacetofenona e «0 mL de água gelada. Agita-se

a mistura durante 10-15 minutos e adiciona-se gel< motdo até

que a temperatura fique abaixo de 10 °C. Adicionam-.- t 20 mL de

uma solução resfriada contendo 10,0 g de hidróxido de só-

dio. Mantém-se a mistura em geladeira, abaixo de 5 °C durante
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4 , 5 dias, agltando-se ocasionalmente durante este tempo. Flltra-

_se e descarta-se o material insolúvel. Adlclona-se excesso da

clorídrico ao filtrado até não mais observar-se a

de um precipitado branco. Extrai-se a mistura resul-

tante com três porções de 100 oL de éter etíllco. Combi-

nam-se os extratos, seca-se sobre sulfato de sódio anidro e

filtra-se para um balão de 1 litro. Remove-se o éter por

destllação e recrlstal lza-se o sólido obtido em benzeno.

Massa de ácido tfi-p-bromomandélico obtida: 39,0 g.

2.2.2.4. síntese do ácido ól-Z-naftiiglicÓJico

Da mesma forma como descrito em 2.2.2.3, para a prepa-

ração do ácido tfV-p-bromomandélíco, o b t e v e - s e o ácido

</;-2-naf t l l g l i có l i co , p a r t i n d o - s e da 2-ace tonaf tona .

Br 2 NaOH HC1
C1OH7COCH3 w P. • C1OH7CH(OH)COOH

Procedimento: a. Obtenção da «,<* -dlbromoacetonaftoaa

Procede-se como em 2.2.2.3.b, empregando-se 65,0 (0,5

moles) de acetonaftona em substituição à p-bromoacetofenona.

Massa de «, •( -dibromoacetonaf tona obtida: 73,0 g.

b. Obtenção do ácido á\-Z-nattllglicòlico

Procede-se como em 2.2.2,3.c, empregando-se 65,6 g

(0,2 moles) de o(,<x -dibromoacetonaftona em substituição à

P, oi , o< -tribroooacetof enona. Massa de ácido dJ-Z-mitllglicó-

lico obtida: 13,7 g.
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• 2.3. Síntese dos o(-hid rox tear box ilatos de xlrcônío e de

hafni o.

2.2.3-1* (K-HidroxicarboxiJatos de Mircônio e de hátnio deri-

vados dos ácidos àl-mandélico. úl-p-bromomandéllco

e úl-e-aaftiiglicólico

O processo consistiu numa modificação da técnica

descrita por HAHN ft JOSEPH'8*) para a síntese do tetr?.quis(</7-

- D a n d e l a t o ) h á f n i o ( I V ) .

procedimento: Aquecem-se entre 80-90 °C, 100 mL de uma solu-

ção de oxicloreto de háfnio, preparada pela dissolução de

0,1260 g de Hf0C)2.8Hg0 (ou 0,1000 g de HfCI4) em HC1 1:1. Adi-

cionam-se 50 mL de solução 0,16 mol.L"1 do ácido gllcó-

lico correspondente e, em seguida, digere-se a mistura, com agi-

tação magnética por cerca de 30 minutos, entre 80-90 °C.

quando ocorre a precipitação. Filtra-se a mistura, à tempe-

ratura ambiente, em funil com placa de porcelana porosa» de bai-

xa porosidade, usando-se sucção. Lava-se o sólido duas veies

com 2,0 mL de acetona e seca-se em estufa a 150 °C. Para a pre-

paração dos complexos de zircônlo parte-se de 0,1000 g de o-

xicioreto de zircônlo, ZrOClg.BHgO, procedendo-se de maneira

a n á l o g a .

2.2.3.2. cfs-H idroxic ar box i Jatos da zlrconio e de há falo deri-

vados dos ácidos glícóJico, ú\-l'actico e ú\-2-ht-

droxiisova Jerico

Nas condições descritas em 2.2.3.1, o emprego dos
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flicólico, d i - l ic t ico c dJ-2-hídroxiisovalérico

j«v* à formação de complexos do tipo lH(OH)L3jl*
5>. Estudos

realçados por LARSEN ft HOHEIER(**> permitiram estabelecer con-

dições para obtenção do tetraquis(<fi-lactato)xircônio(IV)

e do tetraquis(tf/-Jactato)háf nio(IV) pela lenta redução do

volume das soluções clorídricas de ácido di- láctico

contendo os respectivos cloretos ou oxicloretos, à temperatura

ambiente. Este procedimento favorece a formação das espé-

cies tetraquls e a subsequente precipitação dos complexos, mas

os rendimentos são no máximo de 65*.

Neste trabalho, fez-se a preparação de «(-hldroxicar-

boxiiatos de zircônio e de háfnio derivados dos ácidos

glieólico, dJ-láctico, e </7-2-hidroxilsovalérico. O proce-

dimento é eficiente, relativamente simples e rápido, com

rendimentos praticamente estequiométricos.

Procedimento'. À solução de HC1 1:3 contendo zircônio ou

háfnio adiciona-se o respectivo ácido em solução aquosa

1,6 mol.L"1 e procede-se à evaporação do sistema em banho-

-saria a 95-100 °C, até completa secura do meio. Lava-se o

sólido obtido com etanol e éter etilico e seca-se em estu-

fa a 100 °C por uma hora.

2.2.3.3. <* -Híúrox tear box ilatos de sJrcènio e de hafnío de-

rivados do£ ácidos benx'ilico, ó\-2-hidroxihexanòico

e ól-Z-htdroxldodecaaolco

Apesar do tetraquis(benziJato)2ircônlo(IV) e do te-

traquis(benzllato)háfnio(lV) já estarem descritos previamen-

te<*9,77,67,88)f a J tentativas realizadas para precipitá-los
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n e Stas formas, seguindo os procedimentos apresentados em 2.2.9.1

2.2.3.2, não foram bem sucedidas. Estes compostos só pude-

ram ser obtidos com o procedimento descrito a seguir.

Frocedímento: Mantéih-se uma mistura de 0,1000 g de

2rOCl2-8H2O ou de 0,1280 g de HfOCl2.8H2O (ou de 0,1000 g de

H<CU>. * 2,0000 g de ácido benzíllco, em 80 nL de HC1 1:3

job refluxo durante 6 horas. Filtra-se e lava-se o precipitado

Com duas porções de 5,0 mL de etanol/água a 50* e depois,

com duas porções de acetona, também de 5,0 mL, e seca-se em

estufa a 110 °C.

A partir do ácido tf/-£-hldroxlhexanólco ou do

ácido d/-hidroxidodecanóico, zircônío ou háfnlo podem

»er precipitados na forma de complexos com a estequiometria 1:4

(meta l : l lgan t e ) .

Procedimento: Adiciona-se solução etanól lca de ácido

<S/-2-hidroxihexanóico ou de ácido d J-2-hidroxidodecanóico,

gota a gota, à solução de HC1 1:3 contendo o metal dissolvi-

do. Aquece-se a 60 °C sob refluxo por 6 horas. A quantidade de

ácido di-2-hidroxihexanóico necessária para a precipita-

ção quanti tat iva de zircônío ou de háfnlo é 10:1 (ato-

les de ácldo:moles do metal) t para o ácido tf7-2-hidroxido-

decanóico, esta proporção é 5:1. F i l t r a - s e o precipitado

obtido, em cada caso, lava-se com etanol e seca-se em estufa a

150 °C por uma hora.

|
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• a caracterização dos ácidos gilcbiicos e dos

cí-hidroxicarboxilatos de sirconlo e de hafnlo

* 2.*-1- Métodos utiliiados

a. Ponto de fusão

Os intervalos de fusão foram determinados em um

aparelho Leitz WetzJar-Dialux, modelo 247, sem correção de

temperatura, c o n o s compostos colocados entre lâminas de

vidro, do Departamento de Química, ICEx, Universidade Federal

de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG.

b. Espectroscopia no infravermelho

Os espectros vibracionais dos compostos, na re-

gião do infravermelho, de 4000 a 200 cm"1, foram obtidos no

espectrofotometro PerKln-Elmer 283B do Departamento de Quí-

mica, ICEx, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizon-

te, MG. Os espectros foram corridos em pastilhas de brometo de

potássio, ou entre Janelas de brometo de potássio, no caso

do espectro do ácido 07-láctlco.

e. Analise térmica

As curvas termogravimétrlcas (curvas TG) foram

obtidas no equipamento Rigaku CN 8078B2, Theraogravlmetrlc

Differential, Thermal Analyzer High Temperature, do Departamento

de Solos, da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG.

Para a obtenção das curvas TG foram usadas atmosfera

de ar e pressão ambiente. O fundo de escala do sistema balan-
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.regislrador foi ajustado de modo que uma perda de massa de 10

provocasse um deslocamento de 10 polegadas no traço do regis-

trador.

A razão de aquecimento foi de 20 °C min'1 e a velo-

cidade de registro foi de 6 mm min'1.

tf. Difratometria de raios-X pelo método do pó

Para a obtenção dos difratogramas dos -hidroxi-

carboxilatos de 2irconio e de háfnlo, foi utilizado um di-

fratometro horizontal HGZ 4/B com contador proporcional e dis-

criminador de altura de pulsos com montagem Bragg-Bretano, em-

pregando-se a radiação CuK (X= 1,51 A) com 38 kV e 20 mA em

exposição até 60° (2 6), velocidade angular de 2o min'1 e

velocidade de registro de 30 mm s"1, pertencente ao Departamento

de Química Tecnológica e de Aplicação do Inst i tuto de

Química da UNESP, Araraquara, SP.

e. Análise por caJdnação

A estequiometrla dos complexos estudados neste tra-

balho foi determinada por calcinaçao destes compostos em mufla

a 1000 °C, durante uma hora, usando-se cadinhos de porcelana ou

de platina. Em todos os casos, o resíduo de calcinaçao era

ZrO2 ou HíOg, de acordo com a natureza dos complexos.

B.B.4.2. Caracter Jxação dos ácidos glicólicos obtidos

Os ácidos tfJ-fflandélicc, benzillco, dJ-p-bromo-

mandéiico e dJ-nai tilglicólico foram caracterizados pela de-
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?< nação de seus intervalos de fusão c por espectroscopla

cional na região do infravermelho, os quais foram compa-

• achados de acordo com dados da literatura'®0,81,63,89),

tabela 2.1 contém um resumo das informações obtidas.

2.1. Intervalos de fusão e dados de Infravermelho dos

ácidos d/-mandélico, benxíllco, di-p-bromo-

mandéllco e rfi-2-naf t í l f l l có l i co l 8 0 - 8 1 » 8 3 » 8 9 )

Pontos de fusão Infravermelho
ÁCIDOS

Experimental Literatura OH C = O

4/-inandélico 116-6 116 3400 17 20
1045

benzllico 148-50 149-50 3405 17 2 0
1040

rf7-p-bromo- 116-8 117-9 3410 17 20
mandéhco 10 4 5

dl-Z-naíUl- 157-B 158 3370 17 2 0
fllcólico 1050

g.e.4.3. Caracterização dos X-hidroxicarboxilatos de Mlreò-

oio e de hífolo

a. Analise por caldnação

Os complexos de zircônio e de háfnlo derivados dos

ácidos gllcóllcos estudados neste trabalho foram submetidos

a calcinação a 1000 °C, durante uma hora. A partir das massas

dos óxidos resultantes, ZrOg e HfOg. respectivamente, foi

estabelecida a estequiometrla dos complexos correspondentes.
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p a todos os casos estudados, os compostos apresentam a propor-

- 0 de quatro ligantes para cada átomo central de metal e

«ode» ' e r descritos pela fórmula geral [M(glicoJato)4J [M= Zr,

H f ; glicolator RR'C(OH)COO". R;R'= H. C6H5; R = H. R'= CH3,

(CH3)2CH, CH3(CH2)2CH2, CH3(CH2)6CH2. C6H5, p-BrC6H4, 2-C10H7J«.

» tabela 2.2 contém os resultados obtidos da análise por

caicinação des tas substâncias .

b. Espectroscopiã ao infravermelho

Os espectros vlbracionals na região do infravermelho

são apresentados nas figuras 2.1. a 2.9. que contêm também

os espectros dos ácidos gllcólicos l ivres .

Comparando-se os espectros de infravermelho dos com-

plexos com aqueles dos respectivos ligantes livres pode-se ob-

servar o deslocamento da banda de absorção cerca de 1720-1770

cm'1, atribuída ao estiramento da carbonila nos ácidos,

para cerca de 1630-1675 cm'1 nos complexos correspondentes. Os

valores destes estlramentos são apresentados na tabela Z.Z.

Observou-se também, nos espectros dos complexos, o desapareci-

mento da banda cerca de 3400 cm"1 correspondente à hldroxlia

alcoólica nos ácidos livres e o aparecimento de uma banda

intensa cerca de 1450 cm"1, devida ao estiramento simétrico da

carboni la .

Estas alterações são consistentes com as observa-

ções de BOLARD<9°) para alguns lactatos e de KIRSCHNER &

* - Para as fórmulas estruturais dos ligantes ver anexo.

m m m



fABELA z.z. Dados de Infravermelho e de análise por calelnação
a 1O0O °C doa conplexos de zircônio e de háfnio
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4000 3000 20O0 1600 1000 600 «00

Núnero de onda (c»"1)

FIGUBA 2.1. Espectro» de infravermelho: (T) ácido
glicollco (2) tetraquls(cllcoUto)-
xlrcônlo(IV) • (D tetraqul*(gllco-
la to )há f n lo ( IV ) .
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4000 3000 £000 1600 1000 600 4 00

número de onda (ca"1)

FIGUBA I.e. Espectros de Infraveraelho: (T) ácido
tfJ-licttco (t) tetraquis(rfJ-lactato)-
zlrcônlo(IV) e (5) t«traquis(<f7-lac-
t a t o ) h i f n lo(IV) .



4000 3000

FIGUBA £.S.

2000 1600 1000 600

Húnero de onda

4 0 0

I
Espectros de infravermelho: (?) ácido
tfJ-2-hidroxiisovalérlco, ® tetraquís-
(tfi-2-hidroxllsovaleratoTsircSnio(IV)
c (§) tetraquls(rfi-t-hidroxllsovalera-

to)hi inlo(IV).
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4000 3000 2000 1600 1000 600 4 0 0

HÚnero de onda {€•"*)

FKSUIA 2.4. Espectros de infravermelho: (?) ácido
rfl-2-hidroxihexanólco, (t) t e t raqui» -
(tf/-2-hldroxlhexanoato)iirconio(lV)
e (5) tetraquls(tfi-2-hldr6xlhexanoa-

t o) hí f n 1 o 11V | .
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4000 3000 2000 1600 1000 600

NÚaero de onda

4 0 0

FIGURA 2.5. Espectros de infravermelho: (T) ácido
«H-C-hldroiidodecanóico, (?) t e l r a -
quls ( t f i -2-hidroxidodecanoato)z ircâ-
nio(IV) • (3) tetraquls(tfi-2-hidroxi-
dodecanoato)hafnlo(IV).
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4000 3000 2000 1600 1000 600 400

número de onda (c»"1)

FIGUHA 2,6. Espectros de infravermelho: (J) ácido
47-aandéllco, (£} tetraquls(<fS-aan-
delato)ilrcônio(IV) e (3) tetraquli-
(< / ; - - • a nde Ia t o)h í f n l 0(1 V).
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4000 3000 2000 1600 tOOO »00 400

Húaero de onda (<:•"*)

FIGUBA t.l. Espectros de Infravermelho: (?) acldo
tfi-p-broMoaandellco, (?) telraquitUfJ-
-p-broaoaandelato)iirconio(IV) e (f)
tetraqul*(dl-p-broBOBandelato)hafnto(lV).
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4000 3000 2000 1600 1000 600 400

Húmero de onda (c»"1)

FIGURA 2.e. Espectros de Infravermelho: (T) ácido
benzlllco, @ tetraquis(benzilato)-
zlrcônlo(lV) • (?) tetraquia(benilla-
t o ) h i f n lo ( lV) .
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000 3000

FIGURA 2.9.

2000 1600 1000

Numero de

600 %00

onda (ca'1)

Espectros de Infravermelho: (?) ácido
rfj~2-naftilflicóllco, ® tetraquis-
(tfj-2-naftllf llcolato)ílrcônlo(IV) e

(3) tetraquis(tfi>2-naiti)f!lcolato)háf-
nlo(IV).
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em tartaratos quelatos, sendo consideradas uma

evidência da formação dos complexos.

Ha região de estlramento da ligação oxigênio-hl-

drogênio, observou-se a presença de três bandas distintas de

pequem, intensidade, cerca de 2550-2600, 2250-2300 e 1750-1800

cm'1 (esta última, quase sempre, como um pequeno ombro na ban-

da da carbonlla, em 1630-1675), também observadas por diversos

autores em compostos tipo tetracjuisí'2»'3).

Estudos de infravermelho realizados por LARSEN &

HOMEIERI86) e s lactatos, mandelatos e lsopropilmandelatos de

zirconio e de háfnlo, espécies tetraquis , protonados e

deuterados, permitiram, para estes compostos, a proposição de

estruturas que contêm ligações por pontes de hidrogênio. A

estrutura dímera para o tetraquis(tfi-mandelato)zircí>nio{IV)

pode ser esquematicamente representada como se segue.

(mandelato)3Zr H H Zr(mandelato)3

\
ç

C

Das pontes de hidrogênio, responsáveis pelo apare-

cimento de bandas de absorção em 2600, 2300 e 1650 cm'1, de-

pende a estabilidade do complexo representado acimatB6). Estas
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bandas, com pequenos deslocamentos e intensidade* diferentes, a-

parecem em todos os espectros dos complexos estudados neste tra-

balho. A variação de intensidade destas bandas parece ser in-

dicativo do (rau de dimerização dos complexos^'*).

Além disso, foi observado que complexos neutros com

a estequlometrla tetraquis só são formados a partir de solu-

ções contendo o ligante racêmlco, sugerindo que o par dl

fornece uma estereoespeclflcldade adequada para a formação de

ligações por pontes de hidrogênio, o que não ocorre quando

se emprega o ligante em suas formas resolvidas^86). De fato,

isto é consistente com observações realizadas por BOUSSAHA

et a/ijO5), que estudaram, por correlação angular perturbada

diferencial, mandelatos de háfnio preparados a partir os á-

cldos tf 7-mandéllco, tf-mandélico e J-mandélico,

c. Análise térmica

As curvas TG, no intervalo 50-650 °C, dos -hidroxi-

carboxllatos de zlrcônic e de háfnio sao apresentadas nas

figuras 2.10 a 2.18.

Na tabela 2.3 estão indicadas as massas iniciais dos

complexos que foram empregadas para a termogravlmetria e as mas-

sas finais, dos óxidos correspondentes, obtidas das curvas

respectivas. A partir destes dados foi possível calcular os

conteúdos experimentais de ZrOg Ou de HfO2, os quais são

concordantes com os valores calculados teoricamente, supondo a

formulação na proporção metal:*» Jlgantes. Estes valores tam-

bém apresentam boa concordância com aqueles obtidos da a-

nállse por calclnação, l istados na tabela 2.1.
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I1 WR

!Tif= 3,00 ipn

rc,.= 4,20 n

100 200 300 400 500 600 700 800

o c

Figura 2.10. Curvas ternogravlaétricas: (?) tetraquls
(gllcolato)xircônio(IV) e (2) tetraquis-
( f l lcoIato)háfnlo( lV)
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I 1 mp.

m f=2,70 jr.g

% = 4,50 n>*

100 2O0 300 400 500 600 700 800

O C

Figura 2.11. Curvas terBogravlnétrica*: /?) tetraquls
(tf/-lactato)slrc8nlo(IV) e (?) tetraquí*
(tfy-lactato)háfnlo(iV).
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100 ZOO 300 400 500 600 700 000

O c

Figura 2,12. Curvai teraogravlnetricas: fl) tetraquis-
(tU-2-hldroxíi sova lera to)»ir con io(IV) e
(2) tetraquis(tf/-2-hldroxlisovaIerato)-
ha< nio(I V).
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1 1 >

m^ 10,10 np \

r.j= 10,10 mg \

1

1 1 1

1 1

\

i i

i i

1 1 mo

ir.f=

1

2,05 m"

3,00 mg

100 200 300 400 500 600 700 600

o C

Fifura 2.13. Curva» termogravlaetrlcas: (J) tetraquls
Uti-Z-hldroxlhexanoato)ilrconlo(IV) e
@ tetra4uls(tfi-2-hldroxihexanoato)-
hafn io(IV) .

L
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m ^ f ,G0 H!£ ^

IK.= 9,90 ing \ l
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1 |

* • 1

\

\

I l l
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" ^ .
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1,30 me

2,00 ri"

100 200 300 %OO 500 600 700 800

O C

Fifura 2.14. Curvas ter«ofravi«étrícai! (J) tetraqui»
(rfJ-2-t)idroxidodecanoato)sirconlo(IV) «
0 tetraquls(tfi-2-hidroxldodecanoato)-
hafnio(IV).
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100 200 300 400 500 600 700 800

Figura 2.15. Curvas teraofravlaetrlcas: (Y) tetraquls-
(tfJ-Bandelato)zlrcSnlo(IV) e (S) tetra-
quls(rfi-Bandelato)hifnlo(IV).
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ni= 10,30

mi= 9,40

i

me >y

\

•

i

\
i |

•

I 1 mg

V

1

1,25 mf,

1.IÍ0 irg

i

100 200 300 «00 500 600 700 600

O c

Figura 2.16, Curvas termofravlnétrlcas: (T) tetraquís-
(</y-p-broaoBandelato)slrconlo(IV) e
(£) tetraquls(<f/-p-bromonandelalo)háf-
nlo(lV).
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I1 rap

f = 1,30

mf= 1,90

100 200 300 400 500 600 700 800

O c

Figura 2.17. Curvas termofravimetricas: (7) tetraquls
(benxilato)3lrcônlo(lV) e @ tetraquls-
(benzl lato)háfnlo( IV) .
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n>.= 9,70 mj

1 mp.

m,.= 2,10 mi»

100 200 300 400 500 600 700 800

O C

Figura 2.IS. Curvas teraogravtaétrlcas: (T) tetraquis-
(tf;-2-naftll«licolato)iircônio(lV) e
@ tetraquis(tf/-2-naftll(licolato)-
haf nio(I V).

L
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TABELA 2.3. Dados de ternofiravimetria dos complexos de zircSnio

e de háfnlo

COMPLEXOS

tZrlHCH(OH)COO)4)

lZr(CH3CH(OH)COOJ4]

[Hf(CH3CH(OH)COOJ4J

(Zr«CH3)2CHCH(OH)COO)4)

lHfl(CH3)2CHCH(OH)COOl4]

(Zr|CH3(CH2)3CH(OH)COO)4)

[HfiCH3(CH2)3CH(OH)COO?4)

[ZrlCH3(CH2)9CH{OH)COO}4)

{Hf|CH3(CH2)9CH(OH)COO)4)

[Zr|C6H5CH(OH)COO]4]

[HflC6H5CHl0H)C00)4J

[Zr|(C6H5)2C(OH)C00)4)

[HiUC6H5)2C(OH)COO]4]

tHfl2-C10H7CH(OH)COO)4J

"inicial

<-•)

9,60

9,50

9,80

11,30

10,30

9,80

10,10

10,10

9,80

9,90

10,70

9,70

10,30

9,40

10,10

9,90

9,40

9,70

•f inal

(»«)

3,00

4,20

2,70

4,50

2,20

3.20

2,05

3,00

1.30

2,00

2,05

2,60

1,25

1,80

1,30

1,90

1,30

2,10

Conteúdo
(H= Zr

(X)
Calculado E>

3Í.3

43,2

27,6

39.8

21,8

32.7

20,3

29,7

13,2

20,2

19,2

26,8

12.1

19.1

12,9

19,2

13,8

21,6

em MO2
. Hf)

cperimental

3 1 , 4 8

4 3 , 9 7

2 7 , 5 4

3 9 , 3 6

2 2 , 0 1

3 2 , 5 3

2 0 , 0 1

2 9 , 9 4

1 2 , 9 4

2 0 , 2 4

1 9 , 0 0

2 6 , 8 8

1 2 , 1 8

1 9 , 1 6

1 2 , 3 2

1 9 , 3 6

1 7 , 7 5

2 1 , 4 0
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A tabela 2.4 apresenta as temperaturas as temperaturas

iniciais e finais dos processos de ternodecomposição dos o(-hi-

droxicarboxilatos de zirconio e de háfnio. Destes compostos,

os derivados dos ácidos o*7-2-hidroxihexanóico, tfi-2-hidroxi-

dodecanóico, <f/-mandélico, <fV-p-bromomandélico e tfJ-2-naf-

tilgllcólico são os mais estáveis termicamente. Os proces-

sos de termodecomposição destas substâncias iniciam-se em

temperaturas superiores a 200 °C. O tetraquls(gllcolato)zircâ-

nio(IV), o tetraquis(tf/-lactato)háfnio(IV) e o tetraquls(d7-

-lactato)háfnio(IV) são os compostos termicamente mais ins-

táveis, com os processos de termodecomposição iniclando-se

cerca de 50 °C.

Alguns dos Ov-nidroxicarboxilatos estudados neste t ra -

balho já haviam sido investigados, quanto à estabilidade

térmica, tendo em vista suas aplicações analíticas.

Em trabalho sobre a termogravimetria de trinta preci-

pitados analitlcos, relacionados à determinação de i i r -

cônio, STATCHTCHENKO t DUVAL<77> estudaram os precipitados de

zirconio obtidos com os ácidos dJ-mandélico e dZ-p-bromo-

mandélico. Para o precipitado obtido a partir do ácido õl-

-mandéllco, verificou-se que era termicamente estável até

188 °C, e que sua composçao correspondia à formula

(Zr(C0H4CH(OH)C0O)4). O nesio não ocorria com o precipitado

do ácido tfy-p-bromonandéllco, termicamente estável até

170 °C. As massas moleculares obtidas para o precipitado vari-

avam de 649 a 901, diferente daquela esperada para o composto

com formulação [Zr(p-BrC6H4CH(OH)COO)4), de 1010,85.
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2.4. Temperaturas iniciais e finais dos processos de termo-

decomposição dos complexos de ilrcônio e de háf-

nio

COMPLEXOS

lZrlHCH(OH)CO0J4l

[HftHCH(0H)CO0)4)

[Zr(CH3CH(OH)COOJijJ

[HflCH3CH(OH)COOl4)

[Zr{(CH3)2CHCH(OH)COO)n}

[Zr(CH3(CH2)3CH(0H)CO014]

(HfíCH3(CH2)3CH(OH)CO0)4)

lZrlCH3(CH2)9CH(OH)COO]Jè )

(Hf {CH 3(CH2)9CH(OH)COOJ41

(ZrlC6H5CH(OH)COO}4]

[HHC6H5CH(OH)COO)4]

(Zrlp-BrC6H4CH(0H)C001 (,)

lHf(p-BrCoH4CH(0H)C00)4)

[Hfl(C6H5)2C(OH)COO]ij)

lZr(2-C10H7CH(OH)COO)4]

[Hf(2-C l 0H7CH(0H)COO)4]

Temperatura °C

Inicial

50

55

180

50

100

155

250

260

220

230

250

250

210

200

140

150

250

250

Final

6 4 0

7 0 0

6 0 0

6 3 0

5 2 0

4 6 0

6 7 0

5 5 5

7 5 0

6 0 0

7 0 0

6 3 0

6 0 0

6 0 0

6 0 0

5 8 0

6 0 0

6 0 0
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Em outro trabalho, WENDLANDT**') estudou a termóli-

se de precipitados de zlrconio derivados de ácidos orgâni-

cos, e entre eles, os do ácido c/7-p-bromomandéllco e do á-

cido benzilico. Para o precipitado com o primeiro ácido, foi

encontrado o valor de 980 para a sua massa molecular, o que foi

considerado razoável, tendo em vista uma formulação do tipo

[Zríp-BrCfcHijCHlOHjCOOJjt). Este precipitado foi o mais estável,

termicamente, entre os que foram estudados. O precipitado com o

ácido benzil ico, com formulação [Zr IC^H^JgCtOHJCOO^),

mostrou ser termicamente pouco estável, com a primeira perda

de massa ocorrendo a 85 °C.

DAUTEL & DUVAL(96), tan)t)ém em trabalho sobre termo-

graviraetria de precipitados analiticos relacionados à deter-

minação de háfnio, estudaram o precipitado deste metal com o

ácido mandélico. Com composição correspondente à fó r -

mula [HfíC6H5CH(OH)COO)n], ele era termicamente estável até

d. Difratometria de raios-X pelo método do pb

As figuras 2.19 a 2.27 apresentam os difratogramas de

raios-X pelo método do pó para os o(-hidroxlcarboxllatos de

zircSnio e de háfnio. A tabela 2.5 contém os dados dl f ra-

tométricos destes compostos, ou seja, as distâncias in te r -

pla ares (d) e as intensidades relativas dos picos (I/Io), que

puderam ser obtidas dos respectivos difratogramas,

Comparando-se os pares de difratogramas corresponden-

tes aos complexos de zircônio e de háfnio com um mesmo l i -
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60° 40° 80°

2 6

Figura 2.19. Dlfratogranas de raios-X pelo método do pó:
(T) tetraquls(gllcolato)zlrcônlo(lV) e
(?) tetraquis(f llcolato)háfnlo(IV).
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60°

Figura 2.20.

40° 20°

2 e

lfratogramag de ralos-X pelo método do pó:
) tetraquis«f/-lactato)ilrcSnio(IV) e

(2) tetraquis(di-lactato)háfnio(IV).
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60° 40° 20°

Figura 2.21.

2 9

Difratogramas de ralos-X pelo método do pó:
(7) tetraquls(tfJ-£-hldroxllsovalerato)zlrco--
nTo(IV) e (2) tetraquls(dy-i-hidroxlisovale-
r a t o ) h i f n i o ( i V ) ,
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60° 40° 20°

i e

Figura 2.22. Dífratogramas de ralos-X pelo método do pó:
(?) tetraquia(tf/-£-hidroxihexanoato)2ircô-
nfo(lV) e (£) tetraquis(<fi-í-hidroxihexano-
ato)haf n ío( lV) .
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60° 40° «0°

2 e

Fifura 2.23. Difratogramas de ralos-X pelo método do pó:
(?) tet r aqui s(</i-£-hldr oxldodeca noa to)*irc8-
nlo(IV) e (5) tetraqiti»(tf7-^-hidrox4dodecano-
a t o ) h á í n i o ( I V ) ,
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60® 40» 20°

2 e

Figura 2.24. Dlfralogranas de raios-X pelo Método do po:
0 tetraquls(</7-Bandelato)slrcônlo(IV) •
(£) tetraquis(oW-mandelatoato)háfnSo(IV).
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^*S/V-^^A'V'-''*'^^^

60°

Figura 2.25.

40° 20°

2 e

fratogratna« de ralos-X pelo método do pó:
) tetraquis(</7-p-broBOBandeIato)sirconio(lV)
) tetraquis(<fJ-p-bromomandelato)háfnio(IV),
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60° 40° 20°

z e
Figura 2.26. Difratogramas <Je ralos-X pelo método do pó:

GO tetraquls(beníiIato)zirc8nio(lV) e
if) telraquls(ben2ilato)háf nlo(lV).
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60° 40° 20°

2 e

Figura 2.27. Difratogramas de raios-X pelo método do pó:
(0 tetraquls((/i-2-naiti]gllco1ato)iircônlo(lV)
(2) tetra quis(<f/-2-naftHglico!ato)háfnlo(IV).



?.5. Dados dif ralométricos dos complexos de zircônio e

de háfnio

COMPLEXOS

tZrlHCH(0H)CO0)ij]

l Z r(CH 3 CH(OH)COO} 4 )

[HKCHjCHíOHJCOO]^)

[Zr|(CH3)2CHCH(OH)COO)i i)

IHÍÍ(CH 3 ) 2CHCH(OH)COO) 4 )

[ Z r | C H 3 ( C H 2 ) 3 C H ( 0 H ) C O O ) 4 )

[Hf(CH3(CH 2 } 3 CH(OH)COO| l i )

d

(A)

8.93
6,97
5,77

9,72
7,57
6,69
6,92
6,69

6,04
3,82
3,56
9,16

9,31
8,04
7,90

10 40
7,38
3,71
3,65

10,28
7,38
5,25
3,72

15,79
7,63
5,13

16,06
7,76
6,81
6,70

10
10

6

8
10

5
5
7

10
6
5
2

3
10
10

10
4
3
3

10
6
7
4

10
7
6

10
1
1
1

(Contínua na página seguinte)
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da Tabela 2.5)

.jUicHalcHaiçjcmoHjcoom

(Hf(p-BrC6H4CH(OH)COO),,)

tZrí(C6H5)2C(OH)COO)4)

lHf l (C 6 H 5 ) 2 C(0H)C00J 4 )

{Zr|2-C loH7CH(OH)COOli|)

IHÍ12-C1OH7CH(OH)COOJ|,)

13.82
9.41
4.11

14.25
9.41
6,92

15,24
4,98
4,93
4.46

14,73
7,44
4,44
5,01

18,40
9,41
4,35

18,55
9,35
4,37

12,45
8.93
5,61
3,99

14,73L

11.94L

8,11
5,64

19,42
6,46
4,51

19,86
6,42
5,13

10
9
5

10
8
5

10
1
1
1

10
1
2
3

6
8

10

6
10

9

10
1
1

<1

10
10

2
5

10
3
2

10
3
1

L= banda larga
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gante, observa-se qualitativamente que os compostos de zircô-

nio apresentam maior cnstalinidade em relação aos compostos

<je háí nio.

Apesar de não ser possível obter-se maiores infor-

mações, é interessante salientar que, pela comparação dos

difratogramas, os compostos de zircônio e de háfnlo deri-

vados dos ácidos tf7-mandélico e </7-p-bromomandélico pare-

cem ser menos cristalinos, relativamente aos compostos aná-

logos derivados dos ácidos benzlllco e tfi-2-naf t l lgi icól l -

co. Esta observação não deixa de ser uma surpresa, uma vez

que os primeiros ácidos são considerados os melhores reagen-

tes para a análise gravimétríca de zircônio e de háf-

nio*29»97), e isto permite pressupor que os precipitados com es-

tes metais deveriam ser bem formados, o que parece não ser

verdadeiro. Surpreende ainda mais o fato dos complexos deriva-

dos do ácido benzilico apresentarem uma cnstalinidade rela-

tivamente superior.

De fato, diversas têm sido as dificuldades para ca-

racterizaar a natureza dos compostos formados entre o ácido

benzilico e zircônio ou háfnlo. VENKATARAMANIA» & RAO(6B)

estabeleceram que sua fórmula era O = Zr(OH)B.1H2O [B-

(C6H5)CH(OH)COO~). Estudos conduzidos por KLINGENBERG et

alii^) c c , m 0 ácido benzilico para a determinarão de zir-

cSnio levaram a compostos cujas composições eram dependentes

do tipo de solvente utilizado na lavagem final do precipitado:

c4iH31°9Zr« c o m água quente; CSZH^HOJI, com álcool etilico

a 20X e C5iH320iiZr, com ácido clorídrico 2 mol L"1.

BARBIÉRI et âJjji*6) também tiveram dificuldades em caracte-
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rizar o composto formado entre oxlcloreto de háfnlo irradiado

e o ácido benzilico que, sob o ponto de vista das intera-

ções hiperiinas ao nível do núcleo-sonda, não é bem

def in ido .
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O 3

OS ÁCIDOS <*, HIDBOXlCAKBpXtl.lCOS ÇOMO REAGEHTES PARA DETERMI-

NAÇÃO DE 7IRÇÔM.I0 E DE HAFNIO

3,1. Int rjp du_i_«

O primeiro a uti l izar um ácido <X-hídroxicarboxill-

co, o ácido di-mandélico, C&H5CH(OH)COOH, para a determina-

ção de zírcônio foi KUMINS<62>, em 1947, que verificou tra-

tar-se de um reagente extremamente seletivo para aquele objeti-

vo. O ácido rfV-raandélico separou quantitativamente o z ir-

cSnío, no intervalo de 0,020 g (2,2 10"* moles) a 0,3 g

(3,3 ÍO"3 moles) deste elemento, na forma de tetraquis(tf/-mande-

la to)z ircônlo( ] V), a p a r t i r de solução clorídrica e na

presença de t i t â n i o , f e r r o , vanádio, alumínio, crôraio,

t ó r i o , cés io , e s tanho , bário, cá l c io , cobre , b i smuto ,

a n t i n ô n i o e cádmio.

P o s t e r i o r m e n t e , foi demonstrado por OESPER &

KLlKGENbERG^29), que esta seletividade era extensiva a outros

ácidos contendo o grupo ácido glicólico, como os ácidos

dV-p-jnetí lmandélico, rfi-p-nitromandélico, dJ-p-bromovandé-

l íco , d / -p -c loromandé l i co , </y-p-lodomandélico, 2 -h idrox ide -

canóico, benzi l lco e dJ-2-nai t i l g l i c ó l i c o . Nes te mesmo

trabalho veri f icou-se que a utilização dos ácidos dJ-o-ni-
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tromandél lco, t /V-zn-mtroma ndél ico, d / - l á c t i c o e g l i c ó l i -

c 0 , nas condições estudadas, não levavam à formação de

Outros ácidos glicólícos estudados, com f i n a l i d a -

des a n a l í t i c a s , foram os ácidos d i - l - n a f t i l

úl-p-iluor o m a n d é l i c o ' ^ ) e <3J-p- t r i f luoromet i lmandé l i

Era trabalho realizado por H A H N ' " ' , em 1949, sobre de-

terminação de pequenas quantidades de zircônio, foi compara-

da a ação do ácido dJ-mandélico com a do fosfato de a-

mônio para a precipitação daquele elemento. Com o emprego de

soluções de ZrOClg puras e padronizadas contendo de 0,0153 g

(1,66 IO" 4 moles) a 0,00011 g (1,6 IO"6) moles de zircônio, o

emprego de ácido </7-mandélico ou de fosfato de amonio pro-

vocou a precipitação de todo o metal, no intervalo de concen-

tração estudado. Os resultados obtidos, neste caso, foram pra -

ticamente idênticos entre si. Quando se empregou soluções

de ZrOCl2, nas mesmas concentrações, mas contendo cloretos de

alumínio, f e r r o ( l l l ) e t i t ân lo ( lV ) , o método do f o s f a t o de

amonio não produ2iu precipitados quando a massa de z i rcô-

nio na solução era infer ior a 0,0024 g (2,6 IO"5 moles). Para

estas soluções, no entanto , o uso de ácido dV-mandélico

possibilitou a precipitação de zircônio em todo o in terva lo

de concentração estudado, não havendo diferenças s ign i f ica -

t ivas nas quantidades dos precipitados, em relação 20s resul-

tados obtidos a p a r t i r das soluções puras de ZrOClg- H A H N ' * "

verificou também oue a presença de outros ions no meio, como

Co(II), Mg, Kn(l l ) , Hg(II), U0 2 ( I I ) e Zn, não i n t e r f e r i a m na
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precipitação com ácido d/-mandélico. Somente a presença de

háfnio é que afetava os resultados. pois este elemento é

sempre precipitado conjuntamente com o zircônio.

KUMINSt62) havia proposto que o precipitado -formado

entre o ácido mandélico e o zircônio fosse um sal simples,

o tetramandelato de zircônio, Zr(CôH7O3)ij. Ho entanto,

FEIGLÍ102) postulou para este composto uma estrutura tipo quela-

to, como representada abaixo.

H

Orr
H-0 O

Hf/t

HAHN & WEBBER103), KL1NGENBERG & THEIS^10*) e HAHK &

J0SEPC4) demonstraram que o tetramandeiato de zireónio ou de

háfnio tinham propriedades ácidas e que reagiam com bases

fortes para formar compostos tipo sal. A reação de tetraman-

delato de zircônio, por exemplo, com hidróxido de amSnio

pode ser descrita pela equação a seguir:

HJèHf(C8H6O3}4 • 4 HH40H +• lNH4)1AHf(C8HoO3)il * 4 H2O

Reação similar ocorre com hidrogenocarbonato de

sódio*8 4) . Estudos de dífracâo de raios-X pelo método do

pó indicaram que os compostos for maios não são misturas de

tetramandelato de háfnio com mandelatos de amônlo ou de

s ó d i o .

COLLOPY « KLINGENBERt105* fíieram um estudo espectros-

cópico de soluções e tanól icas de t e t r a m a n d e l a t o de z i r -
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cônio que resultou na confirmação da estequiornetria deste

composto e de suas propriedades ácidas.

XURIGUERAl106!107) estudou a velocidade de precipita-

ção do tetraroandelato de háfnio. Foi verificado que, nas

condições utilizadas (HfO2 0,0453 mol L'1, ácido dl-mandé-

lico, HC1 3 mol L"1, 25 °C), depois de 35 minutos de agitação

da mistura, a velocidade de precipitação do tetramandelato de

háfnio não depende mais da concentração de háfnio res-

tante na solução.

Os ácidos d/-p-clororaandélíco e tf7-p-bromomandé-

lico foram utilizados por OESPER & KLINGF.NBERG^29', em 1949,

tendo sido considerados, nesta ordem, melhores que o ácido

(/./-mandélico para a determinação de zirconio. Entre as

vantagens destes ácidos sobre o ácido mandélíco, estabele-

cidas por KLINGENBERG & PAPUCClt7'), estão que eles produzem

uma grande quantidade de precipitado em relação à quantidade

de zirconio presente em solução, o que é desejável,

quando o metal se encontra em baixas concentrações no meio.

Além disso, eles usaram água destilada para lavar o precipi-

tado, que é formado em tempo menor que aquele necessário

quando se emprega o ácido tfJ-mandélico.

Os ácidos d /-p-cloromandélico e dV-p-bromomandé-

lico foram empregados na determinação de zirconio em ligas

de alumlniot'7), de magnésiot io8>, de ti tânioí i o 9>, em

e em vidros, cerâmicas e refratáríos(* lo>.

O ácido tf ;-p-lodomandélíco foi empregado por

para determinar zirconio em minerais e Hg?s, que



demonstrou ser necessário usar menor quantidade deste ácido

(0,31 g/100 mL) que dos ácidos d7-p-cloromandéllco, dl-p~

-bromomandélico (1,0-1,2 g/100 mL) e {/7-mandélico (8,0 g/100

mL).

Os ácidos t/y-p-bromomandélico'112) e rfj-l-naftil-

gilcójicol101) foram usados na determinação da relação

zircônio/háf nio. Antes disto, esta relação era estabeleci-

da pela determinação da densidade de misturas de óxidos des-

tes elementos ou do precipitado (NH^ZrFg • (NHn^HlF^113),

por espectroscopí a óptica'1**), ativação neutrônical*1 5),

espectroscopia e iluorescsência de raios-X'11**), rotação

óptica de complexos com tartaratos '1 1 7) , ou ainda, por méto-

dos químicos indiretos, como a determinação do conteúdo em

amônio do precipitado iNH/^gZrFj, • {NH ĴgHf F^1 1 2) , análise

da mistura de brometos ou de cloretos'*12' e de selenitos preci-

pitados convertidos a

3.2. Método simplificado para determinação gravlmétrlca de

zlrconio ou de háfnio com os ácidos </J mandéllco,

rf/-p-bromoroandélico e rfJ-2-naftilgllc6lico

3.2.1. Tentativas de pesagem direta de precipitados* descritas

na Jiteratura_

Nos métodos descritos na literatura^^»6 2) para a

determinação de zircSnio ou de háfnio por precipitação

com ácido d7-mandélico, de um modo geral, os precipitados

são convertidos, por calcinação, aos respectivos óxidos

para serem pesados.
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ASTAN1NA & OSTROUMOV(12°) estabeleceram que o tetra-

quis(</y-mandelato)zirc8nio(l V) precipitado podia ser pesado

diretamente após lavagem com etanol a 95St e secagem em estufa.

Cies, no entanto, só examinaram soluções contendo no

máximo 25 mg (0,2 moles) de ZrOg num volume total de 100 mL.

BELCHER et alij&*) tentaram determinar zircônio pe-

ja pesagera direta dos precipitados formados com os ácidos dl-

-mandélico, d7-p-bromomandélico ou dl-p-iluoromandélic •>.

No caso do ácido mandélico, o precipitado, quando lavado

com solução contendo 5X de ácido mandélico e 2Z de HC1,

indicava sempre um conteúdo em ZrOg maior que aquele obti-

do pela calcinação, que era correto em relação aos pa-

drões utilizados. Quando se lavava o precipitado somente coro

água, o conteúdo em ZrOg era sempre inferior, tanto na pesa-

gem direta, quanto na pesagem do ZrOg. Pela lavagem do precipi-

tado com solução aquosa saíur&da de tetraquis(tfS-mandelato)-

zircônioUV), os resultados da pesagem direta eram sempre pou-

co menor que o resultado esperado, enquanto que a pesagem de

ZrOg fornecia resultados exatos. Este efeito era observado para

determinações de zircônio em soluções contendo de 11,2 mg

(0,0900 mmoles) a 106 mg (0,88 mmoles) de ZrO2. A aplicação de

um fator empírico, 1,0145, aos resultados obtidos pela pesagem

direta dos precipitados, fornecia resultados satisfatórios em

relação aos dn pesagem de ZrOg, obtido por calcinação.

Na tentativa de explicar as diferenças observadas, da

não estequiometria do precipitado, BELCHER et alii^^ chega-

ram a propor que algum outro composto diferente do tetraquis(t/V-

-mandelato)zlrconlo(lV) pudesse ser formado por decompôs!-
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ção deste composto, como o tetraquis(f enilglioxalato)zircô-

nio(IV), [Zr(C6H5COCOO)i,). No entanto, testes que foraa» reali-

zados eliminaram esta possibilidade e a conclusão foi que "as

razões para a não estequiometria dos complexos de 2ircS-

nio e os ácidos mandélicos sao ainda desconhecidas.*^63).

HAHN & BAGINSKl̂ a) propuseram que a não estequiome-

t n a do produto formado entre zircônio e ácido dV-mandéli-

co podia ser explicada pela precipitação simultânea de quan-

tidades variáveis de sais básicos como [ZrCHCgHfC )̂̂ ) e

[Zr(OH)(CgH7O3>3) juntamente com o [Zr(CgH7O3)ii). Se isto fosse

verdadeiro, resultados melhores que aqueles de BELCHER et

a/jj(63) poderiam ser obtidos se a precipitação ocorresse em

soluções fortemente ácidas, onde a hidrólise do ion zir-

conio fosse mínima. Assim eles estudaram o efeito da concen-

tração de ácido clorídrico na massa de mandelatos de zir-

cônio precipitados e verificaram que só em meio de HC1 7,5

m oi L"1 que o [Zr(CgH7O3)ij] era seguramente obtido. Também ob-

servaram que um precipitado mais cristalino era obtido quando a

solução de ácido tf;-mandélico era adicionada gota-a-goia,

sob agitação constante, à solução quente contendo zircô-

nio. O precipitado obtido era lavado com solução saturada de

tetraquis(d/-inandelato)2ircônio(lV), com etanol a 95*/. e com

éter etílico. A tabela 3.1 apresenta resultados selecionados

que foram obtidos por este autores'7®).

3.2. t. ft_oyo método

A literaturaf.62»103> descreve a determinação de zir-
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TABELA 3.1. E f e i t o da concentração de ácido c lorídrico na

massa de mandelatos de zirconio precipitados

(25,50 mg de ZrO2 foram empregados em todos os cx-

perlmentos)l7&) (Valores se l ec ionados ) .

Concentração de HC1
na solução final

(mol L 1 )

0

0,3

0,8

1.5

3,0

7,5

Massa de mandelato
de zirconio pre-

cipitado
(£)•

0,0671

0,1041

0,1243

0,1305

0,1364

0,1398

0,14 1

0,1426

0,1429

0,1423

0,1426

0,1422

0,1415

Massa de ZrOg
c a l c u l a d a

(«"«)

1 1 , 6 8

18 ,4 4

2 2 , 0 1

2 3 , 1 1

2 4 , 5 1

2 4 , 7 6

2 5 , 0 0

2 5 , 2 5

2 5 , 3 1

2 5 , 2 0

2 5 , 2 5

2 5 , 1 8

2 5 , 2 4

• Zr(OH)3(C6H7O3) daria 0,0602 g

ZrO(C6H7O3)2 daria 0,0840 g

Zr(OH)(C6H/O3)3 daria 0,1152 g

Zr(C8H7O3)4 daria 0,1429 g
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cônlo pela adição de solução de ácido K-hidroxicarbo-

xílico adequado à solução fortemente clorídrica contendo

zircônio dissolvido. Após 30-60 minutos de digestão sob a-

gitaçao e temperatura de 80-90 °C, a suspensão é resfnada

e filtrada. O sólido contendo o crf-hidroxicarboxilato de zir-

cônio é calcinado em mufla a 1000 °C, usando-se cadinhos de

porcelana ou de platina. Pelo mesmo procedimento pode-se preci-

pitar háfr.io. Esse método não é adequado para separar

zirconio de háfnio. Caso os dois elementos existam numa mes-

ma solução, serão precipitados conjuntamente pela adição

do ácido «-hidroxicarboxí l ico.

Dentre os ácidos glicólicos empregados na realiza-

ção deste trabalho, aqueles que se prestaram à determina-

ção de zircônio ou de háfnio, por este procedimento geral,

foram os ácidos tíV-mandélico, dJ-p-bromomandélico, e dl-Z-

- n a f t i l g l i c ó l i c o .

Os resultados da análise termogravimétrica, conti-

dos na tabela 2.3, indicam que os complexos de zircônio ou de

háfnio com estes ácidos podem ser aquecidos até cerca de

200 °C sem que ocorra qualquer processo de terraodecomposição.

Assim, e tendo em vista a composição constante dos

complexos obtidos, propoe-se uma modificação no método de

KUMlNsl62) para a determinação gravimétrlca de zircônio:

após precipitação do cx-hidroxicarboxilato de zircônio ou

de háfnio e o seu devido resfriamento, o precipitado é

transferido quantitativamente para um funil de vidro com placa

de porcelana sinterizada, de porosidade 4, previamente tarado,

onde o mesmo é lavado somente com acetona ou com éter etí-
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lico para eliminação do excesso de ácido livre. O funil é

então mantido em estufa a 150 °C por uma hora para secagem do

precipitado. A seguir pesa-se o funil e a partir da massa do

complexo formado calcula-se o conteúdo de ZrO2 ou de HfOg (ou

dos teores de zircônio ou de háfnio), conforme o caso.

As determinações realizadas por este procedimento

possibilitaram, chegar a resultados praticamente idênticos

àqueles da calcinação dos precipitados. A tabela 3.2 con-

tém os dados obtidos, quando foram empregadas soluções 4,0

mol L~* de HC1 contendo 100,0 mg de ZrOClgCH^O ou 100,0 rog de

HfCli}, previamente padronizados por calcinação direta.

0 procedimento proposto elimina a necessidade de lava-

gem do precipitado obtido com solução aquosa saturado do com-

plexo normal de zircônio ou de háfnio, o que deve eliminar

eventuais problemas de hidrólise do precipitado. Além disso,

uma importante contribuição está na eliminação da etapa de

calcinação. A não utilização da mufla, além de represen-

tar uma economia de energia, também representa uma diminui-

ção significativa do tempo de análise para a determinação

gra vimétrica de zirconio ou de háfnio.

3.2.3. Proposta de novos reagentes BA/13. 9. analise gravime^_

i€J.£ã dJL lirconio ou de haf_ni_o

Nas condições descritas em 2,2.3, os ácidos dl-Z-

-hidroxihexanóico e dV-2-hidroxldodecanóico podem ser empre-

gados como reagentes gravimétricos para a análise de zir-

cônio ou de háfnio. Para tanto, depois da etapa de refluxo,
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TABELA 3.2. Massas de precipitados obtidas pela adição de 50,0

nL de solução 0,18 mol L~* de agente prec lp i tan-

te a soluções 4,0 mol L~* em HC1 contendo 100,0

mg de ZrOCl2.8H2O ou 10O.O mg de HfCl,.

Agente Metal em
precipitante solução

Ácido mandélico
Zr

Hf

Ácido tfi-p-bromomandélico
Zr

Hf

Ácido dl '-naftilglicólico
Zr

Hf

Massa do prec ip i tado
Experimental

(ng)

2 1 4 . 8
2 1 5 , 6
2 1 6 , 0
215,5""

2 4 3 , 9
2 4 4 , 5
2 4 4 . 7
244,4"

3 1 3 , 4
3 1 3 , 8
313_,J
313,7"

3 4 3 , 3
3 4 3 , 6
3 4 3 , 7
343,5"

2 7 7 , 3
2 7 8 , 1

277,8^"

3 0 6 , 5
3 0 6 , 8

306,8r

Calculado
( • ( )

2 1 9 . 9 2

244,48

313,85

343,00

278,05

306,99

» valores médios
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a n istura deve ser filtrada em -funil de vidro com placa de por-

celana sinterizada, de porosidade 4, previamente tarado.

A tabela 3.3 contém os dados obtidos, em quadrupli-

cata, relativos à precipitação dos referidos metais a par-

tir de soluções 4,0 mol L"1 em HC1 contendo 100.0 mg de

ZrOCl2.8H20 ou 100,0 mg de HfCl4.

A precipitação de zircônio ou de háfnio com os

ácidos dV-mandei ico, t/7-p-bromomandélico e tíi-2-naf t i lg l i -

cólico, requer excesso destes ácidos. A proporção zoles do

ácjdo g Jjcb) icotmole s do metal, neste caso, é cerca 30:1.

Com os ácidos <f i-2-hidroxihexanóico e d J-2-hidroxidodeca-

nóico, esta proporção é reduzida para 10:1 e 5:1, respec-

tivamente. Comparando-se todos estes reagentes, a proporção

molar 'ácidos ól-mandéjico, á\-p-bromonundéj ico, úl-2-naf-

11 JgJ icóUcorác ido dl- 2-h id rox ihe x anbic o:ac ido ú\-2-hi-

drox idodec anbico é 6:2:1.

Com base nisto e tendo em vista os preços dos ácidos

disponíveis comercialmente, pelo catálogo Aldrlch 90-91, 6

moles de ácido di-mandélico ou de ácido d7-p-bromomandé-

llco custam US S 200,00 e US S 3000,00, respectivamente, en-

quanto que 2 moles de ácido tf7-2-hidroxihexanóico custam US

S 160,00.

Assim, sob o ponto de vista econômico, o custo com o

uso de ácido tfV-Z-hidroxihexanóico é comparável com o

custo se se emprega ácido áJ-mandélico.

Do ponto de vista operacional, no entanto, o terapo re-

querido para a precipitação dos metais com o emprego do áci-

do (/y-manadéllco éinferíor a uma hora, enquanto que com o
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TABELA 3.3. Massas de precipitados obtidas pela adição de so-

luções e tanól icas de ácido tf J-2-h idroxihexa-

nóico e de ácido <f/-2-hldroxidodecanóico a

soluções 4,0 mol L"1 em HC1 contendo 1OO.O

mg de ZrOCl2.6H2O ou 100,0 mg de HfCl4.

Agente
precipitante

Metal eu
solução

Ácido dJ-Z-hi-
droxihexanóico

Zr

Hf

Ácido dJ-Z-hí-
droxidodecanólco

Zr

Massa do precipi tado
Experimental Calculado

(mg) ( m g )

1 9 0 , 4
1 9 0 , 7
1 9 0 , 8
1 9 1 . 2
190,6»

2 1 8 , 8
2 1 9 , 1
2 1 9 , 7
2 2 0 . 1
219,4"

2 9 3 , 7
2 9 4 , 7
2 9 5 , 1

294,7"

3 2 3 , 8
3 2 4 , 2
3 2 4 , 3
12 4^7
32 •,3"

1 9 1 , 1 0

2 1 9 . 5 1

2 9 5 , 5 7

3 2 4 , 6 1

« valores médios
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ácido cf7-2-hidroxihexanóico, este tempo é da ordem de 6

horas.

Um aspecto importante a salientar é que os sólidos

obtidos pela precipitação de zircônio ou de háínio com os

ácidos âJ-2-hldroxthexanóico e <JV-2-hidr oxidodecanólco

são complexos do tipo [M{RCH(OH)COO)4) [M= Zr, Hf; R =

CH3(CH2)2CH2, CH3(CH2)8CH2), ainda não descritos na l i teratu-

ra.
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CONCLUSÕES

Este trabalho envolveu a síntese de alguns ácidos

gl icó l icos (ácidos d / -mandél lco, benzí l ico, dJ-p-bromo-

(nandéiico e dl-z-mf tilgllcóllco) que juntamente com outros

ácidos da mesma natureia (ácidos el lcól ico, dJ-lkctico,

d/-2hldroxi i sovalér ico , d.f-2-hidroxihexanóico e d ./-2-hídro-

xidodecanóico), disponíveis comercialmente, foram empregados

na preparação de «.-hídroxicarüoxilatos de zircônio e de

háfnio. Estudou-se a natureza destes compostos tendo em vista

suas aplicações analíticas. Estes estudos envolveram deter-

minações de pontos de fusão, análise por calclnação, e s -

pectroscopia vibracional na região do infravermelho, análise

termogravimétnca e difratometria de raios-X pelo método do

pó. Assim:

1. Nas condições estudadas, todos os oc-hidroxícarboxjlatos de

zircSnio e de háfnio formados têm fórmula geral

[M(glicolato)4) [H= Zr, Hf; R:R's H, C6H5 ou R: H, R'= CH3,

(CH3)2CH2, CH3(CH2)2CH2, CH3(CH2)ÔCH2, C6H5, p-BrC6H4,

2 - C 1 0 H 7 ) .

2. Estudou-se, por termogravimetrla, a estabilidade térmica

dos precipitados dos ácidos gllcóliros com zircônio ou
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háínio. Os -hidroxicarboxilatos derivados dos ácidos

<*7-2-hidroxihexanòlco, tf J-2-hidroxidodecanóico, dJ-man-

délico, d7-p-broraoni andé 1 ico e d7-Z-naf t i lg l lcól ico,

são termicamente estáveis até temperaturas de pelo me-

nos 200 °C.

3. Foi proposta uma simplificação no método clássico de

análise graviraétrica de zircônlo e de háfnio, pela

pesagem direta dos precipitados formados, quando são em-

pregados como reagentes analíticos os ácidos d/-mandé-

lico, tf;-p-bromomandéJico e dJ-Z-mf tilglicóiico. A sim-

plificação consiste na lavagem prévia com acetona dos

precipitados formados e secagem dos mesmos em estufa a 110-

120 °C, antes da pesagem direta. A eliminação da etapa de

calcinação a 1000 °C, do método clássico, representa

economia de energia e diminuição significativa do tempo de

a n á l i s e .

4. Ficou evidenciado que os ácidos glicólico, </;-láctlco,

e dV-2-hidroxlisovalérico, nas condições estudadas,

nao satisfazem condições para que possam ser utilizados

como reagentes gravimétrlcos para zlrcônio e háfnio.

5. Foram propostos dois novos reagentes para a gravimetria de

zlrcônio e de háfnio: os ácidos o*/-2-hidroxihexanól-

co e dS-2-hldroxidodeeanóico, cujos precipitados formados

são termicamente estáveis até temperatura de 220 °C. A

precipitação destes metais com os novos reagentes envolve

condições de refluxo e requer proporções molares ácl-
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do-metal significativamente inferiores que aquelas emprega-

das com os ácidos glicólicos referidos em 3. Com os no-

vos reajentes é possível, também, a pesagem direta dos

precipitados formados.

6. Os sólidos obtidos a partir dos ácidos d7-2-hldroxihexa-

nóico e «/V-2-hidroxidodecanóíco são complexos, ainda

não descritos na literatura, do tipo IMIRCH(OH)COO)4) [M=

Zr, Hf; *-- CH3(CH2)2CH2, CH3(CH2)8CHZ].
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ANEXO

FÓRMULAS ESTRUTURAIS PL A HAS E S1NOHÍM1AS DOS AçiDOS

GLICÓLICOS EMPREGADOS MESTE TRABALHO

1. Acido filícólico ^ H £>
Ácido hidroxietanóico H-Ç-C^
Acido hídroxiacétlco OH OH

2. Acido dJ-láctlco ^ H O
Acido dJ-2-hidroxlpropanólco CH3-6-Ç^
Acido tf7-2'hldroxlpropiSnico OH OH
Acido </J-metilglicólico

3. Acido (//-2-hidroxilsovalérico H -O
Acido d J - 2 - h i d r o x l - 3 - r o e t i l b u t a n ó i c o (CH3)2CH-è-C
Acido rf7-2-hidroxi-3-n>etilbutírico ÓH OH
Acido </7-isopropllg!ícólico

4. Acido rfy-2-hidroxihexanóico
Acido d/-2-hldroxicapróico
Acido o*y-A-butiiriicóiico

5. Acido rfy-2-hldroxidodecanóíco H J>
Ácido o-y-2-hidroxiláurico CH3-(CH2)9-Ç-C
Acido </7-/>-decilclic6llco OH OH

6. Acido </y-»andélico
Acido tfy-if-hidroxifenUetanóico
Ácido </y-«(-nidroxifeni]acético
Acido dZ-fenilglicóllco

7. Acido </y-p-broaomandélico
Ácido d J - p - b r o m o f e n i l M d r o x l e t a n ó i c o Br
Ácido </y-p-bromofenllhldroxiacético ^—<J ÓH \>H
Addo dZ-íí-bromofenil-oc-hldroxietanóico
Ácido dy-H-bromofenll-ot-hidroxíacético
Acido dy-p-bromofenllelicóllco



8. Acldo bemílico
Acldo dlfenllhidroxietanólco
Acldo dlfenllhldroxlacético
Acldo dlíenilglicólico
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9. Ácido <fi-2-naftilglicólico
Ácido tfy-eí-hldroxí-2-naftiletanóíco
Acldo rfy-w-hidroxí-2-naftiIacético
Ácido tfj-cx-hidroxí-a-naftilgllcólico


