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I.

Ia.

CONSIDSRAÇÕBS
. GERAIS

$eparações ir1dio-r6dio: métodos existentes,

"A separação ir1dio-r6dio apresenta~se como o
aspecto de maior dificuldade na anãlise dos metais do
grupo da platina", segundo BSAMISH (l) • Assim, atê r1
centemente, poucos métodos puderam ser considerados razoãveis sendo a maioria de procedimento moroso e complexo e, não raro, limitados a pequenas
quantidades
dos dois metais em questão.
Podemos citar um dos primeiros métodos de separação rõdio-iridio pela fusão da
mistura dos metais do grupo da platina com hidrogenossulfato de s6dio, ap6s o qual o rõdio era extraido em
ãgua; porém, o método apresenta defeitos pois nem sempre se consegue a dissolução seletiva do metal.
Também a separação r6dio-ir1dio usando-se sulfeto de s6dio, alêm de não ser bas.tante precisa, ê aplicãvel apenas a pequenas quantidades de rõdio <2 , 3 >.
Por outro
lado, a separação de ir1dio da mistura dos dois metais
como di6xido, obtido pela hidr6lise dos tons Ir(JV) com
ions hidrogenocarbonato, mostrou não ter boa precisão
( 4 ) assim como a separação entre ambos pela redução de
rõdio com cobre ( 5, 6 >. Com relação ao uso do cobre na

sepu-açio, wn método .de melhor precisão foi elaborado
porh, exaustivo na sua execução (?), assiM como quan

-

do se substituiu o cobre por antim8nio para reduzir
r6dio na mistura ( 9 , 9 >, resultados imprecisos obtiveram
se qwmdo se substituiu o cobre e o antim8nio por 1ons
redutores como Ti(III) (lO), Cr(II) (ll). Certas sepa~
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rações r6dio-ir1dio ob,iveram-se em condições especiais
através dê resina de troca iônica '( 12 • 13 • 14 • 15 ). A busca de uma melhora na precisão da separação levou à aplicação de outros princ1pios. Assim, metodos baseados na
extração em solventes orgânicos foram elaborados com a
extração do r6dio, em mistura com ir1dio, com ilcool is2
iiJll1lico (l 6 ), por~~m limitados a bail!;OS" teores de ambos.
'
N

,.,_

Outras separaçoes por extraçao dos complexos
foram elaborados mediante o uso de fosfato de tri n-but!
la (i 7 ,ia), igualmente exaustivas. Tambêm morosas mostraram-se as extrações dos metais do grupo da platina
com sucessivos retôrnos à fase aquosa utilizando-se
snc1 , SnBr e fosfato de tri n-butila <19 , 20 >.
2

2

Uma série de estados iqteressantes de extração
de metais do grupo da platina pelo uso de aminas
foram
publicados, sendo alguns d@les relativos à separação r6dio-ir1dio em especial; com trioctilamina em
benzeno
21
22
< >; com sais de triisobutilamônio < >; com triisoctil
amina em metil i-butil cetona <23 >, com brometo de tetr;
octilamõnio em âcido caprilico <24 >; com aminas
primá:
rias e sais de amônio <25 • 26 • 27 >.
Ib.

Os sais "ônio" e seus usos.

A separação e determinação dos metais do grupo da platina por extração de seus halogeno e pseudo-ha
logeno complexos precipitados com 1ons ars8nio e fosf8nio, foi objeto de alguns estudos que levaram em certo~

-
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.

casos a bons resultados. Assim, cloro-complexo de Au(III)
precipitado com 1ons arsSnio foi extraido em clorof6rmio e
determinado espectrototomêtricamente <20 >. NESB
efetuou
"spot-tests" baseado na forma microcristalina de precipitados de cloro-complexos de Os(IV) com cloreto de tetrafeniJiarsõnio, cloreto de tetrafenil.!'osfOnio e 1ons de trt.fenilmetilarsSnio ( 29 ); estudo,s idênticos efetuou para ir1dio, platina e paládio ( 3 o). Cloro-complexo de Os(IV) pre

-

cipitado com 1ons tetrafenilarsõnio ê extraido com cloro.f6rmio e determinado espectrofotomêtricamente <31 >.
NEEB
tamb~ efetuou estudos de determinações gravimêtricas
de
Os(IV) e Ir(IV) <32 , 33 ) e BODE estudou a determinação gravimêtrica de platina, pela precipitação de hexacloroplati. nato(IV) de tetra.fenilars8:ni:O:· ( 34 ); palldio foi det~rmin!,
Ido pela extração de tetratioci.riato-paladato(II) de tetra
fenilarsSnio em clorof6rmio ( 35 >. Por um dos melhores m;.
todos de separação, Ir(IV) foi extraido em clorot6rmio,com
o uso de 1ons tetrafenilPosE6nio, encontrando interfer@n-

eias nos OUtX'OS metais do grupo da ·platina (J 6 ); ainda pata a extração do Ir(IV) e Os(IV), ocorre a possibilidadedé
~tilização de 1ons 3,4-diclorobenziltritenilfosfSnio ( 37 ).
Como se pode notar, são pouqu1ssimos os métodos
~ltamente e.ficienteg na separação ir1dio-r6dio e mesmo ês'
:~es estão sujei tos a limitações decorrentes das condições
1

/1e

trabalho.

Tendo em vista amplo estudo realizado e em andamento em nosso laborat6rio, quant o ao apr oveitamento anal!
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tico da diversidade de comportamento de sais de
losf8nio, em relação a solventes orglnicos, pensou-se
encontrar, dentro dessa linha de investigação, uma solução mais satis.f'at6ria para o problema.
Ic.

Metil n-propil e metil i-propil fost8nio.

tons trilenil n-propil t01l8nio e
trilenil
i-propil tosl8nio toram usados para amplo estudo sistemãtico ( 39 ) verificando-se aprecilveis diferenças de
extratibilidade em solventes orgânicos de sais halogeno e pseudo-halogeno complexos de metais, precipitados
com os mesmos. Estudos posteriores resultara._ iden
39 , 40 )e separação de Pt(IV) / d;
1 tificação de Au(III) <
mistura com Pd(II) ( 4i).
asses estudos forneceram indicações de
outras poss!veis separações de inter@sse e, consequent~
mente, deram ensejo a investigações com objetivos especilicos, em maior profundidade.
Nêsse sentido, procUX'ou-se dar atenção

ao

comportamento doa sais de tritenil n-propil Eosf&nio e

-

tritenil i-propil fosE8nio de halogeno e pseudo-haloge
no complexos de ir1dio e r6dio, através de estudo sistemãtico.

.;..15-

II.
IIa.

.

SEPARAÇIO IR:tDIO-RÔDIO

Estudo do comportamento dos bromo-complexos de
ir1dio e r6dio.

Nosso e1studo se dirigiu primeiramente aos bromo-comflexos de v6dio e iridio pois, em trabalhos anteriores (JS), verificou-se haver diferenças de extratibi, lidade entre sai~ de trifenil n-propil fosf8nio e trifepil i-rropil fost8nio dos bromO.:..caepplexos de r6dio e
ir!dio-em alguns solventes. Atraiu-nos tambêm a
inten
sa c8r azul que se obtêm em solução aquosa quando se
aquece uma solução de Ir(IV) com ions brometo ( 42 ) e, pa
ra isso, procurou-se primeiramente estudar essa /reação
com finalidades analiticas.
Na Tabela I estio reunidos
os resultados de ensaios qualitativos efetuados.

-

-

Os resultados positivos são, pràticamente insens1veis à variação de pH. Verificou-se, cont~do, que
inclusive nos c._$os ff@is favorlveis ou seja"; com ciclohe

-

xa.nona, 2-metil ciclohexanona e clorol6rmio, a separação

do bromo-complexo de iridio formado com ions trifenil npropi~ fos.fõnio não poderia efetuar-se de maneira quant!
tativa, mesmo ap6s vãrias extrações.
Comprovou-se que
@sse fen8meno era devido ao fato de uma parte do ir1dio
(IV) ser reduzida a ir1dio(III) ( 43 >. Virias tentativas
foram efetuadas a Pim de se evitar essa redução, realizando-se a extração em presença de bromo, ãgua oxigenada
e em vã.rias concentrações de lcido cloridrico (2N,4N,
6N e lON); porém, nenhuma dessas tentativas resultou ea
sucesso.

TABELA

I

Extração de Sais de Fosl8nio de BrOllo-Complexos de
Irf.dio(IV)

ij,0LWNTES

TRIFENIL
N-PR0Pl:L
F0SF0~;o

TRIFENIL
I-PR0PIL
P0SF0NI0

o
o

o
o

Alcool n-but1lic~
Alcool i-but1lic,p
Alcool, n-pent1lit~O
Alcool i-pent1lico
Ciclohexanol
2-metil ciclohexanol
Acetato de etila
Acetato de n-propila
Acetato de n-butila
Acetato de i-butila
Acetato de n-pentila
Acetato de i-pentila
Fosfato de tri n-butila
Metil n-propil cetona
Metil i-propil cetona
Metil i-butil cetona
Metil n-pentil cetona
Metil i-pentil cetona
Metil hexil cetona
Diisobutil cetona
.Ciclohexanona

o

o

. ++

2-metil ciclohexanona

. ++

+
t

Anisol
Fenetol
Benzeno
Tolueno
Cloro.f6rmio

o

t

t

t
t
o
t

+
+

o
o

o
o

o
o
o
t

+
t

o
o
o

+

o

o

o
o

o
o

o
t
t
o
o
o
o

o
o

o
o

o
o

++

+

de extrato orglnicó: +++forte;++ mê4ia;
+ fraca; t (traço) extremamente fraca; o incolor.

Coloração

i
. ;

Experimentoseletuados com, aproximadamente, 0,5 • l da
fase aquosa (5 g&tas de solução de bromo-complexo+ 5
g6tas da solução de 1ons lost&nio a 2%) e 0,5 • l
do
solvente.
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O bromo-complexo de Ir.(IV) de trifenil n-propil fosf8nio em ciclohexanona apresentou banda caracter1stica, com mbimo de absorblncia em 600 mµ.
Quanto ao r6dio, verificou-se que, ·apõs aquecimenrto de uma · ~1olução de Rh(III) com 1ons brometo, seguido de resfria,mento e adição de !ons tost6nio, havia
a formação de um precipitado amarelo enquanto a
solu44
45
ção aquosa; adquiria coloração viollcea ( , >. Apenas
o precipitado amarelo era extraido parcialmente pelos
solventes jã citados.

-

Devido a tsses resultados, passou-se a traba
1
lbar com os cloro-complexos em lugar dos bromo-domplexos.
IIb.

Estudo do comportamento dos cloro-complexos
de ir1dio-e rõdio.
Inicialmente comp~ovou-se que os

cloro-com-

plexos de Ir(III) nio precipitam com tons Eoslõnio, nem
sio extraidos pelos solventes ji mencionados, enquanto
os cloro-complexos de Ir(IV) precipitam com 1ons tost&nio e podem ser extraidos em alguns solventes.
Estudou-se o efeito da concentração de ãcido cloridrico na
solução em virias normalidades (2N, 4N e 6N), não
se
, observando influência na extração, verificando-se apenas que, l medida em que a cQncentração do Acido aumentava, tornava-se necessârio o aumento da concentração de 1ons fosf6nio; o eleito persistiu,porêm em meno~
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intensidade, quando se substituiu HCl por e2so • Obse,t
4
vações idênticas foram feitas quãndo se substituiu HCl
por NaCl.
Observou-se que, para alguns solventes empregados, a extração dependia diretamente da ordem de adição dc>s rea-g entes. Assim, em algw11s casos, bons rendimento~ foram obtidos quando se adi~ionou o solvente antes de se adicionar 1ons fosEanio, ao contrârio do que
se obtinha quando se invertia a ordem. Isto se pode no
tar na Tabela II que re6ne dados avaliados com o mesmo
critério visto anteriormente. isse fato leva a supor
que 9 solvente tenha participação direta na formação da
espécie extra1vel.

-

Com relação ao Rh(III), verificou-se que os
cloro-complexos não são .precipitados pelos sais .de Eosfõnio emprega~os, nem são extrá1dos. Observando-se
a
Tabela II, nota-se que os melhores rendimentos na extra
ção foram obtidos com metil n-propil cetona, metil
ipropil cetona e 2- metil ciclohexanona, quando adicionados antes dcs1ons tr~tenil n-propil lost8nio. Com relação aos 1ons tritenil i-propil tost8nio, a adição dos
mesmos (ou do solvente) pouco afetou · o resultado da ex
tração. -..

-

-

Nosso estudo visou inicialmente a separação
ir1dio-r6dio pela extraç.ão de Ir(IV) através de sol ventes menos densos que a ãgua, o que facilitaria a operação. Porém, veriticóu-s.e que a permanência dos cloro-

· -19-

1'ABBLA

II

Bxtração de Sais de Posl8nio de Cloro-Complexos
de Irldio(IV)

.*lll)TNPF

.:.lt )SOLV

?211)SOLV

.--.·21 )TBPP ·

**1t.)TIPP

ll)SOLV

21)SOLV

21)TIPP

SOLVENTE

Alcool n-butilico
Ãlcool i-but1lico
Alcool n-pent1lico
Ãlcool i-pent1lico
Ciclohexanol
2-metil ciclohexanol
Acetato de etila
Acetato de n-propila
Acetato de n-butila
Acetato de i-butila
Acetato de n-pentila
Acetato de i-pentila
Fosfato de tri n-butila
Metil n-propil cetona
Metil i-propil cetona
Metil i-butil cetona
Metil n-pentil cetona
Metil i-pentil cetona
Metil hexil cetona
Diisobutil cetona
Ciclohexanona
2-metil ciclohexanona
Anisol
F~netol
Benzeno
Tolueno
Clorol6rmio

*

TRIPBNIL N-PROPIL POSPÔNIO;

o SOLVSNTB.

+
+·
+
+
+
+
+
+

t
t
t
t
t

t
t
t

t

o
o

+
+

+

o
t ·
+
+
+·+
+
+
+
+
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+
++
++

o

+

I:o

t
t

o
o

o
o
o
o
o

t

o
o
o
o
o
o
+

o

t

t

+++
+++
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++

t
+
+

t
++
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+

t
+

•+

+
+

+

t

o

o

++
+++
+

+

+

o
t

+

+

t

o
o

o

+++

+++

**

+
+

o

t

t

!)

t

o·
o

o

++

+

TRIPBRIL I-PROPIL POSPÕRIOI

o
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complexos de Ir(IV) por certo tempo, em contato com qua!,
quer dos três solventes, a saber: metil n-propil cetona,
metil i-propil cetona e 2-metil c:iclohexanona, oçasionava descoramento da solução de Ir(IV). O descoramento
era mais rãpido para metil i-propil eétona, menos para
metil n-propil ceto,na e bastante lento para 2-metil ciclohexanona. Constatou-se que n@sses caso~.:- ocorre redu
.
ção de Ir(IV) conforme ê comentado mais adiante (pãg.63).
Reduções de soluções de Ir(IV) a Ir(III) tambêm foram ·o~
· serv~das por FEDORSNIO e IVANOVA nas extrações de cloro.
(21)
complexos de Ir(IV) com trioctilamina em benzeno
•

-

.

1

-

Devido ·a isso, passou-se a usar clorof6rmio co
mo s9lvente. Verificou-se que clorof6rmio extrai quanti
tatiyamente o cloro-complexo de Ir(IV) precipit~do co:
soluc;ões de cloreto de trifen:l.l n-propil losf&nio·.
III•

Dl'lSIMil'fAçlO DI

'

IRtDIO IM PUSIIÇA

DI IÕDIO I DI OUTROS tOlfS --

IIIa,

Espectro de absorção, lei de Beer e aiagrama
de Ringbom.

O espectro de absorção de clorO-:.Cornplexo dé
Ir(IV:-) precipitado com ,!ons _trilenil n-propil losl8nio
'·
e ex1;;E'a.1do· em clorol6rmio apresenta duas bandas, com mãximos em 494 111µ e 448 mµ , C01'0 se pode ver na Pigura
1, A coloraçio do extrato mostrou ser estlvel.

400

:>00

1

~~

600

À. m.f

Espectro de Absorç.ão - Extração em Cloráórmio de.. ·
lr¼- precipitado com ions trifen\\ n-propil fo~ônio

· 400

A

FIGURA

•
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Trabalhando de ac8rdo com o procedimento descrito
mais adiante (plg.70), veriEicou-se que a lei de Beer ê o~
decida na Eaixa de ·5,0 a 50,0 µg/ml de Ir(IV) no extratoº!:
glnico .Final, em ~f94 e 448 m\.l (Figura 2 .) •

o diagr.-na de Ringbom ( 46 ) nos indicôu que a melhor região de trabalho corresponde l laixa de 15,0 µg/ml a
35,0 µg/111 na diluição final a 494 m\.l e 15,0
µg/ml na diluição .final em 448 mµ(Figura 3).
IIIb.

µg/111 a 30,0

Separação Ir-Rh.

Como os cloro-complexos de Rh(III) não precipitam
com 1ons tosESnio, nem são extra1dos em cloroE6rmio, eEetua
ram-se algumas determinações de Ir(IV), ap6s sua separação
'
'
'
1
de Rh(III). Escolheu-se comprimento de onda éM 494 ffl\.l para as medidas espectroEotomêtr~cas devido a maior absortivi
· ~ade • . Na Tabela I I I encontram-se alguns valores.

-

TABILA I I I
separação e Determinação de Ir(IV) em Mistura
com Rh(III)
1

QUANTIPADBS PUSBNTBá ( µ g)

,, 15,0 Ir(IV);1500 Rh(III)
•.

1

QUANTIDADES ENCONTRADAS (\.lg)
Ir(IV)
15,0;14,9;14,9;15,0;14,9

1

. 35,0 Ir(IV);3500 Rh(III)

35,0;34,9;34,7;35,0;35,0

\

;15,0 Ir(IV);3000 Rh(III)

14,S;l4,9;15,0J15,0J15,0

. jJf,1 $iP(IY),,._ lll(Jff)

11,1111,1114,9195.,&155,Q

. 1..;

i--------------------------!

i

''
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~

4:J

·

·

~

•

Jíl li. BEBI de Cloro-complexo de. lr(tv) precipitado c.om í~ mfenil n-propl fo:ifõriio e e>'.h-aido
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• _A48 mµ
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D~romo deRin~ paro Cloro-c.onrplexode lr(IV)
precipitado com íons trifeni\ n-propl\ fusfoo10 e ex'h'o.ído em clorofórmio a 494-my.
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Oiogrorna de Ringbc:.ln paro Cloro-cornpe)(O de \..-tr(~lVctt)- - -pi-ec.lpltodo com lbns trifen1I n-propi\ ftbfoniO e,r.troido e~ c.\orofcxmio a 448 rrlJl·

(jml - ~>

-
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IIIc.

Sstudos de interferentes; Pd(II), Pt(IV),
e outros.

Os(IV)

Verificou-se que Os(III), Ru(III) e Fe(III)nessas
. condições, não interferem. Determinações de Ir(IV) em presença de grandes quantidades de Os(III), Ru(III) e Fe(III)
efetuaram-se com bons resultados, como se pode ver na Tabe
la IVe

-

TABSLA

IV

Separação de Iridio de Soluções Contendo Diversos

tons

Metllicos

Ir(IV) (µ

1'. 0NS INTERFERENTES (µg)
PRESSNTS

7000 Rh(III) ;7000 Fe(III)

g.)

ENCONTRADO

35,0

34,9;35,0;35,0

7000 Rh(III) ; 7000 Fe(III);
7000 Ru(III )

35,0

35,0;35,0;34,8

7000 Rh(II I); 7000 Fe(III);
3000 Os(III)

35,0

34,9;35,0;34,8

\

-

Em seguida, estudou-se a possibilidade de se elimi
nar,· Pd(II), Pt(IV) e Os(IV) pois os cloro-complexos dos me!
mos precipitam com 1ons. trifenil
n-propil tostõnio e os re~
·.
....
pectivos precipitados são extraídos em clorot6rmio. A ex.
.
t ração dªsses precipitados com outro solvente, anteriormen·te à adição de clorot6rmio, não forneceu resultados satista
t6rios pois o cloro-complexo de Ir(IV) também era extraido
'

'

-
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nos solventes empregados.

-

Sntão, ap~oveitou-se o fato de cloro-complexo de Ir(III) não precipitar com tons fost8nio,nem -ser
extraido. Assim, Ir(IV) foi reduzido a Ir(I~I) em solução aquosa e, nessas condições, os metais acima re
feridos foram precipitados com · tons fosf8nio e extraldos.
Ap6s ~ eliminação d&sses interferentes, oxidouse novamente o irtdio e o procedimento teve sequ&ncia
(ver pãg.36).
Tentou-se vãrios redutores: hidrazina,
hidroxilamina, 1ons sulfito e ãcido asc6rbico. lste q
timo foi o que proporcionou melhores resultados.Então,
à solução orig~nal contendo Ir(IV) e os tons em estudo,
adicionou-se lcido asc6rbico: para reduzir ·. I!'(IV)
a
'
.
1
Ir(~II); a seguir, a adição de tons fosf8nio e clorot6~io, possibilitou a ,xtração dos interferentes cit~
dos~• pouco; à solução aquosa resultante, adicionou. se u,n oxidante para reo~dar : Ir(III) a Ir(IV) e,co• i!,
so, :retornar na separação ir1dio-r6dio.

-

'

.

.

Com relação aos oxidantes, •uitos foram eXJ>!
. rime~tados: Mno -, s 0 8- , H2o2 e Agua de cloro, sendo
2
4
que· lstà 6ltimo apresentou melijores resultados, A11ià,
ap61_ eliminação dos interlerente1, adicionou-•• lV'&a
de cloro 1. solução, 1egu:Lda de lona lo1l&nio • cloro1

, l6rm:Lo,
a l:Lm de obter a 1eparaçlo de Ir(IV). Para 11.,
adotou-se um procedimento que se tornou definitivo
.e qu~ se acha l plg. 36,
10,

-

A separação de irldio pela extração• cloro
.
t6rmio de cloro-complexo de Ir(JV) precipitado coa lon~
.

-27EoiEõnio _e fetua-se muito bem ,em ·m~io fortemente ãcido, a par. ti de pH=2,0 com acidez crescente. o melhor intervalo para
a xtração ê entre pH=l;5 e
Alguns dados obtidos
pe a aplicação do procedimento estabelecido estio reunidos na
Tabela v.

(a+J~2,o.

TABELA

V

Separação de Ir(IV) de Soluções Contendo Diversos
tons Metllicos
'

!ONS . INTERFERENTES (µg)
· PRESENTB

Ir(IV) ( µg) .
ENCONTRADO .

J

1500 Pt(IV)
1
3000:Pt(IV)
3p00 Rh(III);JOOO Pt(IV)
3000 Rh(III); 3000 Pd(II);

3000 Pt(IV)
· . 3500 Pt(IV)
7000 Pt(IV)
70 O·Rh(III);3500 Pt(IV)
70 O Rh(IiI);7000 Pt(IV)
70 OiRh(III);7000 Pt(IV);
70 O Ru(IlI)
.
70 O Rh(I~I);7000 Pt(IV);

35

O._'

Pd(II)

.

70 O Rh(III);7000 Pt(IV);
70 )0 Pd(II)
70 O Rh(III);7000 Pt(IV);
70 O Os(IV)
70 O Rh(III);7000 Cu(II);

15,0
15,0
15,0

14,9;14,9;15,0
14,9;14,18;14,9
14,9;14~9;14,8

~5,0

14,9;14~8;14,9

35,0
35,0
35,0
35,0

34,8;34,9;34,.9
34,9;34,9;34,~
34,9;34,8
34,9;34,9;35,0

35,0

34,9;34,8;34,9 ·

35,0

34,8;34,9;34,9

35,0

34,8;34,9;35,0

35,0

35,0;35,0;34,9

~5,0

34,9;35,0;35,0

f

_,_____________________
70 O ~{JV)
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Comprovou-se que Co("II), Ni(II), Cr(III),
Al(III), Ti(III) e Th(IV) não interferem e podem estar
presentes.
Por outro lado, Hg(II), Cd(II), Zn(II),
Bi(III) e Sn(IV) precipitam com tons fosf8nio e os precipitados são extra1dos em cloro.E6rmio; como @ss-e s extratos em cloro.E6rmio são incolores, não interferem na
determinação de Ir(IV). Alguns valores encontram-se re
unidos na Tabela VI.
Se houver sn( II), -~ ê .evidente
que se formarl Ir(III). Nessas condições, basta adicio
nar lgua de cloro e o procedimento pode ter sequência.

-

-

Au(III) interfere, pois seus cloro-complexos
precipitam com ions fosE6nio e o precipitado ê extraido
.
ó
/
em cloroE6rmio. Como Au(III) ê reduzido a Au pelo leido asc6rbico,'o mesmo não pode ser eliminado conjunt~
mente. com Os(IV), Pt(IV) e Pd(II). Pua isso, na solução inicial contida no funil, efetua-se a extração de
Au(.III) com êter ( 47 ), sendo a parte etêr.:lt:a~. separada
por meio de uma pipeta de extração ( 4s).

V(V) ê tambêm inter.ferente. Obtêm-se um:: extrato · amarelo de · seu s.a l de fosP8nio nas condições de
trabalho. sua interferência ê contornada pela
adição
preliminar de cêrca de 0,3 ml de Agua oxigenada a
10%
l so~ução de partida, obtendo-se uma forma de ·vanldio
que não precipita com 1ons fosf8nio e nem ê extra1da em
clorof6rmio; em seguida,aplica-se o procedimento usual.

'

1 ' '

-29TABELA . VI

Separação de Iridio de Soluções Contendo Diversos
tons Metâlic:os
Ir(IV) ·(µg)

t0NS INTERFERSNTSS (µg)

.3'000 Co(II); 3000 . Ni(II).; ·
13000 Al(III)
3000 Cr(III);3000 Ti(III)
~000 Cr(III)J3000 Ni(II);
3000 Al(III l
13000 Ti(III); 3000 ·Th(IV) .
3000 Ti(III); 3000 Th(IV); .
3000 ·- A+ {III)
000
Co.
. ( II)';7oóo Ni(II);
00CJ: Al ( III )
ÓOO C~(III);7000 Ti(III);
000 Cu(IV)
ÓOO C~(III);7000 Ni(II);
000 Al(III)
doo TÍ(III);7000 Th(IV);
000 Cu(II)
000 Ti(III);7000 Th(IV);
000 Al(III)

1

ENCONTRADO

PRESENTE
15,0 ·

..·.,

1,,0,15,0;14,9
'

15,0

15,0;14,9.1 15,0
. ::· ·'·:--.i

1

1

1

3000
3ÓOO
30~0
000
000
. 000
1

;.

rapa

Hg(II); 3000_:,Ç~:(:q:)
Hg(II);JOOO Zn(II)
Cd(II);3000 Zn(II)
Hg(II);7000 Cd(II)
Hg(II);7000 Zn(II)
Cd(II) ;7000 Zn(II)
B:l:(III);7000 Sn(IV)
1

•

115,9

..

15, O; 15,<:)°si5,
O
.
\.

'•

.'

.

:, \

_15,0

15,·0;15,0J,i5,0
... •. .

. :15,0. ·

15, 0;14, 9;14, 9

35,0

· 35, 0;35,0;35,o

. 35,0

35,0;'.34,9;34,9

35,0

35,0;35,0;34,9

35,0

35,0;34,9;35,0

35,0

35,0;35,0;35,o

15,0
15,0
15,0
. 35,0

15,0;1s,0;14,e
15,0;15,0;;15,o
15,0;14,9;14,9
35,0;351!0;35,0
35,0;35,0;35,0
34,9;35,0;~5,0
35,0;35,0;35,o .

35,0
35,0
35,0

/.

'

1
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As(V) e Sb(V) não · interferem na extração de Ir(IV)~
No caso de se ter As(III) e Sb(III}, inicialmente adicionase ãgua de cloro e o procedimento ê aplicado.
. ilustra alguns resultados obtidos.
TABELA

A Tabela VII

VII

Separação de Ir1dio de Soluções Contendo Diversos
·:toNs METALICOS

r10NS INTERFERENTES (

µg)

1

:3000

1 ;1

Ir(IV) {µg)

,

Au(III ) .
:

3Ç)OO V(V)

PRESEN'IE

ENCONTRADO

15,0

15,0;15,0;15,o

15,0

15,op.4, 9:14, 9
!

i

3000 Au(III);JOOO Rh(III)

15,0

15,0;15,0;15,o

7000 Au(III)

35,0 ·

35,0;35,0;34,9

7000 V(V)

35,0

35,0;35,0;35,o

35,0

35,0;34,9135,0

3000
As(V)
.,

15,0

15,0;15,0;15,o

3C>00 Sb(V)

15,0

14,9;15,0;15,0

7ÔOO As(V)

35,0

35,0;34,9;35,0

Sb(V)

35,0

35,0;35,0;35,0

7000
Au(II1);7000. Rh(III)
,,

.

1

j 7000

-

Com relação a Ag(I), Pb(II), e T1(I),os· mesmos pre
.

'

cisam estar ausentes e, para isso; devem ser eliminados pr..
viamente.
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-

1

Havendo Os(III) -na solução inicial, o mesmo permane
cerâ em mistura com Ir(III) e Rh(III), ap6s eliminação de
Pd(II) e Pt(IV). Ao se adicionar âgua de cloro, Os(III) serâ
oxidado a Os(IV) e iste serâ precipitado com tons fost8nio e ·
, e:xtraidP juntamente com Ir(IV). Verificou-se que no extrato
orglnico, a concentração .final de Os(IV) permiss1vel p~ra não
interferir na medida de Ir(IV), ê de 150 µ g/ml.

-

Com relação ·a Fe(III), poderã ser extraido juntamen
.
.~e com Ir(IV), nas mesm~s condições que o Os(IV)acima (FeC1 4 e f.on de .fosf8nio) porém, pelo fato do · espectro de absorção
do extrato contendo Fe(III) não interferir na região de medi, da de : Ir(IV), o mesmo poderã estar presente em vãrias concentrações. A Tabela VIII ilustra os casos (se as medidas torem
realiiadas em 448 mµ, Fe(III) extraido interfere sendo neces
i
sãria a adição de 1ons fluoreto antes de 1ons tos.E8nio)'. ·
TABELA VIII
Determinação de Ir(IV) na Presença de Vãrios ,
tons Metâlicos

QUANTIDADES MISTURADAS (µg)

' 100 Os(IV);35,0 Ir(IV);
:7 500 Rh(III)
~150 Os(IV);15,0 Ir(IV)
200. Os(IV);15,0 Ir(IV) .
7000 Fé(III);15,0 Ir(IV)
·200 Os(IV);35,0 Ir(IV)
1-150 0s(IV);35.o Ir(IV)s
7000 Fe(III)

QOANTIDADSS BNCOHTRADAS (µg)
· Ir(IV)
34,9S34,9
14,9;15,0
15,3;15,4
15,0;1:5,o
35,2;35,2
35,0;34,9
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IIId.

Sstudos de interferentes: ãnions.

Alguns ânions inter.ferem na separação de irldio e devem estar ausentes tais como iodeto, brometo e
tiocianato pois suas presenças indicam encontrar-se o
ir1dio na forma de Ir(III).
A eli,ninação de iodeto & .feita pela adiçao I à
solução inicial, no funil, de cªrca de 0,1 ml de
âgua
oxigenada, seguido da extração do i8do com benzeno. Os
1ons brometo são elimin~dos ·nessa fase inicial pela adi
ção de c@rca de 0,5 ml de ãgua de cloro, seguido de extração de bromo em cloroP6rmio. Havendo iodeto ·e b~o'
meto presentes, prefere-se usar clorot6rmio, comp solvente, na eliminação do i8do.
i

-

1

-

Quanto a tiocianato, sua eliminação ê efetua
da por meio de 1ons permanganato adicionados à solução
inicial; em seguida, adiciona-se algumas g8tas de s~li
ção de ?âcido asc6rbico e o pr~cedimento ê aplicado. os
1ons de Mn(II) e seus c~oro-complexos não interferem.Na
Tabela IX encontramos alguns dados referentes a essas
eliminações.
1

Alguns lniona nio inter lerem e podem
estar-.:·
presentes na determinação de Ir(IV), como: fluoreto,fos
fato, bromato, . iodato, sulfato e clorato.

-

Quanto a !ons nitrato .· e perclorato, os més-imos precipitam com lons fos.f8nio e são extra!dos
em
•
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TABELA

.

IX

s,paração de Ir1dio de Soluções Contendo
Diversos 4nions Interferentes
1 .

Ir(IV) (µ g)

ANIONS

ENCONTRADO

INTERFSRSNTBS

PRSSSNTB

-

35,0

35,0;34,9;34,8

SClf

35,0

34,9;35,0;35,0

7000 Br-

35,0

35,0;35,0;35,0

35,0

34,8;35,0;35,0

7000 I
7000

-

-

(1

-

7000 I ;7000 Br

-

. 3000

SCN

15,0

15_,0;15,0

-

15,0

14,9;14,9

15,0

15,0;14,9

3000 I
'"

1

'

-

3000 Dr

...

clorof6rmio mas não interferem porque os extratos sao
incolores.
Podemos observar alguns dados na Tabela x.
IIIe.

lfici&ncia da extração.
o coeliciente de extra~ão· foi avaliado

numa

faixa de concentração t:ompreendendo de 5,0 µg/ml a 50,0
µg/ml de Ir(IV) na diluição .final.
Para isso, a 1,0 • 1
da lase aquosa inicial contida no ~il de separação, adicionaram-se 0,15 111 de BCl 12N, 1,0 • l de solução de 1
ons loslõnio a 5% e 2,0 • l de clorol6rmio.Ap6s agitação,a

-

-34TABELA

X

Separação de Iridio(IV) de Soluções Contendo
Diversos Anions
Ir(IV) (µg)

ANIONS
INTERFERENTES (µg) .
13000

F-

-

3000 F- ;3000 Po 3
4

3000 10 -;JOOO Br0 -; ,
3
3
3000 0103:7000
F,

PRESENTE

ENCONTRADO

15,0

15,0;15,0;14,9

15,0

14,9;14,9;15,0

.,
!~

15,0

14,9;15,0;15,0

35,0

35,0;35,0;35,0

1

;7~00 F~;7000 P0 34

}5,0

·7000 10 -;7000 Br0 -;
3
3
7000 0103-

1
1

'

35,0;34,9;35,0
35,0;35,0;35,0

.3 5,0

35,0;35,0;34,9

: 7000 0104

.35,0

35,0;35,0;35,0

/ 3000 N0 3
: 3000 0104-

15,0

14,9;14,9;15,0

15,0

15,0;15,0;14,9

/1000 N0 3
! '
-

i----------------------1

!

!fase orglnica foi transferida diretamente para wn balão de
i
~ 10

ml e completado. com clo,ro.f6rmio,
sendo uma parte · usado
,.

/ p·a ra a lavagem.

Os resu11:·ados aparecem na Tabela XI.
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TABELA

XI

,sstudo do Coeficiente de Extração
Ir(IV) µg/ml

% OE

VALORES OBTIDOS 'NAS
EXPERIQNCIAS

VALORES
MQOIOS

EXTRAÇÃO

5,0

4,9; 4,9; 4,8; 4,8

4,9

98,0

15,0

14,9;14,9;14,9;15,0

34,9

99,3

35,0

34,8;34,9;35,0J34,9

34,9

99,7

50,0

49,8;49,9;49,9;49,9

49,9

99,7

VALORES OBTIDOS
PR(X;EDIMSNTO
NORMAL

III.f'.

Sstudo da precisão do método.

-

Executaram-se duas séries de quinze determinações in
dependentes, . sendo a concentração de Ir(IV) em cada uma dessas
sêries, respectivamente, 15,0 µg/ml e 35,0 µg/ml.
'

os dados obtidos expressos em valor de absorbância
das soluções, em sua diluição .final, :estão reunidos na
Tabela XII.

Convertendo-se a média e os correspondentes limites
de confiança em t@rmos de microgramas de ir1dio encontrado para as amostras, obtl!m-se,respectivamente,
os
valores
de
14,9 ! 0,05 µg e 34,8 ! 0,06 µg • .
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I

Concluimos, portanto, que uma ,determinação i9olada

-

proporcionarâ um resultado dentro de tais limites, coin proba
bilidade de êrro de 5%.
TABELA XII

Estudo da

Preci.s ão do Mêtodo

Medidas de Absorbância em A•494 mµ

Ir(IV) PRESENm 15,0 µg/ml

Ir(IV) PRESENTE 35,0 µg/ml

0,294

0,291

0,297

0,686

0,683

0,684

0,290

0,295

0,293

· 0,684

0,684

0,682

0,292

0,293

0,294

0,683

0,680

0,682

0,293

0,290

0,292

0,685

0,680

0,682

0,291

0,294

0,290

0,684

0,681

0,682

Média=

o, 292

Mêdia = 0,683

Desvio padrão= 0,0017

Desvio padrão= 0,0020

L.C.0,95 = 0,0010

L.C.0,95 = 0,0012

IIIg.

Procedimento.
A solução de partida, com um volume de 2,0 ml con-

tida num funil de separação de c~rca de 20 ml de capacidade,
mod@lo "p~ra" (a fim de conseguir melhor separação das fases
ao se aplicarem movimentos circulares ao mesmo), adiciona-se

-370,3 ml de HCl 12N, 0,2 ml de solução d.e âcido asc6rbico
a 0,5% recentemente preparada, 1,0 ml de solução de tri

.f'enil n-propil fosf8nio a 5%, 1 ml de clorof6rmio e ag_!.
ta-se.

Por movimentos circulares feitos com o funil,d~

canta-se a parte orgânica, a qual ê retirada do funil e

a solução remanescente

ê lavada com três

clorofõrmio de l ml cada.

porções

de

Ap6s isso, adiciona-se à so-

lução, no funil, 1,0 ml de âgua de cloro (saturàda},0,3
ml de HCl 12N, 1,0 ml de solução de cloreto de trifenil
n-propil Posfônio a 5%, 1 ml de cloroP6rmio e agita-se.
Decanta-se da maneira acima descrita e transfere-se
extrato orgânico a um balão de

10

o

rnl de capacidade • .

-

La

va-se a solução no funil com três porções de clorof6rrnio de 1 ml cada

transferindo~as ao balão.

Ajusta-se

o volume do balão com clorof6rmio e efetua-se a
espectrofotomêtrica em 494 rnµ.

No caso de se

medida
perceber

ligeira turvação no extrato orgânico, devido ao

even-

tual arraste de algumas g8tas da solução aquosa,

ap6s

-

completar-se o volume do balão volumétrico com clorof6r
mio, adiciona-se ao mesmo pequena porção de sulfato
s6dio anidro e agi ta-se.

de

Em seguida, efetua-se . ·.·.a me-

--

dida espectrofotomêtrica.

IV.

DETERMINAÇÃO

ESPECTROFOTO~TRICA

DE RÔDIO

IVa.

Estudos preliminares.
Apôs a separação de Ir(IV) e sua

determina-

ção, passou-se a estudar a possibilidade de se tentar a
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ext~ação de Rh(III) que restou em solu~ão.

Para isso,

tornou-se necessârio a introdução de outro complexante,

-

Como jâ havia sido tentado sem êxito o uso de ions bro
meto (pâg. 17), iniciou-se um estudo visando a utiliza
ção de tons tiocianato ou azoteto.

-

Inicialmente, efetuou-se um estudo sistemâti

co da extratibilidade dos complexos de Rh(III)com 1ons
tiocianato e azoteto, precipitados com ions
n-propil fosf8nio.

trifenil

Os resultados encontram-se na Tab~

la XIII sendo o critério de avaliação id@ntico ao utilizado nas Tabelas

IVb.

I

e

II.

Espectro de absorção, lei de Beer e diagrama
de Ringbom.
Como se nota pelos

dados

na Tabela XIII, o

tiocianato-complexo de Rh(III) mostrou 6tima extratibi
lidade em clorof6rmio e nessas condições foi obtido ex
trato orgânico amarelo.

Como se percebe pela Figura 4

o espectro não se ~presenta favorâvel à esc81ha de uma
região com finalidades de medida.

-

Por outro lado, o espectro de absorção do ex
trato orgânico obtido pela extração em cloro.f6rmio

do

azoteto-complexo de Rh(III). precipitado com 1ons triPenil n-propil .fos.fônio, mostrou duas bandas,uma

co1

mâximo pouco acentuado na região de .• 404-408 mµ e outra

-

com máximo melhor definido na região de 482-488 mµ, co

~o se v@ na Figura 5~

.
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TABELA

XIII

Extração de Sais de Tri.fenil n-Propil Fos.f8nio
de Pseudo-Halogeno Complexos de
Rh(III)

SOLVENTES

Aicool n-but11ico
Alcool i-but11ico
Alcool n-pent11ico
Alcool i-pent11ico
Ciclohexanol
2-metil ciclohexanol
Acetato de etila
Acetato de n-propila
Acetato de n-butila
·Acetato de i-butila
Acetato de n-pentila
Acetato de i-pentila
Fosfato de tri n-butila
Metil n-propil cetona
Metil i-propil cetona
Metil i-butil cetona
Metil n-pentil cetona
Metil i-pentil cetona
Metil hexil cetona
Diisobutil cetona
Ciclohexanona
2-metil ciclohexanona
Anisol
Fenetol
Benzeno
Tolueno
Clorofórmio
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Verificou-se obediência à lei de Beer nas regiões dos dois mâximos citados, no intervalo de 10,0 a
70,0 µg/ml de Rh(III) na diluição Pinal , (Figura 6).
O diagrama de Ringbom mostrou que a região de

concentração 6tima de trabalho situa-se no intervalo de
20,0 a 60,0 µg/ml de Rh(III) na diluição final, na regi-ã o , de 404-408 mµ e de 30, o a 60, o µg/ml de Rh(III na
diluição final, na região de 482-488 mµ.
var fal Pato na Figura 7.

Podemos obser

-

Observou-se que o desenvolvimento da coloração vermelha em solução aquosa se dâ no intervalo de pH
5,0-a,o e a mesma ê estâvel por mais de duas horas.

IVc.

Determinação Ir-Rh.

Obedecendo-se o procedimento estabelecido para as determinações de ir1dio e r6dio_(pâg.48), obtiveram-se bons resultados, os quais encontram-se reunidps
na. Tabela XIV.
Com relação a in.fer.f'erentes,certos metais que
não interferiam na determinação de Ir(IV),o fazem na de ·
terminação de Rh(III),tais como; Co(II), Ni(II), Cu(II),
etc. Quanto a Fe(III), sua interfer@ncia Poi evitada!
dicionando-se à solução 0,1 ml de solução de fluoreto
de s6dio 1,5M.
1
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TABELA

XIV

Separação e Determinação de Ir(IV) e Rh(III)
de

Misturas em Solução e na Presença de
- tons Metâlicos

QUANTIDADES ENCONTRADAS ( µ g)

QUANTIDADES EM MISTURA (µg)

Ir(IV)

Rh(III)

20,0 Ir(IV);30,0 Rh(III)

20,0;20,o

30,2;30,l

15,0 Ir(IV);so,o Rh(III)

14,9;15,0

49, 8 ;_50, o

35,0 Ir(IV);20,0 Rh(III)

35,0;34,9

19,8;20,1

24,9;24,9

34,9;35,0

19,9;20,l

29,9;30,0

25,0 Ir(IV);35,0 Rh(III)
7000 0s(IV)
20,0 Ir(IV);30.o Rh(III.);
7000 0s(IV);7000 Pd(II)

IVd.

Eficiência da extração.

O coeficiente de extração foi avaliado numa faixa de

concentração de 10,0 a 70,0 µg/ml de Rh(III) na diluição final,
o. que pode ser visto na Tabela

xv.

-46- .

TABELA

XV

Estudo do CoeEiciente de Extração de Azoteto
Complexo -de Rh(III) a 404-408 mµ

Rh(III)

VALORES OBTIDOS
NO PROCEDIMENTO
NORMAL

10,0

µ

g/ml

VALORES OBTIDOS NOS,
EXPERIMENTOS

% DE

VALORES
~DIOS

EXTRAÇÃO

9,6

96,0

9,7; 9,0; 9,5; 9,7; 9, 6 ·

35,0

34,5;34,9;34,7;34,?;34,8

34,7

99,1

10,0

69,8;69,7;69,8;69,8;69,9

69,8

99,7

IVe.

Estudo da precisão do m~todo.
Bxecutararn-se duas sêries de quinze

determinações i~

dependentes, com as duas sêries contendo ·Rh(III), respectivarne~
te, com 20,0 µg/ml e 50,0#,g/ml.
Os dados obtidos, expressos em valor de absorbância

das soluções, em sua diluição Éinal, estão reunidos na

Tabela

XVI.

Convertendo-se a médià·,e os correspondentes

limites

de confiança em tªrmos de microgramas de r6dio encontrados para
as duas séries, obtem-se os valores, respectivarnente,de 19,6 -+
0,11 µg e 49,7 -+ 0,11 µg.

-47-

Pode-se concluir, portanto, com probabilidade de ~t
rode apenas 5%, que uma determinação isolada proporcionarl
um resultado dentro de tais limites.

TABELA

XVI ·

Estudo da Precisão do Método
Medidas de Absorb8.ncia em >. •404-408 mJJ ..

Rh(III) PRESENTS 20, O µg/ml·

Rh(III) PRESENTE 50,0 µg/ml

0,221

0,217

0,215

0,553

0,548

0,547

0,220

0,217

0,215

0,550

0,547

0,548
1

0,218

0,219

0,217

0,548

0,546

d,549

0,220

0,216

0,215

0,547

0,548

0,546

0,220

0,215

0,215

0,549

0,551

0,545

Mêdia = 0,217
Desvio Padrão

L.c. 0 , 95

Mêdia = 0,548
a

0,0022

= 0,0012

Desvio Padrão= 0,0022
L.c. ,
= 0,0012
0 95
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IV.f.

Procedimento.
Ap6s a separação e consequente det erminação ·

-

de Ir(IV) (pãg. 36), ao funil contendo o cloro-comple

-

xo de Rh(III), adiciona-se 0,5 ml de solução de azote

...

to de s6dio 2,5M, agita-se e expõe- se o mesmo A açao
de uma limpada

:>:

G.S •. "Infravermelho" -25ow .

A solu

ção avermelhece aos poucos e ap6s 20 mi nutos de aque-

-

cimento (cuja temperatura fica entr e 90 e 100°c) , dei
xa-se esfriar e adiciona-se 2,0 ml de sol ução de tri -

fenil n-propil fosf8nio a 15%, agi t a-se e extrai-se o
precipitado com 2 ml de clorofórmi o.

O f unil ê pos t~

riormente lavado com três porções de cl or of6r mio
1 ml cada.

o extrato colorido e a s porções de

de

lava-

gem são transPeridcsa um balão de 10 ml e efetua-se a

leitura espectrofotomêtrica.

IVg.

Esquema de separação .
Em função do.s resultados obtidos, el aborou-

se um esquema de separação que segue :

/

Rh(III)

!cido asc6rbico

HCl/êter

+

+

+

252) Resfriamento +

12) N; e aquecimento

+ . âgua de cloro

+

Os(IV).Pd(II).Pt(IV),Ir(IV),Rh(III)

Ir(III)f ;Rh(III)

+

Au(III),os(IV),Pd(II),Pt(IV),Ir(IV),Rh(III)

DE tONS FOSFÔNIO EM CLOROFÕRMIO

3

3 7

[t P-c a n] Cl/HCC1

3

[4) 3P-C 3a7 n j Cl/HCCl J

[, P-c a n] Cl/HCC1
3 7
3
3

ESQUEMA DE SEPARAÇÃO DE !ONS METÃLICOS BASEADO NA EXTRAÇÃO
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V.

NATUREZA DOS COMPOSTOS

-

A lim de obter esclarecimentos quanto l natu.re
za dos compostos extraidos, procurou-se preparar o sal
correspondente ao cloro-complexo de iridio, bem como o
do azoteto-complexo de r6dio.

A preparação descrita mais adiante, em suas d!_
ferentes fases (pãg. 72) conduziu a dois compostos que,
ap6s analisados, mostraram corresponder As
E6rmulas
[ t3P-C3H7n

J2

[ IrC16] e

t t3P-C3H7n] 3

[ Rh(N3) 6 ] ,

respectivamente.
dois compostos, dissolvidos em clorof6rmio,
apresentaram espectro de absorção coincidente com o observado na aplicação dcs mêtodos descri tos (Figuras 1 e 5).
Os

VI. ·

SEPARAÇÃO DE

Os(IV)

DA

SOLUÇÃO

INICIAL

VIa.

Considerações Preliminares.
o estudo visou a possibilidade de se conseguir

determinar Os(IV), prêviamente separado da solução ini-·
cial e contido no extrato clorof6rmico,juntamente com os
sais de trifenil n-propil EosE6nio dos cloro-complexos
de Pt(IV) e Pd(II) (pâg. 72) •

Assim sendo,

BJBLJ OT E CA

o primeiro passo foi o estudo da

-51possibilidade de se .fazer com que

os . 1ons cloro-comp:;~

xos de Pt(IV), Pd(II) e Os(IV) retornassem à .fase aquosa.
Para isto, pensou-se . em agitar o extrato orglnico

com

Eosfônio, seria extraido em clorof6rmio, a fim de promover a
volta dos cloro-complexos acima citados à solução aquosa.
uma solução de um ânion que, juntamente com 1ons

Para ªsse fim tentou-se o emprêgo de .tons
trato, tiocianato e perclorato.

Experimentos

ni-

mostraram

que apenas 1ons perclorato fornecem resultados quantitativos, ou seja, ions perclorato mostram grande facilidade em reter 1ons fosf8nio na fase orglnica •
Por outro lado,

a

agitação do extrato cloro,+

f6rmico com vãrios solventes a fim de se tentar a passagem de alguma esp~cie do clorof6rmio ao
. .não forneceu bons resultados.

Assim

solvente usado,

o uso de ions per,

clorato tornou-se necessArio como primeiro passo
separação dos 1ons cloro-complexos.
tação do extrato orgânico com

para a

Portanto, ap6s agi-

solução . de 1ons perclora-

to, a parte aquos~ (contendo os cloro-complexos de Os(lV)t
Pd(II), Pt(IV) e c10 -) foi transferida para um tubo de
4
ensaio. A partir dessa situação, o estudo visou a extra
ção e determinação de Os(IV) da solução aquosa.

o trabalho foi iniciado por um estudo sistemâtico da extração dos sais de fosfônio dos cloro-complexos dêsses metais nos mesmos solventes utilizados na Tabela XVI; alêm dªsses, incluiu-se tetracloreto de carbono e metil n-butil cetona. Verificou-se não ser poss1-

-52vel separar

Os(IV) de Pt(IV)

e Pd(II). por extração em

solventes organicos de seus sais

de .fos.fônio (trifenil

n-propil e tri.fenil i-propil),

-

Idêntico estudo sigtemâ.tico Poi .efetuado usan

do-se outros. complexantes: 1ons brometo, azoteto, iodeto e tiocianato.

Para cada um dos · complexantes usados,

efetuou-se o mesmo estudo
solventes

jâ

sistemâtico com relação

citados e com ambos os sais de

aos

fosfônio

(trifenil n-propil e trifenil 1-p.ropil), verificando-se

não

ser poss1vel a separação de Os(IV)de Pd(II)e Pt(IV).

Essa impossibilidade foi verificada tanto com relação à

.

extração dos sais de fosf8nio de Os(IV), para separâ-+lo
'

de Pt(IV) e Pd(II) quanto às extrações dos sais de fos:.. ;
f8nio de Pt(IV) e Pd(II), com o objetivo de deixar isolado o de Os(IV).

Diante da impossibilidade de efetuar essa separação de maneira quantitativa, tentou.:.se, a seguir, a

extração em solventes orgânicos de os(IV), sem a adição
de sais de fosfônio. Dados da literatura ( 49 , 5o) mostraram não ser simples essa separação.

O trabalho teve prosseguimento com a realização

de

um estudo sistem!tico da extração em solventes

. orgânicos dos halogeno - e pseudo-halogeno complexos dos

metais em questão: Os(IV), Pt(lV) e Pd(II), com o empr!_
godos s01•.rentes citados hã. pouco.

-53Apõs @sse estudo, verificou-se haver a poss~bilidade de se separar Os(IV) da mistura, pela e~traç;o
dos

tiocianato-complexos

Os(IV) em solução aquosa,

de Pt(IV) e _Pd(II),

ficando

sendo essa extração efetuada

por meio de metil n-butil cetona.

à · solução,

Ap6s a adição de 1ons tiocianato
tornou-se necessârio aguardar

c@rca

de uma hora antes

de se adicionar o solvente e iniciar-se
extração.

a

operação de

O Een8meno ê devido ao .fato 'de que a

.forma-

-

ção de tiocianato-complexo de Pt(IV), a partir de cloro
complexo, ê cinêticamente desfavorável •
SENISE e PITOMBO ( 4 l)

verificaram

que a luz :

catalisa a troca de cloro por tiocianato na .formação do
complexo, porêm esta técnica não pode ser

aplicada

no

... presente caso pois Pt(IV) encontra-se como inter.ferente .
em relação a Os(IV), · ou seja, em quantidades consideráveis e, nessas condições,

a catálise torna-se de baixo

rendimento. Experimentos mostraram, por outro lado, que
um aquecimento da solução contendo os cloro-complexos,: .
ap6s adição de 1ons tiocianato, tamb~m não levou a bons
resultados, pois havia, posteriormente, extração de uma
parte de Os(IV).
A solução para o problema foi encontrada pela
adição de um redutor.

Segun~o TAUBE (Sl), a substitui-

, ção de átomos de cloro por outros âtomos, _no cloro-complexo de Pt(IV),

é catalisada pela presença de reduto-

res na solução e dificultada pela de oxidantes.

-

Dos rEa

•
-54dutores empregados, o que apresentou melhores resultados
'

foi o Sn(II).

Ap6s agitaçio .d~ solução inicial contendo ions
tiocianato e algumas gôtas de solução de Sn(II), adicio-

-

na-se metil n-butil cetona, conseguindO-:.se extração quan
titativa de Pt(IV) e Pd(II).

A seguir,

com

a solução

aquosa remanescente, contendo Os(IV), efetua-se uma medi
da espectro.fotométrica.
VIb.

Espectro de absorção, lei de Beer e diagrama
de Ringbom .
O espectro

Os(IV) contendo

1ons

de absorção da solução aquosa
tiocianato e Sn(II) mostrou

de
ser

idên~ico ao espectro de uma sólução de seu cloro-complexo em\HCl, tudo indicando que o cloro-complexo de Os(IV)
se mantê.m em solução aquosa em presença de ion$ tiocian~
to e Sn(II)º

O espectro de uma

solução de Osc1

HCl O, lN mostrou banda caracter1stica com
370 mµ, assim como a solução resultante da
;

6

em

máximo ~
-ª
separação

,d e Pt(IV) e Pd( II) (Figura 8).
Verificou-se que a lei de Beer
intervalo de2,0 a 20,0 , µg/ml
nal ( Figur·a 9).

em

ê obedecida no

Os(IV) na diluição fi

O diagrama de Ringbom indica como sendo de 5,0
a 17, o µg/ml1 a melhor região de medida (Figura 1.0).
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VIc.

Separações Os(IV)-Pt(IV) e Pd(II).

-

Aplicando-se o procedimento estabelecido (pâg.60 ),vâ

rias separações foram efetuadas; os dadós encontram-se na Tab!
la

XVII.

TABELA

XVII

Separação e Determinação de os(IV) de suas Mistura

com Pd(II) e Pt{IV)

1

Os(IV) · (µg)

tONS INTERFERENTES (µg)

PRESENTE

ENCONTRADO

1000 Pt(IV);lOOO Pd{II)

10

9,9; 9,8; 9,8; 9,8

2000 Pt(IV);2000 Pd(II)

10

9,7; 9,7; 9,6; 9,5;
9,7; 9,6; 9,7; 9,8

2000 Pt(IV);2000 Pd{II)

20

. 19,7;19,7;19,6;19,6:
19,8;19,8;19,7

2500 Pt(IV);2500 Pd{II)

20

19,8;19,7;19,7;19,7

A concentração hidrogeniõnica na solução ao se

ini-

ciar a extração deve ser ao redor de 1,5M. Com concentrações
acima de 2,0M, o cloro-complexo de Os(IV) também ê extratdo. _o
uso de HCl ao invês de H so não mostrou bons resultados haven
2 4
~
do, provivelmente, competiçao
de Cl com SCN.

-

-

... 59-

As medidas

de

absorbância_ das

soluções de

os(IV) nessas condições (contendo ipns
tiocianato _e
snc1 ), coincidiram com as das soluções de Osc1 -- em
2
6
HCl O,lN, desde que efetuadas atê 50 minutos ap6s inicio da operação. Decorrido @sse tempo, verificou-se que
a absorbância caia progressivamente, sendo conservada
a forma do espectro de absorção da solução inicial.

Não houve evid~ncia de formação de novas espê
cies, por medidas espectrofotomêtricas nas regiões visi
vele ultra-violeta, tudo indicando tratar-se de redu
ção lenta e progressiva de Os(IV) a Os(III).

-

VId.

Estudo da precisão do método.

-

Executaram-se duas séries de quinze determina
ções independentes, com as duas sêriés contendo Os(IV),
respectivamente, 10,0 µg/ml e 20,0 µg/ml.
Os dados obtidos, expressos em valor de absorbância das soluções, em sua diluição final,estão reu
nidos na Tabela XVIII,

-

-

Convertendo-se a mêdia e os correspondentes li

mites de confiança em t~rmos de microgramas de 6smio en
.
centrados para as duas séries, obtêm-se os valores, res
. pectivamente, de 10,0 ± 0,04 µg e 19,9 ± 0,04 µg.

-

Podemos concluir, portanto, com probabilidade

-60-

de ac@rto de 95%, que uma determinação 1,01ada proporcionarâ
um resultado dentro de tais limites.

TABELA

XVIII

Estudo da Precisão do M~todo
Medidas de Absorbãncia em x a:370 mµ

Os(IV)

PRESENTE

10,0 µg/ml

0s(IV)

PRESENTB

20,0 µg/ml

0,385

0,392

0,388

0,763

0,766

0,762

0,382

0;384

0,386

0,768

0,766

0,765

0,382

0,383

0,382

0,760

0,769

0,764

0,380

0,381

0,392

0,770

0,767

0,771

0,390

0,385

0,385

0,767

o, 770

0,768

Mêdia = 0,385

Média = 0,766

Desvio padrão= 0,0035

Desvio padrão= 0,0032

L.c. 0 ,

95

VIe,

= 0,0019

L,c. 0 ,

95

= 0,0017

Procedimento.

o extrato orgânico da separação inicial, contendo
os sais de P.os.f'õnio dos cloro-complexos de Os(IV), Pt(IV) e
Pd(II), ~ transferido diretamente do funil de separação a wn
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tubo de extração de capacidade de 10 ml (com r8lha esmerilhada) e, a êsse extrato com c@rca de 5 ml de

volume,

adiciona-se 1,0 ml de · solução de perclorato de sõdio

6M

e agita-se. Ap6s centrifugação, a parte aquosa
(superior)~ transferida quantitativamente a outro tubo de ex
tração de capacidade igual a S ml, por meio de uma pipeta (48). A lavagem da parte orgânica se faz por meio de
duas porções de 0,5 ml cada, de solução de perclorato de

s6dio 0,5M e igualmente transferidos para o tubo de extração. A @sse tubo adiciona~se 1,5 ml de H so
2,5M,
2 4
1,·o ml de solução de NaSCN 1,5M, 0,1 ml de solução
de
snc1 a 15% (em HCl), 2 ml de metil n-butil cetona e ag!,
2
ta-se. CentriPuga-se e, com a ajuda de uma pipeta de ex
tração ( 4 a), elimina-se a parte orgânica contendo Pt(IV)
e Pd(II), restando em solução Os(IV). Quando os dois me
tais interferentes em questão encontram-se ··em · elevada
-quantidade (cêrca de 1000 µg cada), torna-se necessârio
que se agite a solução com o solvente, com c@rca .de 5
porções de 2 ml cada uma; havendo menores
quantidades
(cêrca de 100 a 200 µg de cada), 3 porções de 2 ml
são
suficientes.

-

Ap6s eliminação dos interferentes, à

aquosa adiciona-se solução de Mno - 0,5N às
4

solução

gôtas

at~

leve excesso;a seguir elimina-se o excesso de permangan~·
to com algumas gôtas de solução de snc1 2 a 15%. Transf~
re-se a solução aquosa a um balão de 10 ml e o mesmo
~
completado •com HCl O,lN.

A determinação~ feita por me-

dida espectrofotomêtrica na fase aquosa a 370 m~.

VIf.

Esquema de separação.

ClO~,OsCl~,SCN- (aq.)

Sol.aq. c10;,Pdc1:;_-,PtCl~,OsCl~

c10;,Pdc1;-,PtCl;- e OsCl~

SCN- + SnC12 + metil n-butil cetona

medida a 370 mµ

+

HCc1 3 contendo {ose1;-,PdC1:;-,Ptc1;-, [ t 3P-C 3H7n ]Cl} + cio; aq. ~

Sol.aq.

SSQUEMA DE SEPARAÇÃO OE Os(IV) EM MISTURA COM Pd{II) B Pt(IV)
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VII,

.

CONSIDERAÇ0ss FINAIS

extratibilidade de sais de lost8nio de tritenil n-propil e t .r ilenil i-propil losf8nio que como foi demonstrado anteriormente ( 3s) pode prop~rcionar seletividade aprecilvel • ·muitos casos,loi mais wna ,vez utilizada em
wna separação de grande interlsse analltico. o estudo re!
lizado conlirmou, todavia, a import&neia que deve ser at~1
buida às condições de trabalho,para se obter Axito no apro
veitamento disse len8meno,
A

-

Na ampla investigação sistemâtica procedida nas
pesquisas precedentes (~S) verificou-se,com apreciâvel Ire
qulncia, que os sais de trifenil n-propil fosf8nio de halo
geno e. pseudo-halogeno complexos de vãrios 1ons metâlicos
são Eàcilmente extra1veis no solvente orgânico, em contra· posição aos correspondentes compostos contendo o radical
isopropila, que permanecem precipitado juntos à fase aquosa.

-

Tal fato foi constatado apenas parcialmente no
que diz respeito aos referidos sais de cloro-complexo de
Ir(IV), uma vez que o composto formado com 1ons trifenil
i-propil lost8nio ê em grande parte, mas não
totalmente
dissolvido em clorot6rmio, Bssa a~razão pela qual se es~
colheu o cloreto de trilenil n-propil losf8nio como agente precipitante.
Com relação às reduções de Ir(IV) a Ir(III) que
.ocorrem quando da permanência de Ir(IV) em presença
de
'
cetonas, a que nos referimos à pãg, 20, verificou-se que

-64as cetonas em questão,isoladas ap6s reçução de Ir(IV) a
Ir(III), apresentavam forte carâter oxidante, que atribuímos à presença de per6xidos orgânicos.
Mas, com a
perman@ncia de soluções de Ir(IV) em contato com as referidas cetonas, em ausência de ar, observou-se a redução de Ir(IV) a Ir(III) bem como que a cetona não apre-

i bem . provlvel que a oxi-redução de Ir(IV) e cetonas (metil n-propil cetona, metil
i-propil cetona e 2-metil ciclohexanona) seja id@ntica
à verificada entre cetonas e 1ons Mn(III), Co(III) e
V(V) <52 , 53 ) nas quais os !ons mencionados oxidam homo11 ticamente a cetona no carbono a , com formação de radi
cais. Portanto, no nosso caso, presumimos que algo semelhante deva ocorrer, explicando· a redução de ir1dio;
pelas cetonas, em aus@ncia de ar; posteriormente, os
radicais formados iriam reagir com o oxigênio do
ar
.. resultando em perõxidos orgânicos.
sentava carâter oxidante.

-

A separação Ir-Rh por n6s efetuada mostra, co
mo se pode aquilatar do relato, grande eficiência
e
vantagens sôbre outros processos atê agora elaborados.
Essas vantagens se refletem, não sômente com relação à
simplicidade da exeaµção,como tamb~m quanto à possibili
dade de se aplicar o método em vârias condições nas quais outros falham.

Assim, um mêtodo análogo ao nosso, estudado
por NEEB, baseado na extração em cloro.f6rmio de clorocomplexo de Ir(IV) precipitado com 1ons
f8nio ( 36 ) mostra uma limitação dada pela

tetra.f'enflfos-:concentraçã6
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dos reagentes e pela acidez do meio (no nosso caso, não
hâ impedimento com relação à concentração do sal de fo!
fenio e a faixa mais favorãvel de acidez ê considerâvel}
Por outro lado, o referido método coloca as interfer~n

Conseguimos contornar a interferªncia de sul

cias de 1ons nitrato, perclorato e sulfito como intrans
pon1veis.
fito, pela oxidação a sulfato
.

e

o fato de utilizarmos

um sal de fosf6nio mais sol6vel que cloreto de tetrafenilfos.f 6nio, apresenta-se como vantagem porque possibilita o uso de uma concentração maior de 1ons fosf6nio,
havendo, com isso, precipitação. e extração de nitrato,
perclorato alêm da de Ir(IV). Com relação às interferências de Pt(IV) e Pd(II) que, no trabalho de NEBB não
foram objeto de estudo, no nosso esquema são eliminados
prêviamente por extração dos seus sais de Posf8nio
em
clorof6rmio, mantendo-se o iridio na forma de Ir(III),
como foi visto no procedimento. Nosso método, inclusive, apresenta uma margem de ~rro menor do que a conse9U!
da pelo autor em questão. O:: espectro de absorção do~
trato orgânico conseguido por NEEB ê pr~ticamente idªntico ao obtido por n6s.

-

Por outro lado, com relação a determinação de
Ir{IV), o processo por n6s elaborado apresenta considerâveis vantagens s8bre os jâ existentes métodos espectrofotomêtricos pois a maioria d@stes tem sua precisão
dependente enormemente da variação da P8rça i8nica do
meio, de pequenas variações do pH, do tempo de repouso
da solução a ser medida, etc. Assim, o método de AYRES
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e BOLLETBR, pelo uso do cristal leuco violeta ( 54 ) depen

.

da mesma

pronunciadamente das condições da s.olução,
maneira que o mêtodo do brometo de estanho II (ss).
de

Con

siderado por BEAMISH como um dos melhores métodos de determinação de Ir(IV) ( 56 ), o de AYRES e QUICI se baseia
na produção de coloração pflrpura pela ferwra da soluç·ão
com mistura de ãcidos n1trico, perc16rico e EosE6rico
<57 >, todavia essa coloração depende da concentração dos
âcidos empregados ( 59 >. Um m~todo similar a ~sse, pelo
uso de Ce(IV) (S 9 ) não melhorou muito a determinação. Ou
tros mêtodos, pelo uso de p-nitrosodimetílanilina ( 6 o):
p--dianisidina ( 6 l) mostraram-se pouco precisos, inclusi
ve wlnerâveis a interfer~ncias de âcidos não volâteis.
A determinação de ir1dio ap6s extração de uma solução em
mistura com r6dio, com fosfato de tri n-butila não ê recomendâvel pois a extração ê morosa <62 >.

-

Com relação à determinação do r6dio, ap6s sep~
ração do ir1dio, alguns dos m~todos existentes poderiam
. d os ( 22 ) como o que se b ase1a
. . na reaçao
- com h.1serap1 1ca
poclori to {63 ) porêm, a maioria dos mêtodos existentes e_!
contraria um interferente nos 1ons fosfônio existentes
na solução, provenientes de ir1dio {IV). Portanto,antes
da aplicação de um dªsses métodos na determinação de r6-.
dio, seria necessârio proceder à destruição dos 1ons fos
f8nio da solução. A .fim de evitar tal incoveniente e
considerando a possibilidade de estabelecermos um

-

esque

ma de separação, .· tomos levados a utilizar 1ons fosf8nio

para a determinação de Rh(lII)havendo,para isso~rtecessi-

-67dade de se empregar outro Anion complexante, como ficou
esclarecido no capitulo IV.O azoteto-complexo de Rh(III)
precipitado com lons tritenil n-propil., f'osfenio e extrai
do em clorof'õrmio, apresentou espectro de absorção bastante semelhante ao encontrado por MAJUMOAR e MITRA <64 )
e composição correspondente ao encontrado por SCHMIDffl
e GARTHOFr <65 >. A extração do azoteto-complexo em que.!
'
tao apresentou, como se relatou,
margem de 8rro pequena.

-

-

'

separação de Os(IV) de Pd(II) e Pt(IV), se
bem que trabalhosa, apresenta bons resultados aihda
mais evidenciados pelo fato de haver pouqu1ssifflO!J~. mêt2
dos de separação de Os(IV)em mistura com Pt(IV) e Pd(II~
que não utilizam a destilação de oso • A determin~ção
4
de Os(IV), apõs separação, poderia ser efetuada por qual
'
1;' quer um dos métodos jl existentes porêm, preferimos dete~ini-10 como o fizemos a fim de tornar mais simple~ o
·· procedimento. Pelo que ficou exposto na dÍscussão : •'ldo
pro~~dimento, todos os dados colhidôs ,indicam a existência ;:~e os91 6 - na solução final~ em ;presença de SCN-! ; e
snc
havendo provâvelme~te, _uma redu~ão 9fadativa jde
Os(I,V) e Os(III), sendo <1;ue medidas precisas de absç.,rblnc~a podem ser efetuadas atê eêrca de 50 Jdinutos ~p6s
o in.,,t cio cfa operação de separação.
·p' orêm,
veriEÚ~a.'
i
.
do <1ue, se nessa solução final• se adicionar Mn(? - l~tê·
4
leve, excesso, seguido de adição ide s91ução de .âcido asc6rbj.co, ls gõtas, atê ~ ~ol.uçã~ tor~ar-se 11m~ida e p~s
·:·:i :,: .lliii .
· · •.
'
·. . t teri:ormente de HCl, ter-se-ã uma sol\lçao que apresentarl
absorbância constanté por -al-gum~s
hot"as;
a presença de
'
.·' ..
A

1
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foi

-: ~

~

,

. ..
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Os(IV) em contato com Acido asc6rbico· loi constatada por
MEHROTRA e MtJSHRAN ( 66 ). Alb do ãcido asc6rbico como re
dutor de permanganato, pode-se usax- tambêm . sne1 2 ,
se se
usar uma solução de lcido ascõrbico. no mãximo a 1%, realmente se obterl constlncia nas leituras de absorbância por
algµmas horas; porêm,se se usar solução mais concentrada,
hã a possibilidade de se ter a· solução de Os(IV) com valo
res de absorb!ncia crescente no decorrer do tempo. Tal Ea
to ê devido ã possibilidade de Acido asc6rbico complexar
os(IV) <67 >, quando em solução bastante concentrada (c@rca de 9%). No nosso, caso, ap6s descoramento do permanganato,a quantidade de ãcido asc6rbico que permanece junto
a Os(IV) ê insignificante e,portanto.não exerce maioresin
fluências. Contudo, para uma segurança total,adotamos no
nos~o procedimento o uso de sne1 2 para reduzir permangan!
to uma vez que Sn(II) pode permanecer em presença de os([V)
sem que ocorra reduçõe~ (68) •

-

-

-

VIII.

DETALHES EXPgRI MENTAIS

W:IIa • . Reagentes, soluções e apareihagemi.
,·

Sais de tostõnio: cloreto .de trifenil n-propil
tosl6nio e cloreto de trifenil i-propil fos·.eanto toram pre
pal:'~dos ~or s1ntese ( 3S) • Num frascó de parede·s gx:"ossas~
adiciona-se 8,0 g de trifenil tosEina e 8,0 ml de
haleto
de alquila (iodeto ou brometo de n-propila ou brome.to de
i~p~opila). Ap6s ·a vedação total, -~ Erasco ê colocado em
banho-maria durante ,c@rca d,e 12 horÂs 811 se tratando
da
rea~ão com brometo de alquila e pox-· ·1 0 horãs em 9e tratan
1

-
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-

do da reação com iodeto de alquila. Durante o aquecimen
to, o frasco ê protegido de luminosidade. Ap6s êsse periodo, deixa-se o frasco resfriar; o mesmo ê aberto e
adiciona-se êter et1lico
ao seu interior com o que a mas
.
sa s6lida ê agitada a fim de se ~xtrair ·o excesso de haleto de alquila e de trifenil los.El:.lnàr·,, Ap6s êsse proce
dimento, transfere-se a massa s6lida a um erlenmayer de

-

ã-

250 ml e adiciona-se AgCl recêm preparado e 150 ml de

gua. Coloca-se em banho-maria por 8 horas, agitando.se
de tempos em tempo.s. o erlenmayer ê recoberto com papel ou pano pr@to a fim de se evitar decomposições. Estria-se, filtra-se e o filtrado ê evaporado em banho-~aria. A seguir, dissolve-se o mesmo com a m1nima quantidade de llcool et1lico, .filtram-se as impurezas e adicio
na-se êter et1lico o que ocasiona precipitação do cloreto de trifenil alquil EósfSnio.
Filtra-se em funil de
Os pontos de .fusão dos sais
· · btlchner e deixa-se secar.
assim obtidos foram:

-

qloreto de trifenil n-propil .Eos.E8nio

220-224ºc
1

cloreto de trifenil i-propil fos.fOnio

251-25~ºc

-

As s·o luções de Ir(IV), Rh(III) e Os(IV), .foram obtidas~
las dissoluções em HCl O,lN dos compostos, respectivame!!_
te, (NH ) 2 IrC1 6 , (NH ) RhC1 6 • 1 1/2 " 2 0 e (NH 4 ) 2 OsC1 6 , .
4
4 3
de proced@ncia Johnson, Matthey & co. Limited. As solu-

ções eM questão /oram padro~izada~: a de Ir(IV)pela red~
. ção com âcido .E6rmico ( 69 ); ·a de Rh(III) peloml!todo de
HAINES e RYAN <10 >, melhorado por DUVAL (?l)e a de Os(IV)
pelo método de NEBB( 32 >. Cada Unta das soluções prepara-

-70das apresentou o metal nwna concentração da ordem de 1 mg/
ml. Preparou-se, por s1ntese, cloroiridiato de s6dio< 72 >,
cuja solução foi usada em testes qualitativos.
Soluções de 1ons interlerentes: foram preparadas pela dissolução dos sais puros em ãgua (ou Acido quando necessâr:i.o).
Preparo de bromo-complexos de ir1dio e r6dio: à solução de
1re1 -- adicionou-se em excesso uma
solução de 1ons
6

brometo (solução de NaBr a 50%) e aqueceu-se em banho-maria por 20 minutos.
A solução final tor na-se azul (essa
c8r começa a se desenvolver a partir de 60°c). As
amost ras dessa solução, ap6s resfriamento , adicionaram-se soluções de cloreto de triPenil n-propil e trifenil i-propil
fosf8nio. Em cada caso, os precipitados
em Punção da extração com os solventes .
A solução de cloro-complexo

foram

de

estudados

Rh(III) sofreu

idêntico procedimento.
Veriticação da lei de Beer para cloro-complexos de Ir(IV):
as extrações toram efetuadas num funi l de separação .de 5
ml de capacidade, a fim de se verificar a lei de Beer. Ao
.funil adicionou-se 1,0 ml de solução de cloroiridiato,0,15
ml de HCl 12N• 1,0 ml de solução de trifenil n-propil fosf8nio a 2% e 1,0 ml de cloro.f6rmio. Áp6s agitação,
com
movimentos circulares aplicados .ao funil, conseguiu- se a
separação da. fase orgânica, a qual foi transferida diretamente a wil balão volumêtrico de 10 ml.
A solução do funil ; adicionou-se mais três porções de clorof6rmio de 1,0
ml década, a fim de se lavar a solução. completou-se
o
vol wne do balão com clorof6rmio e mediu• se contra um "bran

-

-71co" contendo todos os reagentes, à exceção de

Ir(IV) •

•

Aparelhagem: nas separaçÕe!!l, usou-se .Funil marca"Manostat", de capacidade 20 ml, tipo "p@ra" com torneira de
te.E'lon.
As medidas espectrofotomêtricas foram efetuadas nos espectroPot6metros Beckman mod&lo ou é Zeiss ntod&lo
PMQ

-

II. Utilizaràm-se cubas de "Corex" de 1,00 cm de espes
sura.

VIIIb.

Eliminação de interferentes.

Au(III): à solução inicial contida no funil,
adiciona-sé 1,·o ml· de HCl 12N e efetua-se a extração d.01
clo~o-complexo de Au(III) com ~ter et1lico, usand~se 3
porções de 2 ml c,aa.
Quando se elimina Au(III), não
i

hl necessidade de se adicionar post~riormente HCl l scp: 1.

~-

·.

luçao.
Vanãdio: na solução inicial_ adiciona-se d~rca d~ O,j ' m1 de ãgua oxigenada a 10%, · obtendo-se
~a
forma de vanãdio que nlo precipita com tons fosfônio e
nem ê extra1da em clorof6rmio. ·gm seguida, . adiciona-se
c@i-~a . de O, 3 nil de lgua de • cloro e o t:,rocedinten to nor.
. .
mal ê efetuado.
.

Iodeto: sua eliminação ê feita pela adição l
solução inicial,no funil• de 0,1 ml de âgua oxigenada a
10 volum~s, 0,05 mi de HCl 12N e .traços de 1on molibd..,
to (l gSta de solução a···o,5~).. O i8do .ê extraido em . ·2
' li

U

,ili.

,

•

-'

inl de benzeno.

.

1

o

.

.

Ag~tA-se, déixa~se

.

em

repou9bpór

ai.;
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guns minutos e, com o auxilio de uma pipeta de extração,
retira-se a Ease orglnica. A solução remanescente ê lavad.i com duas ·p orções de benze.no de 1 ml e.ida, apõs
o
que o procedimento normal ê aplicado.
Brometo: à solução inicial contendo 1ons brometo, adiciona-se 0.5 ml de lIDJa de cloro (saturada)o,05
ml de HCl 12N e 1 ml de cloroE6rmio. Agita-se e elimin!
se o bromo. Lava-se a solução com mais duas porções .de
nor
1 ml cada de cloroP6rmio e segue-se o procedimento
mal.
~

-

Iodeto-brometo: n@sse caso, prefere-se eliminar o i8do por meio de cloroP6rmio utilizando-se
âgua
oxigenada e traços de molibdato :. · (descrito acima)send;o
necessârias3 porções de 1 ml cada de clorof6rmio,
ap6s
o que aplica-se o processo de eliminação de brometo des-

crito acima.
Tiocianato: à solução de partida contendo 1ons
tiocianato, · adiciona-se 0,05 ml de HCl 12N e a
seguir
cuidadosamente, às gatas, adiciona-se urna solução de pe~
manganato 0,5N atê leve excesso. A seguir, adiciona-se,
às g8tas, solução de âcido. asc6rbico 0,5% atê
completa
redução do excesso de permanganato e, em seguida, o precedimento é aplicado.

VIIIc. Isolamento e ariâlise dos compostos.

Irídio: a uma solução dé tre1 --(em HCl o,lN), .
6

-73adicionou-se excesso de 1ons tritenil n-propil Eosfõnio
o
e aqueceu-se a 50 e durante uma hora. Filtrou-se,lavou
se o precipitado e o mesmo foi secado sob baixa pressão.

-

[ t3P-C3H7n ] 2 [IrC16] .
Calculado: Ir-18,91%; P-6,~0%
Obtido: Ir-18,72%; P-5,85%

o composto em questão possui cer castanho-avet
melhada e P.F. 246-247ºc.

o ir1dio foi analisado pela redução com ãcido
f6rmico <69 >, sendo a filtração do ir1dio efetuada em
pÕlpa de papel ao invés de plaquinha de s1lica.
Quanto
ao f6sforo, ap6s destruição do composto, de~erminou-se o
fosfato resultante como pirifosfato de magnésio.
1

R6dio: a uma solução de RhC1

6

___ (em

HCl O,lN),

adicionou-se excesso de tons azoteto e aqueceu-se a cêr0
ca de 6o c durante uma hora. Ap6s resfriamento, adicionou-se excesso de 1ons trifenil n-propil fost6nio, deixou~se decantar e filtrou-se; apõs lavagem do precipitado, o mesmo foi secado sob baixa pressão.

[ t 3P-c 3a7 n

] [Rh(N ) ]
3

3 6

Calculado: Rh-8,1O%; P-7,32%; N-19,84%
Obtido: Rh-7,82%; P-7,O8%; N-19,72%

o composto

oe.

possui cõr vermelha e P.F.133-134

-74o r6dio, ap6s destruição do composto, Poi ana
lisado pelo método de HAINES e RYAN ( 7o) melhorado po;
DUVAL <71 >. Quanto ao f6sforo, sua anâlise .foi id~ntica à efetuada para o composto de ir1dio. Com relação à
anâlise de azoteto, utilizou-se o m~todo de SOMMER
e
PINCAS ( 73 , 74 ), peló empr3go de Ce(IV) em exeesso, seguido da adição de iodeto e a titulação com tiossulPato.

SUMÃRIO

-

A extratibilidade de sais de fosf8nio foi apro
veitada para elaborar método de separação Ir-Rh, mediante a extração do sal de trifenil n-propil fosfenio

o coeficiente

cloro-complexo de Ir(IY,) em clorof6rmio.

de extração de 99,2%, permite retirar o ir1dio do
aquoso com grande eficiência.

do
meio

o iridio assim separado ê

determinado diretamente, por via espectrofotomêtrica, em

sà,o

494 mµ, em faixa de concentração de 5,0 a

µg/ml.

Pd(II), Pt(IV) e Os(IV) interferem e são eliminados prê.

i

viamente, assim como Au(III). Os ânions interferentes,
I-, Br- e SCN- são tambêm eliminados prêviarnente.
Muitos 1ons podem estar presentes, tais
'Mn(II),

como Co(II),Cu(II),

Fe(III), Ni(II), As(V), Sb(V), N03-• C104-

e

S0 --.
4

Ap6s a separação do Ir(IV), o Rh(III) que permanece,na solução ê complexado com 1ons azoteto e extrai
do em clorof6rmio depois de precipitado

com 1ons trife-

nil n-propil fosf8nio, sendo o coeficiente de
de

98,3%.

A determinação

extração-

ê tamb~m feita no

pr6prio

solvente, mediante medida espectrofotomêtrica em 404-408
mu, para um intervalo de concentração

de

10,0 a

70,0

~g/ml.

Uma separação envolvendo Os(IV), Pd(II)e Pt(rv)

-76foi elaborada, eliminando-se Pd(II) e ~t(IV) por extração de ambos em metil n-butil cetona a partir de uma solução contendo SCN-. o Os(IV) ê determinado na solução
aquosa na forma de osc1 -- por medida espectrofotomêtr,i
6
caem 370 mµ, vâlida para a taixa de concentração de
2,0 a 20,0 µg/ml.
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