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A DETERMINAÇÃO DE SELbIO POR

· FLUORIMETRIA'-· · 

Arquimedes Lavorenti 

Orientador: Dr. Henrique Bergamin F2 

RESUMO 

xii 

Foi desenvolvido um método fluorimétrico para a 

determinação de selênio em amostras vegetais e soro de·san:gue. 

o método empregou inicialmente o radiois6topo 75se para atingir

as condições analíticas de determinação.

Foram estudados·três processos de digestão de 

amostras e alguns fatores relativos à metodologia. com o proce� 

so de digestão nítrico-percl6rica, cérca de 40 amostras 

ser analisadas diariamente com relativa facilidade. 

podem 

Foi adicionado HCl (1+9) ao digerido e . submetido 

ao banho-maria a 902c por 30 minutos. o procedimento analítico 

básico consistiu na reação do selênio com 2,3�diaminonaftaleno 

(DAN) 4 x 10-
3M a pH 2 durante 60 minutos a 702c e extração do

complexo Se-DAN com ciclohexano. 

O método proposto apresentou um coeficiente de 

variação em torno de 9%, uma recuperação média superior a 90% e 

uma exatidão considerada excelente. 



SELENIUM DETERMINATION BY 

· FLUORT'MF.'l'l?V

Arquimedes Lavorenti 

Adviser: Dr. Henrique Bergamin F2 

SUMMARY 

A fluorimetric method vas deve1oped to 

selenium both in vegetal samples and blood serum. The 

consists of a radioisotope 75se initially in order to

the determination of analytica1 conditions. 

xiii 

determine 

method 
• 1 • 

optimize

Three samples digestion processes were studied 

and also some factors related to methodology. Thanks to the 

nitric-percloric digesti.on process, around 40 samples can be 

analysed daily in a relatively easy way. 

HCl (1+9) was added to the digested material and 

submitted to water-bath at 902c during 30 minutes. The basic 

ana1ytica1 process consisted of the selenium reaction with 2,3-

diaminonaphthalene (DAN) 4 x l0-3M at 2 pH during 60 minutes at

702c and extraction of Se-DAN complex with cyclohexane. 

The proposed method showed a coefficient of 

va�iation of about 9%, an average recovery superior to 90% and 

excellent accuracy. 



l - mTRODUÇÃO

o selênio foi identificado como um ·elemento ,em

1817 por um químico sueco, Berzelius, em resíduos de produção 

de âcido sulfuico. Ele foi denominado da pàlavra grega selene, 

significando a lua, por causa de sua semelhança ao telúrio, um 

elemento que havia sido descoberto anteriormente e foi denomi

nado da palavra latina tellus, significando a terra (ROSENFELD 

e BEATH, 1964). Faz parte da .familia do enxofre, coluna 6A dos 

não metais, parecendo-se com o mesmo em seus compostos: 

Apesar de ser um elemento muito utilizado na in

dústria (produção de retificadores, fotômetros, semi-conduto

res, etc.), seus compostos são extremamente t6xicos, asseme -

lhando-se aos do arsênico nas reações fisio16gicas em animais. 

o sel�íii o ê um elemento que pode estar presente

no solo e ser absorvido pelas plantas em quantidades sufiéien

tes capaz de ocasionar toxidez aos animais que se alimentam 

dessas plantas. Também é t6xico à maioria das plantas, com ex

ceção de algumas espécies que são acumuladoras de selênio,como 

as leguminosas do g�nero Astragalus (TRELEASE, 1945). 

Tem sido reconhecido desde 1957 como um elemento 

essencial à vida animal. Este reconhecimento se deve aos expe-
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rimentos realizados por SCHWARZ e FOLTZ (1957), que descobriram 

um componente vital no "Fator 3" (um composto orgânico contendo 

sel&.io como insi·ediente ativo), altamente eficaz na proteção 

contra a necrose hepática dos ratos. 

No Brasil, poucos são os estudos realizados com 

sel�io em termos de nutrição animal. Tudo indica que o princi

pal motivo seja a falta de conhecimento sobre a metodologia ut!, 

lizada para a sua determinação. 

Foi pensando nisto que o objetivo do presente tra 

balho visou aprimorar o mêtodo de determinação de selênio por 

fluorimetria, principalmente em termos de sensibilidade, exati

dão, precisão, velocidade analítica e custo operacional, de tal 

modo que o mêtodo fosse prático e de rotina·em muitos laborat6-
' 

rios que disponham de um mínimo de equipamentos e reagentes ne-

cessários. 

Poder-se-ia ter escolhido um dos mêtodos já exis

tentes na literatura e implantá-lo integralmente no Brasil, mas 

como será abordado mais adiante na revisão de literatura, estes 

métodos não aliam boas condições em ambas as fases do procedi 

mento para análises de rotina: decomposição de amostras e deter 

minação de sel&.io propriamente dita. 
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2 - IMPORT!NCIA DO SEL�IO NA AGROPECUARIA 

A importância do sel�io é devida principalmente 

ao fato de ser este elemento essencial à vida animai. As plan

tas podem absorvê-lo em diferentes quantidades, e se concen

tram principalmente nas sementes (TRELEASE, 1945). 

Segundo GEERING et alii (1968), a solubilidade 

do selênio nos solos é uma função do pH. A solubilidade dimi

nui quando a solução do solo está na faixa levemente ácida pa

ra neutra. Foi verificado tambêm., que o selênio está presente 

principalmente na forma de selenito e é facilmente fixado pe

los 6xidos de ferro e matéria orgânica. 

CARY e ALLAWAY ( 1969) mediram a absorção de selê 

nio adicionado à cultura de alfafa crescendo em quatro tipos -

de solo e dois níveis de pH (um em torno de 5,5 e outro 7,5). 

Constataram que as plantas absorveram mais selênio quando cres 

ciam em solos arenosos e em pH mais elevado. 

Segundo GISSEL-NIELSEN (1971), as plantas utili

zam apenas 1% do selênio contido nos fertilizantes, podendo 

aumentar a absorção quando se utiliza um fertilizante NPX po

bre em enxofre. O mesmo autor (1975) salienta que a correção 
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de deficiências de selâiio no solo tambêm pode ser .feita com 

pulverizações .foliares nas plantas jovens. onde se gastariam 

vinte vezes menos selênio do que aplicar o .fertilizante no so

lo. Ainda poderia ser .feito o pré-tratamento das sementes com 

selênio, antes da semeadura. 

GISSEL-NIELSEN (1973) verificou que a absorção 

de selênio pelas plantas é dependente do seu estado de oxida -

ção e,·a adição de enxofre ao solo diminui a absorção de selê

nio principa1mente como selenato. O selênio ê translocado das 

ra!zes com maior rapidez como selenato do que como selenito. 

Os mecanismos responsâveis pela .fixação do sel� 

nio nos solos não são totalmente explicados devido à falta de 

informações a respeito das reações entre os componentes do so

lo e o selênio (HAMDY e GISSEL-NIELSEN, 1977). O entendimento 

destas reações ê de grande importância para elucidar os .fate

res que levam a não disponibilidade do selênio às plantas. 

A ocorrência de selenosis nos animais em regime 

de pastoreio, depende··da interação entre as quantidades e for

mas de selênio no solo e as espécies de plantas que estão pre

sentes. Elevados níveis de sel@n.io total no solo não resu.l tam 

necessariamente em elevados níveis de selênio nas plantas, po::_ 

que o selênio pode estar presente principalmente na forma não 

disponível no solo. 

Assim, LEVANDER (1967), estudando o selênio em 

diferentes aspectos, observou que o mesmo é um mineral raro 

que pode estar em pastagens naturais juntamente com outros el� 

mentos, ocasionando toxidez ou deficiência em animais que ve -

nham a se alimentar destas pastagens.·Por volta de 1930 nos 

Estados Unidos foi constatado que alimentos contendo selênio 

ocasionavam a "enfermidade de alcali" em animais domésticos. 



05 

Os sintomas de toxicidade do selênio variam com 

o nível, natureza e tempo de absorção, com a dieta e em pequena

extensão, com a idade e espécie animal. Segundo MAYNARD (1955)

e UNDERWOOD (1966), nos casos crônicos da doença, ocorre a per

da dos pelos,das crinas e dos rabos nos cavalos, no pelo do ra

bo no gado bovino e despreendimento de pelos no gado porcino. 

Produz esfoliação dos cascos e se tornam inflamados e ainda po

de haver queda dos cornos. o animal, tambêm se torna manco, de

vido ao desgaste das juntas dos ossos longos, o animal en.fraqu_! 

ce, diminui o consumo de alimentos, o corpo definha e pode mor

rer de fome. Estes sintomas externos se unem a marcantes altera 

ções internas que se revelam na aut6psia, como atrofia do múscu 

lo do coração, cirrose do fígado e anemia hipocrônica de sever_!, 

dade progressiva. Nas enfermidades agudas o animal_ mostra cegue_! 

ra, sofrimento abdominal, salivação excessiva, dentes ásperos e 

alguns graus de paralisia. A respiração é perturbada e a morte 

surge com a quebra da respiração. os mais susceptíveis a essa 

toxidez são os animais jovens, cujo crescimento se retarda pela 

injestão de pequenas quantidades de selênio. 

A distribuição do selênio no meio ambiente em di

Perentes matrizes pode ser observado na Tabela 1, extraída de 

BOWEN (1966). 
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TABELA 1. Teores m�dios de selênio (ppm) em diferentes matri

zes (extraido de BOWEN, 1966). 

Rocha ignea • • •

Argila ou xisto. 

Arenito • • • •  

• • 

• • 

• • 

Rocha calcárea • • • 

carvão de pedra. • • 

. .. . .. . . • • 0,05

• • • • • • • • • • 0,60

• • • • • • • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

0,05

0,08

s7

Agua do mar. 

Agua;de rios 

Solos secos.

• • • • • • • • • • • • • • 0,00009

• • • • 

• • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 0,02

• • • • • 0,2

Plantas marinhas (algas pardas) • •  

Plantas terrestres (angiospermas). 

• • • 0,84

• • • 0,2 

Mam1feros • •  • • • • 

Cérebro • •  

coração • •  

Rim •.• 

Figado. 

• • 

• • 

Músculos • •  

Cabelo. • • 

Sangue. • • 

Plasma. • • 

Ossos • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • •

• • • •

• 1,7 

• 2,10

• • • • • • • • • • 0,70

• • • • • • • • • • 2,10

• • • • • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • • 

• • ·• 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • .. 

• • • • 

• • • • 

• 2,10

• 2,50

• 0,3 -

• 0,27

• 0,11

• 0,06

1,3 
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3 - REVISÃO DE LITERATURA 

A presente revisão tem por fina1idade destacar 

os métodos ana1íticos utilizados para determinação quantitativa 

do selênio e os métodos de decomposição de amostras. 

3.1. Métodos Analíticos 

3. 1. 1. .Co1orimétricos 

Dentre os métodos co1orim�tricos utilizados.• para 

determinação de selênio, o mêtodó baseado no 3,3 1 -diaminobenzi

dina (DAB) é·o mais•usado· e sensível. o selênio é determinado 

ap6s extração do complexo Se-DAB em solvente orgânico. 

O mecanismo da reação de selênio com DAB �oi des

crito por HOS�E (1948) e, segundo este autor, a reação indepen

de de um processo de oxi-redução. Basicamente uma molêcula de 
DAB reage em meio aquoso com duas moléculas de ácido se1enoso -
(H2sea3) e um precipi�ado amarelo difenildipiazselenol é forma

do imediatamente: 
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o composto é inso1'6.vel em água, HN0
3 

6N, HCl llN 

ou NH
3
, 6N e levemente solúvel em álcool e ácido glacial em ebu 

lição (HOSTE; 1948).· 

O método descrito por HOSTE e GILLIS {1955),para 

determinar baixas concentrações-de selênio com DAB, foi modif!, 

cado por CHENG {1956) que empregou EDTA para "mascarar" o e.fe!, 

to de ions inter.ferentes. Concluiu que apenas aquelas subst� 

·cias que oxidam o diaminobenzidina ou reduzem o seleni to ele -

mentar inter.ferem no método. O complexo Se-DAB se desenvolve -

entre pH 2 e 3, extraido com tolueno a pH 7 ·e a absorbância da

so1ução·medida a 420 nm.

Segundo o método de DANZUKA e UENO (1958) de de

terminação de selênio em ácido sulP'drico, pequenas quantidades 

de selênio (IV) podem ser determinadas em ácido sulfúrico ou 

amostras contendo sulfato. A interferência do ion sulfato é 

eliminada pela adição de um excesso de cloreto de am.8nio antes 

da reação do selênio com DAB. 

GUTENMANN e LISX (1961) adaptaram. o método de 

CHENG (1956) para determinação de selênio na presença de clor!, 

drato de hidroxilamina, ácido .fórmico� EDTA, e extração com,t2, 

lueno. Uma sensibilidade em torno de 0,25 ppm de selênio .foi 

atingida. 

Modificando o método descrito por CHENG (1956), 

KELLEHER e JOHNSON (1961) incorporaram a técnica da diluição 

isot6pica para compensar as perdas que ocorrem durante as aná

lises e aumentar a sensibilidade. Foi realizada a extração com 

tolueno e a absorbância medida a 420 nm. Os cálculos foram co.:: 

rigidos em função do teste de recuperação com o selênio radio

ativo. 
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CHAU e RILEY (1965) descreveram um método basea-

do no DAB para determinar selênio em âgua do mar, sedimentos 

marinhos e organismos marinhos. Foi usada a coprecipitação com 

hidr6xido de ferro (III) a pH 4-6 para concentrar o selênio e 

separá-lo de ions interferentes. O ferro e outros cátions fo

ram separados por troca iônica. Foi usada a diluição isotôpica 

para corrigir os resultados devido às perdas que ocorrem dur� 

te a análise. o método apresenta boa sensibilidade uma vez que 

os autores determinaram selênio em água do mar em torno de 0,4 

ppb. 

outro método bastante interessante � proposto 

por OLSON (1973), baseado na reação do selênio com 2,3-diamin2 

naftaleno ap6s 30 minutos em banho-maria a 50ºC e medida da 

absorbância a 378 mn.. O método é adequado para amostras de 

plantas conténdo mais que 2 ppm de selênio ou na diagnose de 

toxicidade.do.selênio em gado, pela análise de pelos. 

3.1.2. Fluorimétricos 

Apesar de se poder determinar fluorimetricamente 

o selênio com o DAB (WATKINSON, 1960; DYE � alii, 1963), o m!

todo fluorimétrico utiliza principalmente o 2,3-dia.minol'.@ftal�

no (DAN) devido à maior estabilidade do reagente e à boa sensi

bilidade que é alcançada.

PARKER e HARVEY ( 1962) foram os primeiros inves

tigadores da reação do ácido selênico com orto-diaminas aromá

ticas. Mostraram que o selênio reage com DAN em meio ácido, 

formando o composto fluorescente "4-5-benzopiazselenol", e po

de ser extraído da fase aquosa com solventes orgânicos e usado 

para determinar quantidades abaixo de 0,002 pg de s�lâiio. DAN 
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é considerado mais sensível que o DAB na determinação fluorimé 

trica do selênio. O DAB contém dois pares de grupos de ortodia 

minas, dos quais apenas um reage com selênio sob as condições 

do experimento,resultando no Ollpiazselenolvv que ainda é .forte 

mente básico e pode ser extraído da fase aquosa por solventes 

orgânicos apenas com a elevação do pH da solução. Isto compli

ca o procedimento analítico na presença de metais em. que seus 

hidr6xidos são precipitados em soluções neutras ou alcalinas , 

e necessita sua remoção ou adição de adequados agentes comple

xantes, os quais têm que apresentar um elevado grau de pureza. 

LOTT et alii (1963) descreveram a determinação 

de miligramas, microgramas e submicrogramas de selênio por gr!_ 

vimetria, espectrofotometria e Pluorimetria, respectivamente, 

com o DAN. Empregaram agentes mascaradores para aumentar a se

letividade, de tal fo:r.ma que o selênio pudesse ser determinado 

na presença de telúrio, cobre, zinco, alumínio e outros ions. 

concluiram que o procedimento fluorimétrico é cerca de dez ve

zes mais sensível que o espe�troPotom�trico quando se emprega 

DAN como reagente, embora seja mais susceptivel aos interferen 

tes do que o DAB. Os autores salientam que a reação entre o 

selênio e DAN é influenciada pela concentra�ão do âcido, temp� 

ratura, cinética de formação da cor e presença de ions interfe 

rentes •. 

CUKOR � alii (1964) desenvolveram um método pa

ra determinar selênio em materiais vegetais, usando DAN como 

reagente e extração com ciclohexano. As reações com diaminas 

aromâticas são discutidas e a técnica da diluição isotópica é 

apresentada como fator de correção dos possíveis erros cometi

dos no procedimento analítico. O autor apresenta ainda uma ta

bela em que compara as propriedades ópticas de vários reagen-



tes. Para o DAN há um comprimento de onda de fluorescência a 

423 nm e de excitação a 336 nm e, para o complexo Se-DAN o com-

prirnento de onda de fluorescência é de 520 nm e de 

377 nm. 

(A) Espectro de excitação do DAN

(B) Espectro de fluorescência do DAN

3.3µA 

(C) Espectro de excitação do Se-DAN

(D) Espectro de fluorescência do Se-DAN

excitação 
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Seguindo o procedimento descrito por PARKER e 

HARVEY (1962) e CUKOR � ali_i._ (1964), ALLAWAY e CARY (1964) CO

precipitaram. selênio com arsênico, para isolá-lo dos ions inter 
. � 

ferentes. Ap6s, dissolveram o precipitado em HN0
3

, fizeram a 

reação com DAN adicionando hidroxilamina para minimizar a oxida 

ção.do DAN durante a reação, e mediram a .fluorescência em deca

linae Os resultados obtidos concordaram com os da análise por 

ativação neutrônica e o método foi adaptado para uma grande va

riedade de materiais sem problemas de interferências. 

WATKINSON (1966) descreveu um método para a deter 

minação de baixas concentrações de selênio em várias amostras 

biol6gicas, baseando-se na reação com DAN. A perda durante a 

digestão em ácidos nitrico e percl6rico .foi de 2,4%. Verificou 

que aquecimento vigoroso e prolongado do digerido de ácido per

cl6rico, pode promover a oxidação do selênio (IV) para selênio 

(VI). Por esta razão, é recomendado normalmente, que o digeri

do final seja aquecido com uma pequena quantidade de âcido clo

rídrico concentrado, antes da adição de DAN, a fim de reduzir 

selenato, que possa estar presente, para selenito. o método Poi 

comparável aos procedimentos de Prasco de combustão, separação 

por ditiol e ativação neutrônica. 

EWAN � alii (1968) combinaram um método fluorimé 

trico para a determinação de baixas concentrações de selênio� 

pregando digestão por via úmida, coprecipitação de selênio com 

trióxido de arsênico e reação com DAN. Através deste procedime!! 

to a recuperação do selênio .foi de 95%, conforme indicaram tes

tes empregando o radioisótopo 75
se. Quando selenita foi adicio

nado a materiais vegetais a recuperação .foi de 103%. Foram obti 

das concordâncias satis.fat6rias entre este e outros métodos ana 

líticos na estimativa de selênio em amostras contendo 0,01 ppm 
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de selênio .. 

HOFFMAN et ·alii(l968) apresentaram um método pre

ciso e relativamente rápido para a determinação de selênio na 

faixa de nanogramase tons interferentes são complexados com 

EDTA, e o selênio com DAN •. Ap6s extração com ciclohexano e cen

trifugação o teor de selênio é medido .fluorimetricamente. As 

amostras são digeridas com ácidos nítrico, percl6rico e sulfúri 

co e peróxido de hidrogênio. 

OLSON (1969) modificou o método de WATKINSON 

(1966) de determinação de selênio em materiais biológicos. o mé 

todo também se baseia na digestão por via úmida com ácidos ní

trico e perclórico, e medida da .fluorescência do "piazselenol ·" 

.formado após reação com DAN. A sensibilidade está em torno de 

0,02 pg de selênio. 

IHNAT (1974b) realizou um estudo em colaboração 

com outros laborat6rios para determinar selênio fluorimetrica 

mente com DAN em alimentos. Dezenove laboratórios descreveram -

os resultados analíticos de 10 amostras representativas de vege 

tais, produtos de laticí�io, carne e peixe. A precisão e exati

dão do procedimento foram considerados aceitáveis e o método 

.foi oficializado pela AOAC (Association of Official Analytical 

Chemists). 

OLSON et alii (1975) modificaram o primeiro méto

do .fluorimétrico para selênio em plantas, da AOAC, para torná 

lo mais simples e preciso. Também foi alterada a preparação da 

solução de DAN pàra deixá-la estável por várias semanas. Este 

método é comparâvel ao método oficial e aplicado a uma grande 

variedade de materiais. 

CHAN (1976) melhorou o método .fluorimétrico de 

determinação de selênio em vegetais descritos por ALLAWAY e 
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CARY (1964). WATKINSON (1966) e HOFF��N (1968) 9 íons interferen 

tes foram complexados com EDTA.e o selênio complexado com DAN é 

extraido com n-hex�o. Estudos de recuperação foram efetuados 

com a adição de quantidades conhecidas de selênio a 0,50 gramas 

de amostra vegetal e os resultados foram satisfat6rios. As amos 

tras foram digeridas com uma mistura de ãcidos nítrico e percl6 

rico. 

JOHNSON et alii (1976) modificaram o método des ... 

crito por WATI<INSON (1966) e determinaram selênio em tecidos de 

fígado de amostras representativas da população da Nova Zelân

dia. A digestão do material foi feita com mistura de ácidos ní

trico e percl6rico. 

3º1.3. Espectrométricos de absorção atômica 

A 196 nm, linha de resson�cia mais sensível do 

selênio, sua determinação por absorção àtômica é geralmente po� 

sível apenas em plantas que acumulam este elemento. A maior van 

tagem é que se trata de um método rápido e praticamente livre 

de íons interferentes, porém, tem a desvantagem. de trabalhar -

com pequenos comprimentos de onda, como 196 nm, região que ocor 

re absorção de luz pela chama de gases. 

Vários autores trabalharam com a linha de resso -

nância a 196.nm. RANN e HAMBL� (1965) utilizaram uma chama de 

ar-acetileno e obtiveram uma sensibilidade em torno de 1 ppm 

de selênio. CHAKRABARTI (1968) verificou que a chama ar-acetile 
. 

-

no foi mais sensível que a chama ar-hidrogênio. NAKAHARA et alii 

(1970) utilizando a chama ar-hidrogênio para determinar selênio 

em enxofre, verificaram que o enxofre dá um pequeno efeito de 

"background" interferindo na análise do selênio. 
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o selênio .foi determinado por espectrometria de 

emissão atômica por KIRIBRIGHT � alii (1973) com um. limite de 

detenção até 0,11 ppm de selênio. Com o tipo de instrumenta 

ção usada é recomendada a determinação de selênio a 196,09 nm 

para minimizar as interferências espectrais. 

CHAMBERS e McCLELLAN (1976) _testaram vários sol

ventes orgânicos visando um aumento na sensibilidade de deteI'l1l!, 

nação de selênio. Verificaram que o tetracloreto de carbono e 

cioro.f6rmio, solventes mais usados na extração de metais, não 

são convenientes devido às suas características de combustão • 

Ainda, a sensibilidade do selênio na absorção atômica é melhor 

em meio aquoso. 

Segundo FIORINO !,l alii (1976) a espectrometria 

por absorção atômica não é adequada para a determinação direta 

de selênio. Como a principal linha de ressonância permanece na 

região do ultravioleta, muitos pesquisadores preferem reduzir o 

selênio para o seu hidreto antes de introduzir na chama. 

Para determinar selênio em material biol6gico, 

IHNAT (1976) utilizou o atomizador de .forno de grafite e obteve 

um limite de detecção de 25 ppm de selênio. As amostras .foram 

digeridas com ácidos nítrico, percl6rico e sul.Eúrico e as inter 

.ferências eliminadas por precipitação do selênio com ácido as

c6rbico. A incorporação de níquel nas soluçõ.es melhorou a prec! 

são do método, porque o níquel minimizou as perdas de selênio 

por volatilização. 

CLINTON (1977) descreveu um método de rotina de 

determinação de selênio em plantas na .faixa de 0.01 a 0,50 ppm 

de selênio. As amostras .foram digeridas com ácidos nítrico e 

perclórico (5 + 2), reagidas com uma solução aquosa de borato 

de s6dio e resultando no hidreto de selênio. Nos testes de re-
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cuperação obteve-se uma média de lOO,S% e um coeficiente de va

riaçã� de 4,7%. 

3.1.4. outros Métodos 

são discutidos de um modo geral outros métodos 

que também são empregados na determinação quantitativa do selê
nio. 

DANS e HOSTE (1968) desenvolveram um método de 
anâlise por ativação neutr8nica para a determinação simultânea 
de telúrio, selênio, arsênico e antimonio em solução eletroliti 
ca de sul.fato de zinco. Selênio .foi separado quimicamente por 

extração com tolueno ap6s ter reagido com DAN. o is6topo 75se

foi medido pela técnica de coincid�ncia de raios gama e permi

tiu a determinação de 0,002 ppm de selênio. 

NADKARNI e BALDAR (1971) desenvolveram um método 

para determinar selênio em análise por ativação rieutrônica atra 
vês da extração subestequiomêtrica deste elemento com DAB. Vá

rios solventes org�icos .foram testados como extratores do com

plexo Se-DABs Concluiram que metil etilcetona e acetato d� eti
la foram os melhores extratores e, devido a menor solubilidade 
deste Último na--água, foi escolhido como o mais adequado. o se-

. lênio foi determinado em amostras minerais e vegetais através 

da reação 74se (n, tf) 
75se e medida posterior das radiações emi

tidas pelo 75se. As amostras minerais foraín digeridas com uma
mistura de HN0

3 
+ H

2
so

4 
+ HF e as amostras vegetais com uma mi_! 

tura de HN03 + HC104•

YOUNG e CHRISTIAN (1973) determinaram selênio por 

cromatografia gasosa .fazendo reagir com DAN, ajustando o pH a 2 

e extraindo o complexo Se-DAN com hexano. o método foi aplicado 
em amostras de sangue e urina humana, encontrando-se valores mé 
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dios· de 0,380 e 0,007 ppm de selênio, respectivamente. o tempo 

completo para análise de uma única amostra gira em torno de 3 

horas, incluindo o tempo para digestão e 2 horas para formação 

do complexo .. _ 

Usando a análise de emissão molecular em cavida

de ( MECA *) BELCHER _ e1:_ ali i_ ( 19_?_ 4) determinaram de O, 4 a 4 pg

de selênio .. O selênio em misturas orgânicas foi determinado 

· ap6s a decomposição das amostras em frascos de combustão. Tam

. bém foram descritas a determinação de selênio em misturas inor

gânicas. Os ions metálicos interferentes foram eliminados atra 

vés da redução do selênio ao estado elementar, filtração em p� 

pel de fibra de vidro e direta incorporação do filtro na cavi

dade. 

HOEDE et alii (1975) discutiram um método de re

tina para a determinação de baixas concentrações de selênio em 

materiais orgânicos. o procedimento consiste na produção do 
75se (T = 120d) por ativaçã� neutrônica e extração do SeI

4 
em 

cc1
4

• o limite de detecção é de aproximadamente 0,010 ppm de 

sélênio para 500 rng de amostra. 

Face a esta revisão de literatura foi escolhido 

o método fluorimétrico de determinação de selênio para fazer o

aprimoramento visando introduzi-lo em análises de rotinae O mé

todo colorimétrico com DAB tem menor sensibilidade que o fluor!_

métrico com DAN e o reagente DAB tem que ser recém-preparado ;

o~espectrométrico de absorção atômica apresenta interferência

'de absorção na baixa linha de ressonância do selênio, 196 nm,

não alcança boa sensibilidade e pode ocorrer combustão dos sol

ventes orgânicos utilizados no processo de extração; não ê qual

quer laborat6rio que pode dispor de equipamentos tão caros e

* do inglês nMolecular Emission Cavity Analysis".
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sofisticados como os usados em análise por ativação neutrônica; 

enfim, o método Eluorimétrico é o que apresenta as melhores van 

tagens dentre todos os analisados. 

3o2• Decomposição de Amostras 

De um modo geral, ,a escolha de um ou outro método 

de digestão a ser utilizado, depende do elemento a ser determi

nado e, da natureza da amostra a ser digerida, da precisão, ex� 

tidão, simplicidade, rapidez e custo operacional. Os métodos 

mais utilizados para digestão de amostras biol6gicas são: dige,ê_ 

tão por via úmida com ácidos concentrados; digestão por via se

ca; frasco de combustão a oxigênio; bomba Parr; bomba calorimé

trica, etcº (MASSON, 1976).

A grande vantagem da decomposição por via seca é

que grandes quantidades de material podem ser mineralizados e 

não requer constantes supervisões por parte do operador. Por 

outro lado, o processo é demorado. Perdas por volatilização são 

mais comuns por este método, especialmente para antimonio, ars! 

nico, cádmio, chumbo, cobre f cromo, estanho, mercúrio, prata e 

selênio. A extensão destas perdas depende da temperaturp e do 

tempo utilizado para obter a cinza e, em alguns casos das combi 

nações químicas do elemento que está presente na amostra. Tem

pos excessivos de incineração aumentam a possibilidade de conta 

minação no Forno (CROSBY, 1977).

A principal vantagem do método de digestão por 

via úmida ê que pode ser aplicado a uma grande variedade de ma

teriais, é rápido e menos sujeito a perdas, tanto por volatili

zação como por retenção pelas cinzas. O método é limitado pela 

quantidade de amostra, requer constantes supervisões e elevado 

consumo de reagentes (CROSBY, 1977). 
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WATKINSON (1960) relata um procedimento de diges 
' 

-

tão de material vegetal com ácidos nitrico e percl6rico, onde 

uma quantidade de material finamente moído�. contendo não menos 

que 0,02 pg de sel&.io ê deixada por uma noite com 10 ·mi de á

cido ní.trico. e logo ap6s efetuada a digestão.- Qu.ando a maio

riá do material está digerida são adicionados 5 ml de ácido 

perc16rico e promovido o refluxo. 

FEIGL (1961) descreve o uso de persu1fato de po

tássio e ácido sttl.fúrico na presença de nitrato de prata como 

catalizador, para a digestão de amostras. verilicou que a com

binação da decomposição oxidativa com ácido perc16rico, e a 

reação de 6:xido-redução entre o ácido selê:tico resultante e a 

hidrazina pode levar a um teste especifico para o sel@nio, uma 

vez que o ácido percl6rico não reage com hidrazina em·meio a

quoso. 

CUMMINS et alii (1964); YOUNG e CHRISTIAN (1973) 

e HOLYNSKA e LIPINSL\-XALITA (1977) relatam o uso de uma solu

ção digestora a base de molibdato de s6dio, ácidos sul.fúrico e 

percl6rico, na digestão de materiais biol6gicos para a determi 

nação de selênio. são digeridos cerca de 1,0 grama de amostra 

em 10 a 20 ml de solução digestora com temperatura não supe

rior a 1702c para não haver perdas de selênio por volatização. 

' 

o método do frasco de combustão a oxig&.io não ê

adequado para grandes quantidades de material, o que muitas· 

vezes é exigido devido aos baixos níveis de sel&.io que são e!!_ 

centrados nos materiais a serem analisados (CROSBY, 1977). De 

uma forma geral até 1,0 grama de matéria seca (com atê 30% de 

umidade) pode ser decomposta por este método. 

Utilizando o frasco de combustão a oxigênio GU

TENMANN e LISK (1961) determinaram selênio em amostras de aveia. 
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A combustão em um sistema fechado eliminou as perdas de selênio 

por volatilização tornando a determinação mais simples e sensí

vel, e a recuperação foi da ordem de 90%º DYE et alii (1963) ; 

ALLAWAY e CARY (1964); CUKOR et alii (1964) e WATKINSON (1966) 

também utilizaram o frasco de combustão a oxigênio. 

MASSON (1976) comparou a decomposição de compos-

tos orgânicos pelo método do frasco de combustão a oxigênio com 

o método de decomposição por via úmida usando ácidos nítrico e

sulfúrico e Verificou que o método do frasco de combustão a oxi

gênio é mais simples, rápido, requer apenas equipamentos bara

tos e sua temperatura de combustão de 1100 - 12002c destroi qu�

se todos os compostos orgânicos e produz o Se (IV). A desvanta

gem da digestão por via úmida é que compostos de Se (VI) não p�

dem ser analisados com sucesso porque ele não é reduzido a Se -

(IV) como acontece no frasco de combustão a oxigênio e-o Se(VI)

não reage com DAN. 

Para a determinação .fluorimétrica de selênio fo

ram selecionados os métodos de digestão por via úmida (nítric0-

perc16rica e sulfo-percl6rica) e por via seca com o frasco de 

combustão a oxigênio. 
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4 - MATERIAL E lmTOD0S 

4.1. MATERIAL 

4.1.1. Instrumentos e Acess6rios 

Fluorímetro TURNER modelo 110, equipado com 

.fil.tro primârio n2 7 - 60 (365 nm) e combina

ção de filtros secundários n2 58 (525 nm) e n2 

2A-l.5 ( 520 nm). 

Mercury 
are· lamp 

Excltlng beam 

11".?l&lB"Jlm:r,;.i Secandary fllter 

Fluorescent beom 

Photodetector 

� 
Readout meter 

Diagrama esquemático dos componentes ópticos de 

um fluoriinetro tipico(extraído de WILLARD, H.H. 

et alii, 1965). 
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- Um fluorimetro consiste principalmente de uma

fonte de radiação que produz a �ergia necessá
-�---- -·

ria para excitar a amostra a um estado de maior 

energia, e uma unidade monocromadora que permi 

te apenas à fluorescência emitida ser captada 

pelo detector. Nonnalmente ê usado como fonte 

de luz de excitação a radiação na região .. do u1 
· --

. .  --·"' --�- ---•-

travioleta, tais como, as lâmpadas ·de hidrogê

nio, mercúrio ou arco de xen8nio. Radiação mo-

. nocromática ê obtida tanto por meio de filtros 

ou monocromadores. 

o filtro primário seleciona o comprimento de

onda que vai excitar a amostra, o secundário

seleciona aquele especifico da fluorescência

da amostra.

Daí o processo de fluorescência ser caracteri

zado por dois -espectros: de excitação e de flu

orescência.

- Espectr8metro gama monocanal Ortec, constitui

do por um cristal NaI(Tl) de 3 x 3 pol •• tipo

poço {l 1/2 pol. de pro.fundidade e 7/8 pol. de

dibetro) e demais componentes.

- Potenci8metro RADIOMETER-COPENHAGEN modelo 63,

equipado com eletrodos de vidro, tipo G 202C ,

e calomelano, tipo K 401.

- Blocos digestores TECHNICON Modelo BD-40, equ,i

pados �om tubos de digestão aferidos para 75ml.
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4.1.2. Vidrarias Especiais 

Ãlém de vidraria de uso comum em laborat6rio de 

quitnica analítica foram usados: 

se: 

- Frasco de combustão a oxigênio (Schaniger)con!!.

tituído de balão de fundo chato de 2.000 ml

com saída lateral, fêmea de 55/50� macho de v!,

dro esmerilhado de 55/50 com adaptação para o

suporte das amostras (KRUG, 1975).

- Funis de separação de 125 ml, tipo SQUIBB, for

ma pera, com torneira de Teflon e tampa de po

lietileno.

4.1.3. Reagentes e Soluções 

Todos os reagentes foram de qualidade pr6-análi-

- Azul de Timol

- Ciclohexano

- Cloridrato de hidroxilamina

- 2,3-diaminonaftaleno

- Etilenodiaminotetracetato diss6dico

- Hidr6xido de am8nio

- Molibdato de s6dio

- Selênio em p6 negro



mineralizada: 

24 

Todas as soluções foram preparadas com âgua des-

- Solução estoque de 75se:

O selênio radioativo (75se), produzido pela

New England Nuclear, .foi comprado em duas épo

cas diferentes, com as seguintes característi

cas (2ª remessa):

Radiois6topo: 75se

Composição química: ácido selenoso em HCl O,SM.

Atividade: 5 mCi
Volume: 0,1 ml

Atividade/volume: 50 mci/ml
Atividade especifica: 185,2 mci/mg Se
Esta solução .foi transferida para um balão vo

lumétrico de 50 m.l e dilu1da com água até o v2,
lume, ap6s sucessivas lavagens do frasco orig!,

nal. Características desta solução: 540 ng/ml

de se e 100 p.Ci/� •

- Solução de 75se de 20 p.g/ml de Se e lp.Ci/m1:

Esta solução foi preparada transferindo-se 1 ml

da solução estoque de 75se e 20 ml de uma sol'!_

ção de selênio estável de 100 p.g/ml de Se ( C8!:
regador) para um. balão volumêtrico de 100 ml.

Ap6s, a mistura foi diluída ao volume desejado

com H2so40,01 N.

Soluções de trabalho de 75se:

A partir da solução de 20 p.g/ml de Se foi pre
parada uma solução de 2 pg/ml de Se e, por di

luições adequadas desta Última, padrões de
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75se na .faixa de 0,05 a 1,00 p.g/ml de se.

- Solução estoque de selênio estável de 100 Jlg/ml.

de Se:

Adicionaram-se lentamente 5 m1 de HN03 concen

trado em 50 ml. de água. Nesta mistura dissol -

veu.-se o, 1 pg de selênio a quente (selênio com

99,9% de pureza). Adicionaram-se 20 ml de solu

ção ácido sulPárico 5N à mistura e completou -

se o volume a l.000 ml com água.

- Soluções de trabalho de selênio estável.:

Foram preparadas por diluições adequadas da so

l.ução estoque de 100 p.g/ml de Se, adicionando-

se volumes definidos de u
2
so4 O,lM, de forma a

se obter padrões de selênio na faixa de 0,01 a

1,00 pg/ml de Se em H2S04 O,OlN.

Solução de DAN 4 x 10-3M:

Em funil de separação de 250 ml, foram dissol

vidos 0,0791 g de DAN em 125 ml de H2so4 5N ,

ap6s agitação da mistura por 15 minutos. Adie,!

onaram-se 50 ml. de ciclohexano e agitou.-se por

5 minutos. Ap6s as fases separarem inseriu.-se

lã de vidro na saida do funil e transferiu-se

a fase aquosa para outro .funil, descartando-se

a fase orgânica. Repetiu-se a extração por

mais duas vezes e, ap6s a terceira extração

transferiu.-se a fase aquosa para um frasco de

vidro de baixo actínico e adicionou-se uma ca

mada de hexano sobre a sol.ução para evitar o

contato com o ar e haver sua degradação e arma
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zenou-se em refrigerador. Esta solução ê está

vel por várias semanas (IHNAT, 1974 a). 

4.1.4. Amostras 

4.1.4.1. Material Vegetal 

Foram utilizados .feno de grama Estrela ( Cynodon 

plectostachyus), silagem de milho(� mays) e dois tipos de 

mistura de alimento concentrado: um contendo em torno de 2,6 e 

o outro O,l ppm de selênio, obtidos no Departamento de zooteE,_

nia da ESALQ. (A denominação de alimento concentrado se refere

a uma ração de elevado teor proteico, composto de milho, .fare

lo de soja e algodão, sais minerais e vitaminas).

4.1.4.2. Soro de Sangue 

Foram tomadas amostras individuais de 20 ml de 

sangue da veia jugular de touro. Ap6s coagulação do sangue à 

temperatura ambiente este foi centrifugado a 2.000 rpm por 5

minutos e separadas _as porções soro e fração figurada, sendo 

ambas guardadas a -2020 até o momento da determinação do teor 

de selênio. Maiores detalhes a respeito das caracteristicas das 

amostràs podem ser encontrados no trabalho publicado por CARDO 

so (1978). 

· 4. 2. mT0D0S

4.2.1. Metodologia de Detecção de 75se

Segundo BALLAUX � alii (1968) o 75se decai por

captura eletrônica (e.E.) formando um núcleo de 75As estâvel.
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A meia vida física do 75se é de 120; 4 dias (LEDERER et alii,

1967). A Figura 1 mostra o esquema de desintegração do 75se ,

com as respectivas energias em KeV (mil elétrons volts) das 

radiações gama emitidas, extraído de BALLAUX � alii (1968). 

Segundo LEDERER � alii (1967) as energias apro

ximadas do raio gama do decaimento do 75se, em M_eV, e suas res

pectivas intensidades, como raios gama, são: 0,066 (1,0%); 

0,097 {3,3%); 0,121 (17,0%); 0,136 {57,0%); 0,265 (60,0%); 

0,280 (25,0%) e 0,401 (12,0%). 

4.2.1.1. Espectro de Raios Gama de 75se

Com a finalidade de se definir a melhor região 

do espectro do 75se para determinação das atividades das amos

tras, a alta tensão do espectrômetro gama foi fixada em 1000 

volts (voltagem compatível com-a fotomultiplicadora), fixou-se 

o ganho do amplificador (ganho grosso= 100 e ganho fin0::0,834)

e 1,0 ml de solução de 10 nci/ml foi transferida para um tubo 

de contagem e colocado no interior do cristal de NaI · ativado 

com tálio, tipo poço, protegido por um castelo de chumbo para 

minimizar a taxa de contagens da radiação de fundo: 

As leituras em impulsos por segmi.do foram obti 

das variando-se a voltagem de base no analisador com uma aber

tura constante na janela de 0,1 volt, sendo o tempo para cada 

leitura de 12 segundos. 

4.2.1.2. Efeito da Geometria das Amostras na de

tecção de 75se

o eleito da geometria das amostras na detecção

de 75se foi verificado de acordo com o procedimento descrito

por KRUG (1975). Foi transferido 1 m1 de uma solução contendo 

10 nci/ml para um tubo de contagem e as amostras preparadas 
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75se(T = ·120dias

/ C.E.
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FIGURA 1. Esquema de desintegração do 75se (BALLAUX � alii,

1968). 
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por diluição com água no pr6prio tubo de contagem, adicionando 

se de O a 19 m.l de água, de 1 em l. ml. 

Em .função dos resultados obtidos em 4.2.1.l. foi 

definida a região do espectro de 75se para se proceder às con

tagens. 

Segundo X:RUG ( 1975) , considerando-se somente o 

efeito da geometria, quando se quer correlacionar as ativida

des de.duas amostras, com volumes diferentes, a correção das 

taxas de contagem é imprescindivel. 

Nos experimentos subsequentes foram feitas as de 

vidas correções, a fim de padronizar as amostras,. evitando

se desta forma que a geometria da mesma influisse nos resulta

dos obtidos. 

4.2.2. Decomposição de Amostras 

Através de uma análise critica dos métodos de 

decomposição de materiais vegetais e tecidos animais,descritos 

na literatura {vide 4.2.), .foram selecionados três procedimen

tos para obtenção dos extratos a serem analisados.· Esta esco

lha baseou-se na precisão, exatidão, simplicidade, rapidez e 

custo de cada procedimento. 

convém lembrar que os m�todos de decomposição 

por via úmida foram testados em blocos digestores, de tal .for

ma que até 40 digestões simultâneas pudessem ser realizadas.A� 

sim sendo, pequenas modi.ficcações nos métodos originais .foram 

feitas. 

4.2.2.1. Via �mida com Acides Nítrico e Percl6ri 

co 

o método de decomposição das amostras com ácidos
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nítrico e perc16rico concentrado foi adaptado de 0LS0N (1969 e 

1973) e testado conforme o seguinte procedimento: 

a) Transferir l ml .de soro de sangue (ou 500 mg

de material vegetal seco e moido) para tubo

de digestão de 75 mi.

b) Adicionar 1 m1 de solução padrão de 75se

faixa de 0,05 a 1,00 ppm de selênio, na

sença e na ausâicia das amostras.

na 

pre-

c) Adicionar 5 ml de·HNo
3 

concentrado e 2 ml de 

Hc10
4 

70% (para material vegetal, ap6s adição 

de HN0
3 

e Hc10
4

, deixar a mistura em repouso

por uma noite ou cerca de 12 horas). 

d) Levar os tubos para o bloco digestor e decom

por as amostras inicialmente a 1602c e elevar

a temperatura para 2102c e deixar atê aparec�

remos .fumos de Hc10
4,e aquecer por mais 15

minutos.

e) Retirar os tubos do bloco digestor e

esfriar por 10 minutos.

deixar 

f) Adicionar 2,5 ml de HCl (1+9) e colocar em

banho-maria a 902c por 30 minutos. Colocar fu

nis na boca dos tubos para dar refluxo. Reti

rar e deixar esfriar.

A avaliação do método de decomposição foi feita 

através da análise de selênio nos extratos, tanto por fluorim� 

tria como pela análise de 75se, apôs extração do complexo se

DAN, de acordo com o seguinte procedimento: 
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g) A solução obtida no item f), adicionar 5 ml -

de EDTA 0,02 N; 1 ml de cloridrato de hidroxi

lamina 20% e agitar.

h) Adicionar 5 m1 de DAN 4 x 10-3 
M.

i) Adicionar 3 gotas de Azul de Timol 1% (atê 

cor r6sea), neutralizar con w
4
oH 6N (até cor 

amarela) e deixar reagindo em banho-maria a 

702c por 60 minutos. 

j) Transferir a solução para .funil de separação

de 125 ml e adicionar 5 ml de ciclohexano.

k) -Proceder a extração por 15 segundos.

1) Descartar a fase aquosa e analisar 4 ml da fa

se orgânica por fluorimetria e espectrometria

gama.

Para análise por fluorimetria fazer a leitura 

contra o padrão o,oo ppm de selênio, em fluorímetro com excita 

ção a 366 nm e detecção da fluorescência a 525 nm. 

4.2.2.2. Via �mida com Acidos Sulfúrico e Percl6 

rico 

O método de decomposição de amostras com ácidos 

sulfúrico e percl6rico concentrados foi adaptado de HOLYNSKA 

e LIPINSKA-KALITA (1977), e testado conforme o seguinte proce

dimento: 

a) Transferir 1 ml do soro de sangue (ou 600 mg

de material vegetal seco e moído) para Erlen

meyer de 125 ml.



b) Adicionar 1 ml de solução padrão de 75
se

faixa de 0,05 a 1,00 ppm de selênio, na

sença e na aus&cia de amostras�
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na 

pre-

c) Adicionar 20 m1 de solução digestora (Preparo: 

dissolver lQ g de molibdato de s6dio em 150 

m1 de H20 e adicionar 150 m1 de H2so
4 

concen

trado. Ap6s esEriar, adicionar 200 ml de HC10
4 

70%). 

d) Levar à placa aquecedora e aquecer por 45 min.

A températura Eoi controlada e não excedeu a

160i!C. Esfriar.

e) Completar o volume a 50 ml com água.

A avaliação do método de decomposição .foi .feito 

através da análise de selênio nos extratos, tanto por .fluori

metria como pela análise de 75se, apôs extração do complexo se

DAN, de acordo com o seguinte procedimento: 

f) Corrigir o pH para 2-2,5, com w
4

oH concentra

do.

g) Adicionar l m1 de EDTA O,lM e agitar.

h) Adicionar 1 m1 de cloridrato de hidroxilamina

5% e agitar.

i) Adicionar 1 m1 de DAN 4 x l0-3M e deixar rea

gindo em estufa a 602C por l hora. Esfriar.

j} Transferir a solução para funil de separação

de 125 ml e adicionar 5 ml de ciclohexano.

k) Proceder a extração por 15 segundos.
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1) Descartar a fase aquosa e analisar 4ml da fa

se orgânica por fluorimetria e espectrometria,

gama.

Para análise por fluorimetria, fazer a leitura 

contra o padrão o,oo ppm de selênio, em fluorimetro com excita 

ção a 366 nm e detecção da fluorescência a 525 nm. 

4.2.2.3. Via Seca com Frasco de Combustão de 

Scheniger 

Segundo KRUG (1975), a queima de materiais orgâ

nicos em uma atmosfera de oxigênio tem vá.rias vantagens. Ela•é 

rápida, simples e relativamente independente da concentração 

do elemento que se quer analisar. o oxigênio pode ser encontra 

do com alto grau de pureza, sem maiores·problemas de purific!, 

ção, o que normalmente não ocorre com os ácidos minerais utili 

zados na decomposição das amostras por via úmida. Para que a 

combustão do material seja possível, � necessário que o mesmo 

não contenha mais que 30% de umidade. 

A avaliação do método de decomposição de materi

ais vegetais no frasco de combustão foi feita, de acordo com o 

método proposto por GUTENMANN e LISK (1961), com pequenas mod!_ 

ficações no tamanho do frasco e no preparo da amostra a ser -

queimada conforme KRUG (1975): 

a) Fazer uma mistura de silagem e bacto-agar na

proporção de 4:1.

b) Fazer peletes com aproximadamente 1,5 g da

mistura e adicionar 50 ul da solução de 2 ng/

p.l de 75se.

c) Preparar padrões de 75se em balões volumétri-
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cos de 25 a 50 ml: adicionar 50)11 da solução 

de 75se anterior e completar o volwne dos ba

lões. 

d) Envolver os peletes em papel e transferir cui-

dadosamente para a cesta pendurada no 

do frasco de combustão.

macho

e) Pipetar em frascos de combustão separados, 25

e 50 m1 de H2so
4 

o,o lN para a absorção dos

gases.

f) Colocar um balão de borracha na saída lateral

do frasco de combustão.

g) Colocar a barra do agitador magnético dentro

do frasco e injetar oxigênio no frasco, de tal

forma que a sua atmosfera propicie a combustão.

h) Acender a amostra e inserir cuidadosamente no

frasco. Deve-se observar que durante a combus

tão há expansão dos gases e o balão de borra

cha é inflado.

i) Li·gar o agitador �agnético vigorosamente por

10 minutos, o processo termina quando o balão

de borracha volta à sua forma original.

j) Transferir 5 ml da.solução absorvedora, dos

frascos de combustão e dos balões volumétricos,

para tubos de contagem e analisar no espectrô

metro gama.

k) Efetuar a detecção de 75se nas cinzas.
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4.2.3., Metodologia de Detenninação 

Uma vez que os métodos descritos na literatura 

não eram concordantes, tanto na Formação do complexo Se-DAN co

mo na extração do complexo com solventes orgânicos, vários exp� 

rimentos foram realizados, visando um melhor conhecimento dos 

passos analíticos envolvidos na separação do selênio e sua de

terminação por fluorimetria. 

Considerando que extratos de tecidos vegetais e 

animais serão obtidos por decomposição nítrico-percl6rica, a 

formação do complexo Se-DAN, assim como sua extração, foram ava 

liadas em fase aquosa obtida de S<?luções padrões··· de 75se na 

ausência de tecidos vegetais e animais, de aconio com o procedi 

mento descri to em 4.2.2.1. (do item b até o .9:) •. Também foram u

tilizados padrões de selênio est�vel. 

As influências de EDTA e NH20H.HC1 não foram tes

tadas, porque os dois reagentes devem estar presentes em exces-

so, para "mascarar" possíveis interferentes (LOTT et alii,1963; 

CUKOR et alii, 1964; HOFFMAN � alii, 1968; CHAN, 1976) e evi

tar uma possível oxidação do reagente orgânico DAN (ALLAWAY e 

CARY, 1964) • 

4.2.3.1. Concentração do 2,3-diaminonaftaleno 

(DAN) 

A maioria dos autores trabalham com DAN em torno 

de 6 x l0-3M para determinar selênio por fluorimetria (PARKER e

HARVEY, 1962; LOTT � alii, 1963; ALLAWAY e CARY, 1964; CUKOR 

il alii, 1964; WATKINSON, 1966; EWAN et alii, 1968; HOFFMAN il

alii, 1968; OLSON, 1969; CHAN, 1976). 
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Como as condições do método proposto diferem dos 

métodos de outros autores, procurou-se saber qual a concentra

ção de DAN que melhor se adaptaria ao novo método. Foi realiza

do um experimento de acordo com o procedimento descrito em 

4.2.2.1., variando-se apenas o ítem h. Foram colocadas para re� 

agir 1 m1 de cada solução de DAN, com concentrações variando 
_.3 � -2 .,. ,._ A • desde 2 x 10 ate 2 x 10 M, com 5 soluçoes padroes de selenio 

variando desde 0,05 até 1,00 ppm (1 ml de cada solução). 

4.2.3.2. Efeito do Tempo e Temperatura na Reação 

Há uma certa controvérsia entre os autores quanto 

ao tempo e temperatura de reação entre selênio e DAN, para de

tenninação de selênio por fluorimetria. Segundo PARKER e HARVEY 

(1962) deve ser deixada a solução em banho-maria por 20 minutos; 

LOTT � alii (1963) e CUICOR et alii (1964) recomendam que se -

deixe a solução em repouso por 2 horas à temperatura ambiente; 

ALLAWAY e CARY (1964) deixam a solução a 302C por 90 minutos; 

WATICINSON (1966) e OLSON (1969) colocam a solução em lugar esc� 

ro em temperatura de 502c por 20-25 minutos; EWAN (1968) deixa. 

a solução incubada a 502c por 45 minutos e, HOFFMAN � alii 

(1968) e CHAN (1976) aquecem a solução até a ebulição. 

Assim sendo, foi realizado um experimento, de 

acordo com. o procedimento descrito em 4.2.2.1., variando apenas 

o ítem i. Todos os tratamentos constaram de duas repetições e

solução padrão de 75se de mesma atividade. Tomando-se por base

a temperatura de 302c e confrontando-a com as temperaturas de

40, 50, 60, 70, 80 e 902c variou-se o tempo desde 5 até 240 mi

nutos para cada temperatura.
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4.2.3.3. Influência do Solvente Orgânico 

Os solventes orgânicos utilizados na extração do 

complexo Se-DAN para detenninação de selênio por fluorimetria, 

nem sempre são os mesmos. o solvente decalina foi utilizado por 

PA�ER e HA.RVEY (1962), ALLAWAY e CARY (1964), EWAN et alii 

(1968) e OLSON (1969); tolueno por LOTT et alii (1963); ciclohe 

xano por CUKOR !:! � (1964), WATICINSON (1966) e HOFFMAN et 

alii (1969); o n-hexano·por CHAN (1976). 

Devido a esta diversidade de solventes A • organicos 

utilizados, foi realizado um experimento de acordo com o proce

dimento descrito em 4.2.2.1� ,variando apenas o Ítem j. Foram 

testados 8 tipos de solventes orgânicos, os quais se acham rela 

cionados na Tabela 2. Todos os tratamentos constaram de duas re 

petições e solução padrão de 75se de mesma atividade foi sempre

utilizado. 
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TABELA 2. Características físicas dos solventes orgânicos util,! 

zados *•

Solvente 

orgânico 

Acetato de etila 

(CH3COOCH2cH3)

Ãlcool isoa.rnílico 

(CH3)2CHCH2CH20H

Metil-isobutil-cetona 

CH3COCH2CH(CH3)2
Tetracloreto de carbono 

(CC14)

Ciclohexano 

(C68i2)

Hexano 

(C6H14)

Benzeno 

(C6H6)

Clorofórmio 

(CHC13)

Ponto de 

Ebulição(2C) 

77,1 

130,5 

115,9 

76,7 

80,8 

68,0 

80,1 

61,2 

Densidade 
3 (g/cm )

0,901 

o,a12 

0,802 

1,595 

0,780 

0,659 

o,879 

1,492 

Solubilidade 

em águ.a (%1

6,90 

2,67 

1,91 

0,08 

0,01 

0,01 

0,18 

0,82 

* Dados extraídos de WEAS1 (1975) e MONTES (1974).
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4.2.3.4. Efeito da razão fase aquosa/fase orgâni

ca 

A fim de verificar o melhor volume de solvente or 

gânico para extrair o complexo Se-DAN, realizou-se um experim� 

to qe acordo com o procedimento descrito em 4.2.2.1., variando 

apenas o item .J.. Antes da adição do solvente orgânico no .funil 

de separação, foi retirada uma alíquota de 5 ml da fase aquosa 

de todos os tratamentos para contagem no expectrômetro gama e 

devolvido aos funis. Mantendo-se constante a fase aquosa, quan

tidades crescentes de ciclohexano até 6 ml foram adicionados ao 

funil de separação, a mistura foi agitada por 30 segundos e, 

ap6s as fases se separarem, a fase orgânica foi coletada, de 

acordo com a Tabela 3, para determinar as contagens do 75
seo To 

dos os tratamentos constaram de duas repetições. Repetiu-se o 

experimento sob as mesmas condições, aumentando o volume do sol 
Â • , vente organico ate 10 ml. 

TABELA 3. Tratamentos referentes ao estudo da razão fase -aquosa/ 

fase orgânica (fase aquosa = 21,5 ml). 

Tratamento 

1 

2 

3 

4 

5 

... . fase organica

adicionada (ml) 

2 

3 

4 

5 

6 

fase orgânica 

analisada (ml) 

1 

2 

2 

2 

2 

fase à.quos a/ 

fase orgânica 

10,75 

7,17 

5,38 

4,30 

3,58 
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4.2.3.5. Cinética de Extração 

Uma vez que há muita controvérsia quanto à cinéti 

ca de extração do complexo Se-DAN por solventes orgânicos, como 

mostram os dados da Tabela 4, foi :realizado um experimento, de 

acordo com o proceimento descrito em 4.2.2.1. variando apenas o 

item _!s. Todos os tratamentos constaram de duas repetições, solu 

ção padrão de 75se de mesma atividade e agitação manual.

TABELA 4. Estudo de cinética de extração do complexo Se-DAN por 

diferentes autores 

Referência 

PARKER e HARVEY (1962) 

LOTT !:! alii (1963) 

ALLAWAY e CARY (1964) 

CUKOR _il alii (1964) 

WATKINSON (1966) 

EWAN � alii (1968) 

HOFFMAN � alii (1968) 

OLSON (1969) 

CHAN (1976) 

.... . Solvente organico

Decalina (5 ml) 

Tolueno (10 ml) 

Decalina (10 ml) 

Ciclohexano (10 ml) 

Cicl ohexano (10 ml) 

Decalina (10 ml) 

Ciclohexano ( 6 ml) 

Decalina (10 ml) 

n-hexano ( 6 ml)

4.2.3.6. Número de Extrações 

Tempo de extração 

l minuto

30 segundos 

10 minutos 

5 minutos 

1 minuto 

7 minutos 

5 minutos 

30 segundos 

30 segundos 

De acordo com FRITZ e SCHENK (1976) uma extração 

é considerada quantitativa quando pelo menos 99,9% da , . especie

química de interesse é extraída por um solvente orgânicoº Assim 

sendo, dependendo da espécie química a ser extraída, uma ou 
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mais extrações são necessárias para atingir o nível de extração 

desejado. Com relação ao complexo Se-DAN, CUK0R et � (1964) 

recomendam duas extrações sucessivas com ciclohexano, ao passo 

que WATKINS0N (1966) e H0FFMAN � alii (1968) recomendam uma 

única extração. Segundo DYE !;! alii (1963) uma única extração é 

suficiente e não há vantagem em se aumentar o número de extra-

ções porque o volume da fase orgânica também seria 

com consequente diminuição de sensibilidade. 

aumentado, 

Devido à não concordância entre certos 

foi realizado um experimento para verificar o efeito do 

autores 
, numero 

de extrações, seguindo o procedimento descrito em 4.2.2.1. do 

Ítem � até o k. Efetuada a lª extração e verificada a atividade 

do 75se da Fase orgânica, foram adicionados mais 5 ml de ciclo

hexano à fase aquosa e feita a 2ª extração. 

Repetiu-se o experimento de acordo com o mesmo 

procedimento e foram testados 7 solventes orgânicos diferentes, 

com duas repetições e solução padrão de 75se de mesma atividade.

4.2.3.7. Precisão e Exatidão do Método 

A precisão e exatidão do método foram verificadas 

através da análise química de um material de referência de soro 

de sangue fornecido pela Agência Internacional de Energia Atômi 

ca (NQ de código: A-2/1974) � o valor recomendado pela IAEA · é 

0,59 ± 0,09 ppm Se, coeficiente de variação = 15% e não usar me 

nos que 200 mg de material. 

Tanto a precisão como a exatidão do método foram 

verificadas, segundo dois processos: a) pela curva padrão em so 

lução aquosa, com quatro repetições, b) através da técnica do 

padrão interno, com três repetições. 
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os dados obtidos segundo estes dois processos fo

ram avaliados em termos de coeficiente de variação. 

No estudo de precisão e exatidão do m�todo segui

ram-se as recomendações e 200 mg de soro de sangue foi utiliza

do. 



5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Metodologia de Detecção de 75se

5.1.1. Espectro de Raios Gama de 75se

43 

A Figura 2 mostra o espectro de raios gama de 
75se obtido, de acordo com o· procedimento descrito em 4.2.21.1.

Vârios picos de emissão da radiação gama foram obtidos, desde -

0,066 até 0,401 MeV, semelhantes ao levantamento espectral efe

tuado por LEDERER et alii (1967). 
---

Face a estes resultados foram previstas duas ma

neiras para se contar a atividade de 75se nas amostras: a) con

tagem no maior fotopico apenas, entre 3,5 e 5,0 volts; b) cont!, 

gem integral entre 0,5 e 5,0 volts. No entanto, procurou-se de 

limitar a região do espectro que .fosse mais adequada, tivesse a 

maior relação sinal/ruido e menor coeficiente de variação para 

a taxa de contagem líquida da amostra. A mesma foi obtida atra

vés de testes preliminares e regulagens no ganho do amplifica 

dor do espectrômetro gama. Deve-se salientar que o sinal signi

fica a taxa de contagem liquida e o ruido a taxa de contagem da 

radiação de .fundo. 
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KRUG ( 1975) salienta que a vantagem de se contar 

na posição integral está no .fato de que muitas vezes há .flutua

ção no espectro e uma pequena variação na posição do .fotopico 

poderia in.fluir signi.ficativamente nos resultados obtidos. En
tretanto, convém observar que, quando se trabalha com uma solu
ção'padrão de 75se de baixa atividade como re.ferência, podem
ser .feitas as contagens da atividade no maior .fotopico e .fazer 
as correções com base na mesma. 

No presente estudo optou-se pelas contagens no 

maior .fotopico, entre 3,5 e 5,0 volts, tendo como referência 

uma solução padrão de 75s� de concentração variando de 0,05 a

1,00 pg/ml de Se e atividade de 2,5 a 50 nci/ml, respectivamen

te. 
convém ressaltar que ao maior .fotopico está asso

ciado o pico-soma, referente aos raios gamas de 0,121 + 0,280 
Mev. 
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5.1.2. E.feito da Geometria das Amostras na Detecção de 
75

se 

De acordo com o procedimento descrito em 4.2.1.2. ,

foram obtidos os resultado�mostrados na Figura 3. No eixo das 

ord,enadas, a taxa de contagem 1.íquida .foi transformada em taxa 

de contagem relativa(%), em rel.ação à mâxima taxa de contagem 

líquida observada. 

Verificou-se {Figura 3) que quando se correlacio

nam atividades de 75se enL�volumes diferentes (1 e 10 ml, por 

exemplo) foram detectadas diferenças entre as taxas de conta -

gens (cerca de 15% para o exemplo citado). 

Os experimentos posteriores foram corrigidos em 

.função dos resultados obtidos na Figura 3, para minimizar o 

efeito da geometria das amostras e para normalizar os resulta

dos. 
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FIGURA 3. Efeito da geometria das amostras na detecção de 
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5.2. Decomposição de Amostras 

5.2.1. Via um.ida com Acidos Nitrico e Percl6rico 

De acordo com o procedimento em 4.2.2.1. 

obtidos os resultados mostrados nas Figuras 4 e 5. 

foram 

Verificou-se na Figura 4 que os resultados obti-

dos com material vegetal foram satisfat6rios e concordaram com 

os obtidos por OLSON (1969, 1973). Testes preliminares revela

ram perdas por volatilização de sel&io ao redor de 4%, concor

dando com os trabalhos de IHNAT (1974b) e WATKINSON (1966) •. 

A recuperação média de selênio por este processo 

de digestão foi de 104% e os resultados estão contidos na Tabe

la 5. Os valores representam a média de duas repetições. 

TABELA ,5. Recuperação de Sel&io em Material Vegetal na Diges

tão Nitrico-percl6rica. 

Tratamento 

1 

2 

3 

4 

5 

Quantidade de 

Adicionada 

0,000 

0,050 

0,100 

0,200 

0,300 

sel&io (pg) Recuperação (%)* 

Determinada· 

0,042 

0,100 108,7 

0,165 116,2 

0,235 97,1 

0,319 93,3 

* Recuperação = Quantidade de Se dete:minada/(0,042 p.g + Quanti

dade Adicionada). 

Os resultados da Figura 5, obtidos da digestão de 1,0 ml dé so

ro de sangue, tambén foram satisfat6rios para o método proposto. 

A recuperação média de selênio foi de 95% e os resultados estão 
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na Tabela 6. Os valores representam a média de duas repetições. 

TABELA 6. Recuperação de sel�io em soro de sangue na digestão 

nitrico-percl6rica� 

Tratamento 

1 

2 

3 

4 

5 

Quantidade de selênio (pg) 

Adicionada Determinada 

0,100 0,094 

0,250 0,239 

0,500 0,465 

0,750 0.714 

1,000 0,981 

Recuperação(%)* 

94,0 

95,6 

93,0 

95,2 

98,1 

* Recuperação= Quantidade Se determinada/Quantidade Se adicio

nada. 

Em vista do excelente resultado obtido com estes 

dois substratos, este processo de digestão nítrico-percl6rica 

.foi adotado. 

5.2.2. Via trmida com Acidos Sul.fúrico e Percl6rico 

De acordo com o procedimento descrito em 4.2.2.2. 

foram obtidos os resultados mostrados nas Figuras 6 e 7. 

Na Figura 6, a curva referente à amostra apresen-

tou uma taxa de contagem relativa superior ã·curva sem amostra, 

em todos os níveis de selênio utilizados. Uma possível explica

ção poderia ser a presença de alguma substância no soro de san

gue que converteu o selênio (VI) para selênio (IV), que ê a for 

ma que reage com o DAN. Era de se esperar·um resultado semelhan 

te ao obtido na Figura 4. 
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A Figura 7 mostra os resultados obtidos com adi

gestão de ração animal. Observou-se que, com a digestão de ape

nas 0,10 gramas de ração aumentou em cerca de 65% a percentagem 

da taxa de contagem relativa e, os aumentos subsequentes. na 

quantidade de ração ainda aumentaram a taxa de contagem relati

va porén, .foram menores. Foi dificil de ser interpretado este 

resultado pois, foi adicionada uma concentração e atividade de

.finida de 75
se em todas as quantidades de ração. Para explicar

o ocorrido, o mesmo raciocinio anterior .foi proposto,talvez al

guma substS:ncia da ração estivesse .favorecendo a trans.formação 

de selênio (VI) para selênio (IV). 

Em ambos os testes, não pudemos comprovar esta 

hip6tese experimentalmente. Sugere-se no entanto, novos estudos 

a respeito deste processo de digestão. 

Devido aos resultados obtidos, este processo de 

digestão não .foi adotado. 

5.2.3. Via seca com .frasco de combustão de Scheniger 

Seguindo o procedimento descrito em 4.2.2.3 • .fo

ram obtidos os resultados mostrados na Tabela 7. Os valores re

presentam a m�dia de duas repetições. 

A atividade esperada .foi calculada com base na so 

lução padrão de 75se adicionada aos balões volwnêtricos de 25 e

50 ml. A atividade observada .foi calculada com base na ativida

de da solução absorvedora ap6s a digestão da amostra. 

os baixos percentuais de recuperação de selênio , 

4 e 8% para 25 e 50 ml de solução absorvedora, respectivamente, 

foram devidos à maior retenção de selênio nas cinzas e .foi com-
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TABELA 7. Recuperação de 75se em silagem de milho através do 

frasco de combustão de Scheniger 

Solução 

absorvedora(ml) 

25 

50 

Taxa de contagem Taxa de contagem 

esperada (cpm)* observada (cpm) 

9096 

4098 

354 

323 

* cpm = contagens por minuto.

**recuperação= cpm observada/cpm esperada. 

Recupera-

çJi (%)

3,89 

7,88 

provado quando se contou sua atividade e encontrou 105.000 cpm 

(quase a total:idade da atividade da solução inicialmente adi

cionada). 

uma possível explicação desta elevada retenção -

de selênio pelas cinzas poderia ser a presença do bacto-agar , 

que pode agregar as partículas de silagem na confecção dos pe

letes que dificultou a liberação do selênio da silagem para a 

solução absorvedora. 

Face aos resultados obtidos e a não concordância 

com os trabalhos de GUTENMANN e LISX (1961), sugere-se, para 

estudos .futuros: não utilizar o bacto-agar para con.feccionar 

peletes, incorporar as cinzas na solução absorvedora, utilizar 

di.ferentes volumes de solução absorvedora e outras soluções -

absorvedoras. 

Este processo de digestão também não .foi adotado. 
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5.3. Metodologia de Determinação 

5.3.l. Concentração ão 2,3-ãiaminona.ftaleno (DAN)

o efeito da concentração de DAN em di�erentes ni

v�is de 75se estão na Figura 8.

Uma variação de 10 vezes na concentração de DAN, 

d 2 
-3 -2 • - L e x 10 a 2 x 10 M, provocou uma variaçao percentua1 mt::-

dia nas taxas de contagens relativas em torno de 30%, em todos 

os nlveis de selênio utilizados, evidenciando o efeito da con

centração de DAN na reação de complexação entre o selênio e o 

DAN. 

As concentrações de selênio nos solos e plantas 

geralmente estão ao redor de 0,20 ppm e, para esta concentra 

ção, cerca de 2 x l0-2M de·DAN foi a indicada (Figura 8).

Neste experimento .foi utilizado somente 1,0 ml 

de DAN para as diferentes concentrações, porêm, no método pro

posto foi escolhido 5,0 ml de DAN 4 x l0-3M, para aumentar o

volume da fase aquosa. 

Em todos os experimentos subsequentes foram uti

lizados 5,0 ml de DAN 4 x l0-3M, concordando com as concentra
ções utilizadas pelos demais autores (vide 4.2.3.1.). 

5.3.2. Efeito do tempo e temperatura na reação 

Estudou-se o efeito do tempo e temperatura na

formação do complexo Se-DAN c�m DAN 4 x 10-3M. Os resultados�

estão na Figura 9. 

As curvas da Figura 9 mostraram que para todas 

as temperaturas estudadas, a reação entre o DAN e o selênio au 

mentaram com o tempo, atingiram um mâximo de complexação aos 
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60 minutos, decresceram até mais ou menos 180 minutos e depois 

se estabilizaram até 240 minutos. Também foi verificado que as 

maiores complexações ocorreram nas·temperaturas mais elevadas, 

concordando com os trabalhos de L0TT et alii (1963) º

Com estes resultados ficou bem claro que realmen 

te o tempo e a temperatura têm grande influência na complexa

ção do selênio pelo DAN. 

Foi escolhida a temperatura de 702c e o tempo de 

60 minutos de reação para o método proposto, porque foi obser

vado que nas temperaturas mais elevadas ocorreram pequenas pe!_ 

das por volatilização da fase aquosa e isto poderia causar al

guma variação nos resultados finais e também, estas perdas não 

foram uniformes em todos os tubos de digestão. Convém observar 

que tais perdas podem ser contornadas colocando-se pequenos .fu 

nis na boca dos tubos de digestão para promover o refluxo. 

5.3.3. Influência do solvente orgânico 

A Tabela 8 mostra os resultados da extração do 

complexo Se-DAN por diferentes solventes orgânicos. 

A solução padrão de 75se utilizada apresentou

uma taxa de contagem liquida de 12.535 cpm, sendo a contagem 

relativa à radiação de fundo, de 319 cpm. 
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TABELA 8. Estuqo de diferentes solventes 

tores do complexo se-DAN. 

Solvente Orgânico Média Desvio 

(cpm)- padrão 

(cpm) 

Ciclohexano 7.749 66 

Benzeno 4.898 57 

Metil-isobutil-cetona 4.516 4 

Cloro.f6rmio 4.327 117 

Alcool isoam1lico 4.183 100 

Acetato de etila 3.169 136 

Tetracloreto de 

carbono 2.920 48 

Hexano 1.707 42 

.... . organicos

Extração 

(%) 

61,8 

39,1 

36,0 

34,5 

33,4 

25,3 

23,3 

13,6 

60 

como extra-

Extração 

relativa 

(%) 

100,0 

63,2 

58,3 

55,8 

54,0 

40,9 

37,7 

22,0 

Pelos resultados da Tabela 8 o ciclohexano .foi o 

melhor extrator do complexo se-DAN segundo a metodologia util!, 

zada; apresentou uma elevada percentagem de extração cerca de 

62%, enquanto que os demais .foram 37 a 78% inferiores ao ciclo 

hexano. 

CUKOR et alii (1964) testaram 5 tipos de solven

tes orgânicos na extração do complexo se-DAN e encontraram . os 

seguintes resultados em percentuais de extração: ciclohexano -

23,8; tolueno - 22,2; cloreto de etileno - 20,0; cloro.f6rmio -

20,0 e tetracloreto de carbono - 19,4. Embora o procedimento 

de determinação destes autores seja diferente do método propo_! 

to, seus resultados também mostraram que o ciclohexano foi o 

melhor agente extrator. o baixo percentual de extração obtido 
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pelos autores possivelmente são devidos às diferenças de méto

do. 

Em face dos resultados obtidos, o ciclohexano 

foi escolhido como agente extrator do método proposto. Convém 

salientar ainda, que o ciclohexano é encontrado no mercado com 

elevado grau de pureza, é pouco solúvel em água (Tabela 2), o 

seu preço é razoavelmente baixo quando comparado com os demais 

solventes e, alia boas características para se trabalhar na 

extração por solventes orgânicos. 

5.3.4. Efeito da razão fase aquosa/fase orgânica 

O efeito da razão fase aquosa/Pase orgânica pode 

ser visto nas Figuras 10 e 11. A solução padrão de 75se Poi a

mesma nos dois experimentos e apresentou uma taxa de contagem 

liquida de 77.844 cpm e a alíquota de 5 ml de fase aquosa 

18.013 cpm. 

O volume da fase aquosa foi constante nos dois 

experimentos, cerca de 21,5 ml e da fase orgânica foi variável 

até 6 e até 10 ml, respectivamente para as Figuras 10 e 11. 

Observou-se na Figura 10 que a extração de selê

nio da fase aquosa até o limite de 6 ml de fase orgânica, ind� 

pende da razão fase aquosa/fase orgânica. Praticamente o mesmo 

resultado foi observado na Figura 11, porém, acima de 6 ml de 

fase orgânica foi notada uma leve influência da razão fase aqu� 

sa/fase orgânica na extração do Se-DAN. 

Estudos desta natureza, para a extração de selê

nio não foram constatados na literatura até o presente momento. 

Em face dos resultados obtidos, procurou-se pa

dronizar a razão fase aquosa/fase orgânica para os demais ex 
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.Ease orgânica variando de 2 a 6 ml. 
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perimentos, principalmente no tocante ao volume de solvente or 

gânico a fim de não a.l.terar o efeito da geometria das amostras 

d 
-

d 75 "d • d na etecçao e se. Devi o a isto, optou-se por um volume e 

5 ml de ciclohexano, concordando com o estudo da geometria das 

amostras descrito em s.1.2. 

5.3.5. Cin�tica de extração 

o efeito do tempo de agitação da solução aquosa

com a orgSnica foi verificado e os resultados são mostrados na 

Figura 12. A solução padrão de 75se apresentou uma taxa de con

tagens liquida de 12.411 cpm e sendo a contagem relativa à 

radiação de .fundo de 326 cpm. 

De acordo com a Tabela 4, os autores que traba -

lharam com ciclohexano recomendavam que se agitasse as duas fa 

ses por 1 minuto {WATKINSON, 1966) ou 5 minutos (CUKOR et alii, 

1964; HOFFMAN et alii, 1968). No entanto, os resultados obti

dos {Figura 12), mostraram que a transferência do complexo Se

DAN da fase aquosa para a fase orgânica não_depende do tempo -

de agitação e o equilíbrio é a.l.cançado ap6s as fases terem sido 

intimamente agitadas por 15 segundos, sem haver necessidade de 

sé agitar além deste tempo como recomendavam outros autores. 

o tempo de 15 segundos de agitação foi escolhido

e adotado no m�todo proposto. 

5.3.6. Número de extrações 

o efeito do número de extrações do complexo Se

DAN foi investigado e os resultados estão nas Tabelas 9 e 10. 

Em ambos os experimentos a percentagem da l! e 

2! extração foi calculada com base na taxa de contagem liquida 



: 100 
., ., 

º,._ ________________________ __. 

o 120 240 

Tempo (segundos) 

FIGURA 12. Efeito do tempo de agitação das duas fases 

para transferência do complexo Se-DAN para 

a fase orgânica de• ·ciclohexano. 
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(CL) total e, a percentagem de extração tota1 foi

com base na soma da 11 com a 2!i extração.

66 

ca1culada 

Nos resultados da Tabela 9 foi utilizada uma so

lução padrão de 75se com 73.333 cpm e na Tabela 10 a taxa de

co�tagem lí�uida foi de 12.340 cpm. 

TABELA 9. Efeito do número de extrações do complexo Se-DAN com 

ciclohexano 

].!l Extração 2!i Extração 

C.L. Média (cpm) 50.075 3848 

Desvio padrão (cpm) 105 180 

·Extração(%) 68,3 5,2 

Extração Tota1 (%) 73,5 

l.ª Extração/Extração Total 92,9 

Vários solventes orgânicos tambêm foram testados 

quanto ao número de extrações para·facilitar outros pesquisad,2_ 

res que, porventura se utilizarão do método proposto e não di� 

ponham do ciclohexano e também, para verificar.se uma 2ª extr!_ 

ção aumentaria a percentagem de extração total para estes sol

ventes. Os resultados estão contidos na Tabela 10. 
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TABELA 10. E.feito do número de extrações do complexo Se-DAN. 

com diferentes solventes. 

Solvente Orgânico l! 
.''Extr. 2! Extr. Extr .. l! Extr�/ 

Extr. Rel. Extr. Total Rel.· Extr.Tot. 

(%) 

Ciclohexano 61,8 100,0 4,7 66,5 100,0 93,0 

Benzeno 39,1 63,3 5,0 44,l 66,4 88,7 

Metil-isobutil-

cetona 36,0 58,3 3�2 39,2 59,0 91,9 

Clorof6rmio 34,5 55,8 7,7 42,2 63,8 81,7 

Alcool isoamilico 33,4 54,0 5,0 38,4 57,8 86,9 

Acetato de etila 25,3 40,9 7,8 33,1 49,7 76,5 

Tetracloreto de 

carbono 23,3 37,7 5,0 28,3 42,6 82,2 

Analisando as Tabelas 9 e 10 verificou-se que 

uma única extração com o ciclohexano foi suficiente para ex

trair cerca de 93% do complexo Se-DAN que seria extraido atra

v�s de duas extrações. Observou-se na Tabela 10 que também uma 

s6 extração com os demais solventes já foi suficiente para ex

trair a maior parte do complexo Se-DAN possível de ser extrai

do. 

os dados obtidos nas Tabelas 9 e 10 discordam do 

trabalho de CUKOR et alii (1964), que recomendavam duas extra

ções com 10 e 5 ml de ciclohexano, respectivamente, e combina

ção dos dois extratos. Porém, como foi comentado em 5.2.3.6., 

tal procedimento acarreta no aumento de volume da fase orgâni-
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ca e consequente diminuição na sensibilidade. Portanto, em fa

ce dos resultados obtidos foi recomendada uma única extração -

com 5 ml de ciclohexano. 

5.3.7. Precisão e exatidão do método 

Na Figura 13 foi encontrada uma correlação linear 

bem pr6xima de 1. Com base na equação da curva foi calculado o 

teor médio de selênio no soro de sangue. 

Os resultados da precisão do método, segundo a 

curva padrão estão contidos na Tabela 11 e Figura 13. 

TABELA 11. Resultados do teor de selênio na amostra referência 

de soro de sangue pela curva padrão. 

Teor médio de Se (ppm) 

Coeficiente de variação{%) 

Soro de sangue (200 mg) 

0,55 ± o,os

9,·1 

Pelos resultados obtidos (Tabela 11), o método 

proposto apresentou boa precisão e pode ser comprovado quando 

se confronta o coeficiente de variação encontrado com o reco 

mendado pela Agência, 9 e 15%, respectivamente. 

Os resultados da precisão do método, segundo a 

técnica do padrão interno estão contidos na Tabela 12 e Figura 

14. 

Os dados da Tabela 12 vêm confirmar a boa preci

são já alcançada com o método. Com a técnica do padrão interno 

foi obtido um coeficiente de variação médio de 8,7% e uma re-
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FIGURA 13. Curva padrão do selênio em solução aquosa. 
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TABELA 12. Precisão.da determinação e recuperação de selênio 

na referência de soro de sangue. 

Selênio 

adicionado 

. (ppm) 

o 

0,10 

0,20 

0,30 

Selênio 

determinado 

(ppm) 

0,009.:!:,0,002 

0,094!,0,005 

0,183±,0,006 

0,313±_0,012 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

22,22 

5,32 

3,28 

3,83 

Recuperação * 

(%) 

86,2 

87,6 

101,3 

70 

* Recuperação= ppm Se determinado/(0,009 + ppm Se adicionado)

cuperação média de 91,7%. o método proposto rambém apresentou 

boa precisão pela técnica do padrão interno. 

Os resulta�os da exatidão do método, segundo o 

procedimento descrito em 4.2.3.7. podem ser observados na Tabe

la 11 (pela curva padrão em solução aquosa) e Figura 14 ( pela 

técnica do padrão interno). 

Na Tabela 11, o teor médio de selênio encontrado 

foi de 0,55 :!: 0,05 ppm, enquanto que o valor recomendado era de 

0,59 ± 0,09 ppm. Portanto, o va1or encontrado está pr6ximo do 

valor recomendado e o método proposto pode ser considerado exa

to. 

Na Figura 14, o prolongamento·da reta até encon

trar o eixo X resultou (em valores absolutos), no valor 0,13p.g 

se porém, este teor está contido em 200 mg de soro de sangue e, 

em l g corresponde a 0,65 ppm de Se. Este valor também está PI'2, 

ximo do valor recomendado e mais um.a vez o método comprovou que 
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.foi exato. 

Portanto, para o material analisado, o 

proposto .foi preciso e exato. 
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6 - CONCLUSÕES 

Nas condições em que o método foi desenvolvido e 

de acordo com os resultados obtidos, as seguintes conclusões P2 · 

dem ser Peitas: 

a - o método de determinação de selênio ·· por - fl uorimetria pode 

ser utilizado para a determinação de selênio em extratos dé 

plantas e soro de sangue. 

b - o uso de material radioativo na otimização de algumas eta

pas analíticas .foi de indiscutível valor e pode ser utiliz� 

da como uma excelente .ferramenta no aprimoramento de méto

dos analÍ ticos convencionais. ·· 

c - a adição de HCl (1+9) no digerido .final e posterior aqueci

mento a 90QC por 30 minutos .foi e.ficiente em converter o Se 

(VI) para Se (IV).

d - em todas as temperaturas estudadas, 30 a 90QC, a máxima com 

plexação de selênio pelo DAN ocorreu aos 60 minutos e foi 

máxima a 902c. 
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e - o ciclohexano foi um excelente extrator do complexo Se-DAN, 

segundo o método proposto. 

f - a transferência do complexo Se-DAN da fase aquosa para a 

fase orgânica não depende do tempo de agitação das duas fa-

1ses. 

g uma única extração com 5 ml de ciclohexano foi suficiente -

para extrair a maior parte do complexo Se-DAN. 

h - o método proposto foi preciso e exato, podendo ser utiliza

do em análises de rotina. 
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8 - APmNl>ICE 



PROCEDIMENTO DE ANALISE FLUORim'RICA DE SELbIO: 

1. Transferir 1 ml de· soro de sangue ( ou soo mg de material ve

getal seco e moido) para tubo de digestão.

2. Transferir 1 ml de solução padrão de selênio na faixa de

0,05 a 1,00 ppm de selênio na ausência das amostras para tu

bo de digestão.

3. Adicionar 5 ml de HN03 concentrado e 2 ml de HCL0
4 

70% (pa

ra material vegetal, ap6s adição de HNo3 
e HCL0

4
, deixar a

mistura em repouso por uma noite ou cerca de 12 horas) aos

tubos de digestão�

4. Levar os tubos para o bloco digestor e decompor as amostras

inicialmente a 1602C·e elevar a temperatura para 

deixar até aparecerem os .fumos brancos de HCL0
4

e 

por mais 15 minutos.

2102c e

aquecer

5. Retirar os tubos do bloco digestor e deixar esfriar por .10

minutos.

6. Adicionar 2,5 m1 �e HCL (1+9) e colocar em banho-maria a 

902c por 30 minutos. Colocar .funis na boca dos tubos para 

dar refluxo. Retirar do banho-maria e deixar esfriar. 

7. Adicionar 5 ml de EDTA 0,02N, 1 ml de cloridrato de hidroxa

. lamina 20% e agitar.

8. Adicionar 5 m1 de DAN 4 x l0-3M.

9. Adicionar 3 gotas de Azul de Timol 1% (até cor r6sea), neu

tralizar com NH4
0H 6N (até cor amarela) e deixar reagindo

em banho-maria a 702c por 60 minutos.

10. Transferir a solução para funil de separação de 125 ml e 



adicionar 5 ml de ciclohexano. 

11. Proceder a extração agitando por 15 segundos.

12. Descartas a fase aquosa e analisar 4 m1 da fase

por fluorimetria.

,. . 

85 

organ1.ca 

Para análise por fluorimetria fazer a leitura con 

tra o padrão o,o ppm de selênio, em fluorimetro com excitação a 

366 nm e detecção da fluorescência a 525 nm. 

Os teores de selênio na amostra são calculados 

com base na curva padrão do selênio em solução aquosa (item 2). 


