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I) GENERALIDADES SOBRE SISTEMAS DE EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS FORMADOS POR ASSO
CIAÇÃO IÔNICA. 

O estudo de sistemas de extração por formação de pares iônicos faz 

parte de uma linha de trabalho em que se pesquisa, de modo sistemático, a 

extractibilidade em solventes orgânicos, de ânions que possam associar-se a 

um cátion complexo de grande volume. Esse estudo pode conduzir a aplica-

ções analíticas. 

Consideraremos a extração de Íons cuja estrutura e tamanho, via de 

regra, não permitem que moléculas de água, ou solvente entrem em sua esfera 

primária de solvatação, são os chamados sais não solvatados por coordena-

ção. São exemplos "clássicos" os sais de tetralquilfosfônio, arsônio e am§ 

nio que se tornaram úteis na análise de oxiânions como perrenato, perclora

to e periodato (1 ,2,3). Essas espécies são extrai das como Íons, nao reagem 

quimicamente para formar uma molécula neutra e, sua extração e dependente 

da natureza do solvente, especialmente de sua constante dielétrica. 

Considerando-se os equilíbrios envolvidos em tais sistemas pode-se 

derivar uma expressao para a razão de distribuição. Sendo 8 , o ânion em 

questão e o reagente A+Cl- contendo o cátion volumoso (o ânion e cloreto), 

os equilíbrios envolvidos entre as fases aquosa e orgânica são: 

A++ + (A) (8) 
8 8(0) p A8 

o o 
A(o) + = (A) ( 8) 

+ - + - (A8) 
o 

A(o) + 8(0) A 8 (o) KA8 = (A) ( 8) o o 
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+ - + 
(A) (CI) o o 

A + Cl ~ A(o) + c 1 (o) PAC! -- (A) ( C 1 ) 

+ - + - (AC 1) o 
A(o) + Cl (o) A c 1 (o) KACl = (A) (Cl) o o 

Associações iônicas maiores são também possíveis na fase orgânica. 

tonsid~raremos apenas espécies quadripolares não carregadas, como exemplo: 

(A2B2)o 

(A) 2 (B) 2 
o o 
(A

2
BC1)

0 

(A) 2 ( B) ( C 1 ) 
o o o 

A razao de distribuição D sera: 

D = 
(8)

0 
+ (AB)

0 
+ (A 2B2)

0 
+ (A 2BC1)

0 

B 

onde por simplicidade as cargas foram deixadas de lado. 

Com solventes de constante dielétrica baixa, como são 

( 1 ) 

usualmente 

empregados nos sistemas em que se formam associações na fase orgânica, o prl 

meiro termo no numerador, o qual envolve a concentração de B dissociado no 

solvente, é desprezível e deixando de lado qualquer espécie agregada e carre 

gada na fase orgânica, a expressão pode ser transformada em: 

A expressao resultante depende da concentração de vários Íons, in

cluJndo B, devido aos agregados iônicos na fas~ orgânica. 
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Se a concentração de B e pequena, como usualmente acontece, o se

gundo termo, a direita, torna-se desprezível. Se também, a concentração do 

reagente na fase orgânica não é muito alta, o último termo é el iminad.o, de 

modo que A+B- é a Ún1ca espécie de B importante na fase orgânica. 

Assim: 

D = KAB p AB (A) ( 1 1 1 ) 

ou 

(AC 1) 
D KAB p AB 

o 
= 

p AC 1 (C l) KACl 
( 1 V) 

-Essas semelhantes às obtidas expressoes sao para sistemas de extr~ 

çao de quelatos, como deveria ser, pois apesar de nenhuma espécie molecular 
' + - -estar presente na fase orgânica, o par iônico A B , nao dissociado, compor-

ta-se termodinamicamente como uma molécula. 

As duas formulações 111 e IV são válidas, obvjamente, mas se o rea 

gente está principalmente na fase aquosa de modo que sua concentração total 

seja praticamente (A), D nao dependerá da concentração de cloreto e a equa

ção 111 será mais útil. Se o reagente está predominantemente na fase orga

nica, de modo que sua concentração total seja praticamente (AC1)
0 

a equação 

IV será a forma mais facilmente aplicada e haverá uma dependência inversa de 

D com a concentração aquosa de cloreto; é exatamente a mesma situação que e

xiste na extração de sistemas quelatos, em que D depende da concentração hi

drogeniônica (4). 

As equações 1.11 e IV foram derivadas por Tribalat (5,23) e testa

das na extração de perrenato, em clorofórmio, por cloreto de tetrafenilarsô

nio, onde a concentração de cloreto adicionada ao reagente tem influência s2 

bre D. Da mesma maneira, perrenato pode ser extraído em clorofórmio por 

cloreto de tetrafenilfosfônio (6) e de trifenilbenzilfosfônio (7). Qualquer 
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outro ânion grande como Mno 4 ou 104 pode substituir Reo 4 (8,9). 

Certos reagentes quelantes tendo dois grupos básicos não carrega

dos como 2,2-dipiridila e 1,10-fenantrolina formam complexos catiônicos com 

metais como Cu(I) e Fe(I 1) que são extraídos apreciavelmente em clorofórmio 

ou solventes semelhantes, mas poderão ser extraídos completamente em solven

tes de alta constante dielétrica. Experimentalmente isso foi verificado com 

o sistema {Fe(phen)
3

, c104} que é extraído moderadamente bem em clorofórmio 

e muito melhor em nitrobenzeno (10). Ackermann e Pitzler (11) encontraram 

ser nitrobenzeno, de alta constante dielétrica, o solvente mais adequado pa

ra a extração de perrenato com [Fe(dipy)
3
] 2+. 

Cátions alcalinos podem ser extraídos em nitrornetano com 

[cr(NH
3

) 2 (SCN)aj- (12) e a extractibilidade do sistema seria pobre em solven 

te de baixa constante dielétrica. 

Se solventes de alta constante dielétrica são usados para melhorar 

a extração, ocorre dissociação dos pares iônicos na fase orgânica. Essa dis

sociação no solvente orgânico conduz a um aumento na extractibilidade em re

lação ao que se esperaria para o par iônico não dissociado (18). Isso se ex 

plica, pois há a considerar-se dois passos no processo: 

a) a formação dos íons associados e 

b) sua subsequente dissociação (esta geralmente é maior quanto maior a cons

tante dielétrica do meio). O processo de dissociação diminui a concentrª 

ção dos íons associados e formam-se mais associações para a restauraçao 

do equilíbrio~ (16). Isto significa que o primeiro termo no numeradorda 

equação (1) e agora o mais importante, isto é: 

(B) o (A) 
D = lBJ = p AB (A>-

o 
(V) 
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A ~xpressão da eletroneutral idade na fase orginica, 

(A) = (B) + (Cl) pode ser usado para transformar a equaçao V em o o o 

D = p { (A) } ½ (V' ) 
AB [PA 8(B) + PACl (Cl)] 

Isso indica uma dependência mais complicada de D nas concentrações 

iônicas do que quando a espécie extraída foi associada. Por exemplo, quando 
-

PA 8 (B)<PACl(Cl), D não depende da concentração do Íon em exame, B, mas 

quando PA 8 (B) ,PACl (Cl), D dependerá da concentração de B (17). 

Em geral, quando se emprega solventes de alta constante dielétri

ca, para melhorar a extração, a especificidade do sistema é reduzida e ou

tros Íons menores presentes poderão ser extraídos. Para objetivos analíti

cos esta falta de especificidade é uma desvantagem. Por outro lado, as con

dições na fase aquosa em que se processa a reação devem também ser estudadas, 

para se alcançar maior seletividade. Esquematicamente, podem ser considera

dos dois aspectos: de extração e de reação que podem desenvolver-se em qual

quer ordem como concomitantemente. Desta duplicidade do processo, um estudo 

para se encontrar as melhores condições de trabalho que permitam a extração 

quantitativa do Íon em exame e, uma seletividade apreciável, resulta a elab2 

raçao de um método analítico. O método de determinação de perrenato, na pr~ 

sença de mol ibdato com tetrafenilarsônio (5) descrito por Tribalat, baseia

-se entre outros fatores, na escolha adequada do pH na fase aquosa que tor

nasse a extração de Reo 4 quantitativa, sem a interferência de Moo!--

cá ti on A razão de distribuição, em geral aumenta com o tamanho do 

(18). Na série (c 6H
5

)
3
CH/+, (c 6H

5
)
3
c

2
H

5
P+, (C 6H

5
)
3

n - Cll+• 
(C6H 5) 3n - c

5
H11 P+, o valor na razão de distribuição aumenta em 

fator de dois para cada grupo adicional -CH 2 na cadeia alquila. 

gera 1 por um 

Senise (19) 

registrou que com sete átomos na cadeia alquila, alcança-se um alto valor na 
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razao de distribuição, que permanece constante com o aumento adicional na ca 

dei a alqui la. 

Semelhantemente, os cátions alcalinos podem ser extraídos em nitro 

benzeno com Íons poli iodetos e a ordem de extração aumenta do l Ítio para o 
+ césio e para (H

3
C) 4N (20). 

Influências estruturais tomam também parte na extensão da extrac

tibilidade. Os trabalhos de Senise e Pi tombo (13, 14, 15) mostraram que a 

substituição do composto trifenil-n-propilfosfônio pelo isômero trifenil-i

sopropilfosfônio traz diferenças na extractibilidade de complexos metálicos 

com esses cátions. 

A ordem de extração dos ânions da fase aquosa por solventes orgânl 

cose a mesma que a dos cátions: quanto menor a carga, quanto maior o tama

nho do ânion, melhor a extração. As razões de distribuição para o ânion per 

manganato com os cátios (C 6H
5

) 4At, (C 6H
5

)
3

cH
3
AÍ, (C

6
H

5
) 2 (cH

3
) 2A!, 

(C 6H
5

) (CH
3

)
3
At foram medidas e os resultados indicam que este ânion tem ra

zões de distribuição maiores que o ânion perclorato (21). A extração de ce

sio em nitrobenzeno por perrenato é pobre porém a substituição do ânion por 

Ph4B conduz a resultados quantitativos (22). 

A temperatura também tem influência na extractibil idade dos pares 

iônicos devido a sua ação sobre a constante dielétrica do solvente e as con~ 

tantes dos equil Íbrios envolvidos. E~ solventes em que essa constante é al

ta o efeito de temperatura é mais pronunciado {24) ·. 

A extração de diferentes sistemas de associação iônica tem conduzi 

do a separações analíticas importantes, entretanto as informações obtidas na 

literatura tem pouco caráter teórico. ~ interessante notar que a natureza 

do mecanismo de extração foi muito pouco estudada e carece de maiores escla

recimentos o papel do solvente nesses sistemas º Concluiu-se, pois pela ne

cessidade de se fazer estudos sistemáticos sobre as variáveis que influenciam 
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a extractibil idade de pares iônicos em solventes orgânicos, a fim de se po

der estabelecer as melhores condições de trabalho para um sistema específi

co. 
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II .a. DETERMINAÇÃO DO RENIO E SUA SEPARAÇÃO DE IDLIBDENIO 

Estudos no campo da Química Analítica sobre o rênio tiveram grande 

desenvolvimento devido ao uso desse elemento em novos campos da engenhariae 

na produção de ligas refratárias. 

O problema prático da química do rênio é determinado pelo fato de 

ele ser encontrado em materiais naturais e industriais juntamente com mol ib 

dênio e tungstênio, os quais têm comportamento químicó semelhante ao íon em 

questão. 

Depreende-se do exame da literatura que não são muito numerosas as 

reaçoes utilizadas na identificação e determinação de Reo 4 na presença de 

Moo!-, seu interferente mais sério. A maioria dos métodos de determinação 

são baseados na técnica de extração com solventes orgânicos combinados com 

a espectrofotometria. 

Um dos métodos mais conhecidos para a determinação colorimétrica 

de perrenato foi proposto por Geilmann e colaboradores em 1 932 (25,26). ~ 

baseado no tratamento de soluções ácidas de perrenato com tiocianato e clo

reto de estanho(! 1). Mol ibdato comporta-se de maneira semelhante à de per 

renato e em sua presença é necessário fazer uma separação preliminar do re

nio por volatilização como heptóxido de uma solução com ácido sulfúrico 

(27..:29). 

Tribalat em 1 949 (5) propos uma nova separação de rênio, através 
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da extração em clorofórmio do composto perrenato de tetrafenilarsônio, em 

condições de trabalho em que mol ibdato não é extraido. A determinação de re 

nio, depois da separação, é desenvolvida pela conhecida reação de Gei lmann 

(25) . 

Difenilcarbazida foi empregada como reagente para perrenato por 

Ryabchikov e Borisova (30) resultando na formação de um complexo de difenil

carbazona e rênio V, extrafvel em clorofórmio. A interferência "demolibdên~ 

foi resolvida pela espectrofotometria diferencial. 

A extração em benzeno de um complexo de associação iônica entre 

perrenato e o cátion de violeta de meti la foi relatada por Pil ipenko e 

Obolonchik (31). O método é espectrofotométrico e permite a presença de 

molibdênio num excesso de quarenta vezes sobre rênio. 

O complexo formado entre 2,3,5-trifeniltetrazól io e perrenato, ex

trafvel em clorofórmio foi usado por Navratial e Toul (32), na separação de 

rênio, mol ibdênio e tungstênio. Uma reextração com ácido ascórbico permitiu 

a liberação de perrenato na fase aquosa acompanhada da redução do reagente 

a formazana. Perrenato seria então determinado através de método adequado. 

Alguns corantes da antipiridina foram examinados como possíveis re~ 

gentes para rênio por Busev e Ogareva (33) Bis-(4-metilbenzilaminofenil)-an

tipirilcarbinol foi sugerido pelos autores para a determinação de rênio. O 

respectivo composto de perrenato, extrafdo em benzeno, possibilitou a deter

minação de 10 µg de rênio na presença de 100 µg de molibdênio e 300 µg de 

tungstênio. Entretanto, os autores não conseguiram resolver a interferência 
2- 2-dos referidos elementos nas formas de Moo 4 e wo 4 , respectivamente. 

Tarayan e colaboradores (34) estabeleceram um método que possibi li

tou determinar 10 µg de rênio na presença de 600 µg de molibdênio e 60 µg de 

tungstênio, usando verde de meti la como reagente. Perrenato forma um par 

iônico com o cátion do corante, extraível em benzeno. 



Os mesmos autores (35) empregaram azul do Nilo para extrair em di

cloroetano um complexo de associação com perrenato. Mol ibdato e tungstato 

em teores respectivamente de cinco e vinte vezes maior em relação a perrena

to não são interferentes. 

A reação de cupferron com mol ibdato foi aproveitada para a separa

çao de perrenato e molibdato. Meyer e Rulfs (36) extraem cupferrato de mo-

1 ibdênio com éter. A reação do perrenato remanescente na fase aquosa com hi

drazina produz o Íon hexaclororrenato IV. A absorção deste Íon na região 

ultra violeta permite sua medida espectrofotométrica. Por este método 100 µg 

de rênio são separados de 400 µg de mol ibdênio e posteriormente determinados. 

Tribalat (37) _estudando a extração de compostos formados pelo ca

tion tetrafenilarsônio com ânions orgânicos coloridos de eosina notou ser 

possível, através de soluções clorofórmicas desses sais, proceder a uma dosa 

gem espectrofotométrica· indireta de Íons perrenato. No método proposto por 

Tribalat, Íons molibdato não interferem na determinação. 

O aproveitamento do composto ~e(dipy)
3
]so4 para reagente de perr~ 

nato foi proposto por Ackermann e Pitzler em 1970 (11). Nitrometano foi o 

solvente mais adequado para a extração do composto formado, possibilitando 

a determinação de 50 a 150 µg de perrenato. Pela adição de oxalato e EDTA 

foi possível tolerar mal ibdato e tungstato num teor de cem vezes maior em re 

lação a perrenato. 

O emprego de trocadores iônicos que possibil itasse,a separação de 

perrenato de molibdato foi proposto por Fischer e Meloche em 1952 (38). 

Diferentes tipos de resinas trocadores foram posteriormente sugeri 

das para a separaçao de perrenato (39,40). 

Uma separação eletrolítica de perrenato - mal ibdato foi relatada 

por Gravilko e colaboradores (41). Mal ibdato é depositado eletroliticamente 
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na forma de Mo 2o
3

.H 20. Perrenato não sofre redução nas condições da reação. 

Como se pode verificar são poucos os métodos eficientes usados na 

determinação do rênio bem como na separação rênio -mol ibdênio. 

Pareceu interessante, portanto, empreender estudo nesse sentido, 

dentro da linha de pesquisa em curso em nosso laboratório. 
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II.b. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em estudos realizados com Íons de cobre, azoteto e aminas, Senise 

observou que, na presença de íons perclorato e, empregando dipiridila e pos

sível extrair com alguns solventes um composto de cor amarela, que conforme 

pôde concluir deve corresponder a CuN
3

(dipy) 2 c10 4 (42). Tal composto, em 

que o cobre(! 1) aparece como pentacoordenante é, pois análogo a outros des

critos na literatura, do tipo: CuX(dipy) 2 e 10 4, CuX(phen) 2 e 10 4, 
- - - -

CuX(dipy) 2 X e CuX(phen) 2 X em que X= Cl 
' 

Br 
' 

1 
' 

SCN , N0
2

, HCOO , 

H/ - COO-, c6H
5

COO bem como Cul(dipy) 2 c10 4 e Cul(phen) 2 c10 4 em 

que L = NH
3 ou c

5
H
5

N. ( 4 3-4 7) . 

Tendo verificado que a extractibil idade, no caso estudado, estava 

na dependência da presença s imultânea de Íons perclorato e azoteto, Senise 

pôde elaborar novos métodos para a identificação e determinação de perclora

to (42). 

No decorrer desses estudos foi observado que o Íon perrenato apre

sentava comportamento idêntico ao perclorato, a ponto de soluções equimola

res dos dois Íons terem conduzido aos mesmos valores analíticos quantitati

vos. 
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Com base nessas observações e levando em conta resultados colate

rais obtidos em nosso laboratório (48), procurou-se estudar em maior profun

didade a reação envolvendo perrenato, com o objetivo de elaborar um método 

anal Ítico conveniente e que permitisse chegar à determinação deste íon sem a 

interferência de mol ibdato. 

Inicialmente, procurou-se verificar ainda se algum outro complexa~ 

te poderia ser usado em lugar de az~tetb, na presença de dipiridila bem como 

se outros cátions poderiam, eventualmente, substituir os de cobre(II). Expe

riências foram feitas com tioglicolato, dipiridila, perrenato e uma série de 

Íons metálicos. Quando se empregou Ag(I), Co(ll), Ni(II), Hg(II), Zn(ll), 

Cd(II), Mn(I 1) e Cr(I 11) não se obtiveram espécies extraíveis em meti!, iso

butilcetona. A extractibilidade, ao contrário, foi observada ao se usar 

Cu(I 1) e Fe(I 11). Em ambos os casos, porem pôde-se provar que o tioglicola

to atuava simplesmente como agente redutor, não participando das espécies e~ 

traidas que continham Cu(I 1) e Fe(I 1), respectivamente. Deixou-se de explo

rar esse fenômeno por já constar algo a respeito da literatura. Em 1970, CQ 

mo foi mencionado Ackermann e Pitzler (11) relataram a extração de perrenato 

com [Fe(dipy)
2

]2+. 

A substituição de Íons azoteto por tiossulfato foi utilizada para 

fins quartitativos e semi-quantitativos (49) em decorrência de observaçõesfei 
. -

tas durante o estudo da reação com perclorato (42). 

O uso de tiossulfato proporcionou extrato orgânico de coloração 

mais intensa, razão por que · pareceu interessante investiga r a possibilida

de do seu aproveitamento também para a determinação quantitativa de perrena

to, por via espectrofotométrica. Na verdade, as características espectrai 5 

do produto extraido em metil, isobutilcetona seriam bastante favoráveis fac tõ 

à elevada absorptividade, não fôsse a fugacidade da cor, que impossibilita 

chegar a medidas espectrofotométricas reproduzíveis. 
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Levando em conta, entretanto, que a extração proporcionou separa

çao quantitativa, pensou-se em empregar outra técnica de medida indireta do 

perrenato sempre pela determinação de cobre após a extração com meti 1, iso

butilcetona do composto {Cus
2

o
3
dipyRe0 4}. 

Após estabelecer um procedimento suficientemente adequado realiza

ram-se experiências para determinar o cobre extraido através da espectrome

tria de absorção atômica. 

Tanto no caso em que se reverteu a fase orgânica à fase aquosa, CQ 

mo no caso em que,se fizeram medidas diretas no próprio extrato orgânico en-

centrou-se a proporcional idade dos valores em relação ao teor de 

e, conseqUentemente a viabilidade do procedimento. 

Passando-se para o método de absorção atômica, já nao se 

perrenato 

tratava 

mais de urna medida de intensidade de cor, seria de supor-se portanto que o 

composto {CuN
3 

dipy Reo 4} apresentasse a proporcionalidade da medida de 

absorção de cobre em relação a perrenato semelhantemente ao composto que ti

vesse tiossulfato em lugar de azoteto. Os resultados obtidos confirmaram es 

sa suposição demonstrando, consequentemente que a extração de perrenato quaQ 

do se emprega azoteto também deve ser quantitativa. 

Esses achados levaram a conduzir o trabalho dando preferência ao 

azoteto como ligante, em lugar de tiossulfato, para simplificar o prodecimeQ 

to. Por outro lado verificou-se também que o composto 

apesar de ter absorptividade molar mais baixa que o correspondente 

{Cus2o
3 

dipy Reo 4} apresentava estabilidade de cor suficiente para se empr~ 

gar espectrofotometria como técnica de medida, admitindo-se pelas observa-

ções feitas que tal método deveria servir para ampliar a faixa de concentra

ção de perrenato a ser determinada. 

Iniciou-se assim o estudo para a elaboração do método de determi

naçao de perrenato com base na extração do composto {CuN
3 

dipy Reo 4} tendo-
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-se em vista o emprego de duas técnicas de medida da espécie extraida: espe~ 

trometria de absorção atômica ou espectrofotometria dependendo da concentra

ção de perrenato. 
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III. DETEI'..MINAÇÃO DE PERRENATO. ESTUDOS PRELIMINARES 

Iniciou-se o estudo tendo-se em vista encontrar condições de traba 

lho que permitissem extrair, de maneira quantitativa, o Íon perrenato do rreio 

aquoso e, ao mesmo tempo alcançar o máximo de simplicidade na elaboração do 

procedimento analítico. 

Procurou-se, inicialmente, verificar a influência de diferentes 

solventes na extractibil idade do íon perrenato a partir de soluções aquosas 

contendo Íons de cobre, azoteto e 2,2'-dipiridila. 

As primeiras experiências, levadas a efeito com clorofómrio, e di

cloretano, permitiram observar a extractibilidade entre soluções isentas de 

Íon perrenato e as que o contém . Em tais solventes, foi evidente a formação 

de extrato colorido apenas para a amostra que continha perrenato, quando se 

trabalhou com um teor de azoteto baixo em relação ao da dipiridila. Sempre 

que se aumentou muito a concentração de azoteto ocorreu uma precipitação de 

produto verde, não extraido em clorofórmio ou dicloreetano. Notou-se também 

que soluções de Íons de cobre e dipiridila, isentas de azoteto em presença 

de perrenato, deram extratos incolores. 

Não obstante, já tivesse sido relatado por Senise (42) procedeu-se 

novamente i verificação do comportamento da extração de perrenato na prese n

ça de Íons cobre, azoteto e dipiridila em relação a quarenta e três solven-
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tes pertencentes a diferent~s classes de compostos, principalmente para po

der observar paralelamente o comportamento do mol ibdato. Trabalhou-se sem 

pre com teor de dipiridila elevado em relação a azoteto. Usaram-se álcoois, 

ésteres, cetonas, clorofórmio e nitrobenzeno. 

A tabela I apresenta os resultados obtidos com soluções de perre

nato, nitrato, molibdato e tungstato. As observações relatadas foram vi

suais. 
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TABELAI 

Extractibilidade em solventes orgânicos. so~uçÕes aquosas de sulfato de cobre contendo 
' ions azoteto, 2 12'-dipiridila e diferentes anions (O, 3 ml de fase aquosa e 0,3 ml de 
solvente). 

SOLVENTE Prova em Reo4 N0
3 

MoO~-
4 

wo2-
4 

branco 60 µg 1500 µg 1500 µ g 1500 µ g 

álcool n-butilico +++ +++ +++ +++ +++ 
álcool isobutÍlico +++ +++ +++ +++ +++ 

álcool sec-butilico +++ +++ +++ +++ +++ 
álcool n-pentÍlico ++ +++ +++ ++ ++ 
álcool n-hexÍlico +++ +++ +++ +++ +++ 
álcool 2-etil-n-butilico o ++ + o o 
álcool n-heptilico o t o o o 
álcool n-octilico o t o o o 
álcool n-decilico o o o o o 
álcool n-dodecilico o o o o o 
ciclopentanol +++ +++ +++ +++ +++ 

ciclohexanol +++ +++ +++ +++ +++ 

2-metil-ciclohexanol + ++ ++ + + 

2-etil-ciclohexanol o o o o o 
2-butil-ciclohexanol o o o o o 
anisol o + o o o 
fenetol o o o o o 
acetato de etila o t o o o 
fosfato de tri (n-butilico) + +++ ++ + + 
benzoato de metila o + o - -
benzoato de etila o + o - -
metil, n-propilcetona , o +++ ++ t t 
metil, isopropilcetona o +++ ++ t t 
di(n-propil)cetona o t o o o 
metil, n-butilcetona o ++ + o o 
metil, isobutilcetona o +++ ++ o o 
di(isobutil)ceton~ o o o o o 
metil, n-amilcetona o ++ o o o 
metil, isoamilcetona o + o o o 
di(n-amil)cetona o o o o o 
metil, n-hexilcetona o ++ o o o 
metil, n-heptilcetona o o o o o 
metil, n-nonilcetona o o o o o 
metil, metilen-hexilcetona o ++ o o o 
ciclopentanona +++ +++ +++ +++ +++ 
ciclohexanona + +++ +++ + + 

2-metilciclohexanona o ++ o o o 
4-metilciclohexanona• . .. t ++ + t o 
2-propilciclohexanona o +++ t o o 
2-n-butilciclohexanona o + o o o 
3-metiiciclohexanona o +++ + o o 
ciórof~rmio o +++ t o o 
nitro benzeno +++ +++ +++ +++ +++ 

qonvenção: +++ forte; ++ m;dia; + fraca; t ( traços ) extremamente fraca; O incolor; 
- não se separaram as fases. 
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O conjunto de observações levou a selecionar-se para um estudo 

quantitativo os seguintes solventes: metil, n-propilcetona, meti 1, isopro

pilcetona, meti!, isobuti !cetona, 3-meti lciclohexanona, 2-propilciclohexanQ 

na e clorofórmio. Este Último foi deixado de lado pela maior dificuldade em 

se usar um solvente de peso especffico superior ao da águ~, com a 

empregada. 

técnica 

Examinou-se o efeito dos solventes que se mostraram mais adequados 

para a extractibilidade de íons perrenato, quanto à intensidade de absorção 

atômica. 

Os resultados sao apresentados na tabela 11. 

TABELA II 

Extração de perrenato em alguns solventes Reo
4 presente na fase aquosa 63,5 -µg' 

Solvente 
porcentagem de 

absorção 

3-metilciclohexanona 16,6 
2-propilciclohexanona 17,0 
metil, n-propilcetona 39,8 
metil, isoprop ilcet ona 40,0 
metil, isobutilcetona 43,2 

para cada solvente foi feita uma prova em bran 
co. 

A escolha recaiu sobre meti 1, isobutilcetona por ser o que melho

res resultados deu e também por ser de fácil obtenção. Além do mais apre

ferência por um composto de baixo peso específico é devida também a técnica 

de trabalho empregada, com a qual, é vantajoso utilizar solventes de peso 

específico inferior ao da água. 
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CONDIÇOES DE TRABALHO 

No estudo preliminar da reação com perrenato já havia sido notada 

a importância de se manter baixo o volume do meio aquoso e a conveniência 

de se ~sar considerável excesso de dipiridi la. Por essa razao o estudo da 

influência de diferentes variáveis, foi levado a efeito na presença e ausen

cia de perrenato, visando-se encontrar cond,ições que, garantindo a extração 

quantitativa do ron Reo;, conduzissem tambim a uma solução de referência 

(branco) com valor mrnimo de absorbância. 

Empregou-se como meio de extração, solução de d;piridila em meti!, 

isobutilcetona, em lugar de solvente puro, pois já se tinha verificado que a 

dipiridila mesmo que em grande excesso na fase_aquosa era apreciavelmente r~ 

movida pelo solvente no decorrer da extração. Em cada experiência realiza

ram-se três extrações sucessivas de aproximadamente: 2,0; 2,0 e 1,0 ml de 

solvente. 

A tabela 111 mostra a influência da concentração de dipiridila no 

solvente para a extraçao de perrenato. 

TABELA III 

Influência da concentração de dipiridila no solvente na extração 
de Reo4. 

rcu2
+J -2 -2 

Fase aquosa: 1,0 ml: = l,25x 10 M, [N 3:l = l,25x 10 M, 

Reo; = 63, 5 µg 

dipiridila no solvente mg/ml porcentagem de absorção 

5 43,2 
10 43,8 
15 43,7 
18 43,8 
20 43,9 
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Em decorrência dos resultados obtidos empregou-se sempre solvente 

contendo 15 a 20 mg de dipiridila por mililitro. 

A influência da concentração de dipiridila no reagente e ilustrada 

pela tabela IV. 

TABELA IV 

EXTRAÇÃO DE PERRENATO 

·Influincia da concentração de dipiridila no reagente. Fase aquosa: 

1,0 ml, [Cu2+] -2 -2 
= l,25xl0 M; [N3] = l,25xl0 M. 

Dipiridila no solvente: 15 mg/ml; Re0
4 

presente 63,5 ]Jg 

mg de dipiridila no solvente porcentagem de absorção 

200 40,0 
300 43, 8 
350 43,7 
400 43,5 

Os valores das tabelas 111 e IV, mostram a importância, já antes 

mencionada, de manter elevada a concentração de dipiridila no solvente e na 

fase aquosa. 

Estudou-se também a influência da variação de volume da fase aquo

sa, mantendo-se constante a cohcentração dos reagentes e o volume do solven

te. Os valores de porcentagem de absorção são transformados em absorbância 

. para efeito de comparação. Os resultados obtidos (tabela V) mostram que o 

aumento do volume da fase aquosa dificulta a extração de perrenato. 
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TABELA V 

EXTRAÇÃO DE PERRENATO 

Variação 
2+ -2 

do volume da fase aquosa: [CU ] =l,87xl0 M; 

CN:J 
-2 

dipiridila no 18 mg/ml = l,25xl0 M; solvente 
7 . 

volume aquoso ReO~ presente absorbância absorbância 

ml µg encontrada esperada 

1,00 63, 5 0,254 0,253 
1,20 76,2 0,269 0,283 
1, 30 82 ,5 o, 301 o, 326 
1,50 95,2 o, 323 o, 376 

INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇAO DOS TONS DE COBRE E AZOTETO NO REAGENTE 

Para o estudo da concentração dos Íons de cobre, o reagente foi 

preparado da seguinte maneira: 0,30 g de dipiridila, 2,50 ml de Cuso4 x Mo

~ar, 2,50 ml de NaN
3 

0,10 Molar e completado o volume à 10,0 ml ~om tampão 

acido acético-acetado de pH = 5,2. Solvente: 18 mg de dipiridilà por mili-

1 i tro. 

A tabela (VI) relata os resultados obt·idos; verifica-se que a va-

riação da concentração de íons de cobre tem pequena ou nenhuma 

sobre o andamento do processo. 

influência 
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TABELA VI 

EXTRAÇÃO DE PERRENATO 

Variação da concentração de cobre na fase aquosa: 

CN;'l 
-2 

= l,25x 10 M; Re04 presente 63,5 µg. Dipiridila 

no solvente 18 mg/ml. Volume da fase aquosa: 1,0 ml 

(cu2+.J x 10 
' ) 

absorção - M Porcentagem de 

1,25 44,0 
1,87 44,1 
2,50 44,3 

Para se verificar a influência da concentração dos Íons azoteto no 

reagente preparou-se o reagente da seguinte maneira: 0,30 g de dipiridila, 

2,50 ml de Cuso4 O, 15 Molar, 2,50 ml de NaN
3 

x Molar e completou-se o volume 

para 10,0 ml com tampão ácido acético - acetato de pH = 5,2. Os valores ob

tidos (tabela VI 1) mostram que a concentração de Íons azoteto afeta a absor

çao da solução de referência, devendo ser mantida em nível relativamente bai 

xo: 

TABELA VII 

EXTRAÇÃO DE PERRENATO 

Variação da ' ~ ( concentraçao dos ions azoteto na fase aquosa. 
Volume da fase aquosa: 1,0 ml; Reo

4 
presente 63,5]Jg; 

ccu2+! -2 dipiridila no solvente 18 mg/ml. = l,87x 10 M; 

[N;) X 10 2 M porcentagem de absorção 

1,25 44,3 
1,87 43,0 
2,50 41, 7. 
3,12 38, 3 
3, 75 37,6 
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INFLUÊNCIA DO pH 

O estudo da influência do pH do meio foi feito em dois grupos de 

experiências. No primeiro, visou-se estudar soluções do reagente de pH vari~ 

vel sempr e com idênticas concentrações de Íons cobre , azoteto e dipiridila. 

As extrações foram feitas com soluções do reagente tamponada s e, uma solução 

aquosa de perrenato (de pH = 5,20 correspondente ao pH da água) não tampona

da. 

No segundo, estabelecido o melhor pH para o rea gen te, procurou - se 

verificar a faixa de pH das amostras de perrenato não tamponadas favorável 

para a extração. 

-Os resultados sao apresentados nas tabelas VI 11 e IX. 

TABELA VIII 

INFLUÊNC I A DO pH 

Reagente tampo n ad o . Reo: pr esente n a fase aquosa : 63 , 5 ]J g 

Reagen t e pH dos tampões porcentagem d e abso rç ão 

3, 60 39, 6 
4 , 60 42 , 1 
5 , 20 44,0 
5 , 30 43 ,8 
5,40 44,o 
5, 50 44,2 
7 , 00 42,3 
8,00 42,8 
9 , 00 42,4 

10 , 00 41,1 



As soluções de referência, "branco", extraidas com reagentes de pH 

7,0 (tampão KH 2Po4); 9,0 (tampão H
3

Bo
3
); 10,0 (tampão H

3
Bo

3
); são amareladas, 

provavelmente devido à interferência dos íons fostado e borato. 

A região de pH escolhida para o reagente foi de 5,20 a 5,50 usando 

tampão ácido acét i co-acetado. 

TABELA IX 

INFLUÊNCIA DO pH 
-

ReO 4 presente na fase aquosa: 63, 5 µ g. Reagente preparado 

com tamção de pH = 5,20. Amostras de Reo
4 

nao tamponadas. 

pH da amostra de Reo4 porcentagem de absorção 

2, 50 41, 6 
3,02 42,5 
4,18 4~,4 
5,20 44,2 
8,45 44,o 
9,02 44,3 

10,75 4?,3 
11,00 43,1 
11,10 43,6 

3,60(*) 39,1 

( ~) Esta amostra de Reo4 foi tamponada com ácido acético -
acetato. 

Os resultados das experiências mostram que a elevação do pH da a

mostra de perrenato, acima de 9 não proporciona bons resultados para a extr~ 

çao. Também em pH abaixo de 4,0, há remoção de azoteto pelo solvente, em 

forma de HN
3

, tornando-se insuficiente a concentração desse íon para garan

tir uma extração quantitativa de perrenato. 

Os resultados obtidos ilustram que o pH do reagente deve ser ajus

tado entre 5 e 5,5, para se obter reprodutibilidade satisfatória e assegurar 
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a extraçao quantitativa. Quanto ao ajuste do pH das soluções a serem anali

sadas, a faixa de pH deve ser entre 4 e 9, corno ilustra os dados da tabela 

IX. Por outro lado urna amostra de perrenato tarnponada com ácido acético- ace 

tato de pH = 3,60 conduziu a um resultado insatisfatório. 

EFICitNCIA DA EXTRAÇÃO 

Apesar das experiências anteriores terem mostrado a extração quan

titativa do íon perrenato, a comprovação definitiva da eficiência da extra

ção foi obtida em experiências de recuperação do perrenato contido na fase 

orgânica. 

Tomaram-se amostras de perrenato e procedeu-se à extração da manei 

ra usual. O volume de cada passagem do processo de extração foi vertido em 

hidróxido de sódio e, após o ajuste do pH, o perrenato foi reextraido nas 

condições habituais. Os resultados obtidos com diferentes concentrações de 

perrenato, apresentados na tabela X, mostram ser a extração quantitativa . As 

medidas foram espectrofotométricas. 



TABELA X 

EFICIÊNCIA DA EXTRAÇÃO 

Reversão do perrenato do extrato orgânico ao meio aquoso, 
seguida de nova extração. 
Valores de absorbância (*) 

Reo 4 presente na fase orgânica µg/ml 

25,4 28,6 31,8 

sem reversao 0,298 o, 337 0,372 
~ com reversao 0,296 0,336 0,370 

sem reversão 0,297 o, 338 o, 371 
com reversao 0,295 o, 335 o, 373 

-sem reversao 0,296 o, 339 o, 372 -com reversao 0,295 o, 336 o, 370 

(*) valores determinados por método espectrofotométrico 
em À= 415 nm. 

COEFICIENTE DE EXTRAÇAO 
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A tabela XI, dá os resultados das experiências para se determinar 

o coeficiente de extração. 

Os valores das medidas foram obtidos por via espectrofotométricas 

a À= 415 nm. 
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TABELA XI 

COEFICIENTE DE EXTRAÇÃO 

1,0 ml da fase aquosa e 1,0 ml de solvente 

Reo4 
presente na porcentagem 

fase aquosa µg extraida 

158,8 39,61 
143,0 42,08 
127,0 45,02 

Pode-se verificar, pelos dados da tabela XI que a porcentagem de 

perrenato extraida numa só passagem, quando se empregam volumes iguais de fa 

se aquosa e orgânica foi bastante baixa. 

Convém notar que apenas a determinação do coeficiente de extração, 

nas condições convencionais, poderia conduzir à conclusão da impossibi !idade 

de elaboração de um método quantitativo com base na reação em estudo. As e~ 

periências anteriores de reversão do produto extraido à fase aquosa e a reex 

tração mostraram a eficiência da extração e consequentemente do método elabg 

rado. 

INFLUtNCIA DA TEMPERATURA 

Extrações efetuadas no intervalo de 20 - 25°c apresentaram 

concordância de resultados. 

sempre 
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ESTABILIDADE DO EXTRATO ORGÃNICO 

A exposição da solução orgânica a luz difusa mantém suas caracte

rTsticas espectrais inalteradas durante dez horas. A exposição direta aos 

raios solares provocou descoramento após uma hora porém as soluções que fo

ram mantidas ao abrigo da luz, conservam-se inalteradas por muito tempo. Foi 

feito o controle da reprodutibilidade da medida durante um mis. 

MtTODO I 

Os resultados relatados nas experiincias anteriores permitira~ es

tabelecer as condições de trabalho para o procedimento do método analftico. 

CARACTER!STICAS ESPECTRAIS, LEI DE BEER E REGIÃO DE CONCENTRAÇÃO 

O espectro de absorção da fase orgânica, ilustrado pela figura 1, 

apresenta uma banda definida, com miximo em 415 nm~ 



A 

0,15 

0,10 

o 

~-----------··-·· ··· ·- ·· ······-···--------------------. 

L-----------''---------...._ _______ __._ _______ __. 
300 400 À,nm 

· FIGURAI 

Espectro de absorção do extrato orgânico 

12 ,7 µg Reo:/ml 

500 
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Os valores de absorbância, medidos em 415 nm mostraram perfeita 

proporcionalidade com a concentraçao de perrenato até aproximadamente 40,0µg 

de Reo4 por mililitro do solvente (figura 11). 

A não obediência à lei de Lambert-Beer para concentrações mais el~ 

vadas, deve ser atribuida, conforme verificação experimental, à extração in

suficiente com o número de passagens usualmente empregadas. 

A 

10 20 

FIGURA II - Verifica ção da lei de Beer 

30 µ g ReO~/ml 

À= 415 nm 
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A tabela (XII) relata os valores experimentais. 

TABELA XII 

EXTRAÇÃO DE PERRENATO 

concentraçã~ ~e Reo4 no 
extrato organico absorbância 

µg/ml 

12,7 0,148 
15,9 0,189 
17,1 0,201 
19,0 0,219 
20,3 0,238 
22,2 0,257 
25,4 0,299 
28,6 0,337 
34,9 o,411 

A faixa de concentração mais favorável para a determinação foi re

velada pela aplicação do método de Ringbom (50) e da figura 111 depreende-se 

que fica compreendida entre 16,0 a 40,0 µg de Reo 4 por mililitro de solvente 

orgânico ou seja entre 80 a 200 µg de Reo 4 na fase aquosa. 
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A tabela XI 11 mostra os valores obtidos experimentalmente. 

TABELA XIII 

EXTRAÇÃO DE PERRENAT0 

concentração deAR~oz no ex-
trato organico (1 - T)% 

µg/ml 

6,4 17,5 
9,5 24,4 

12,7 28,8 
15,9 35,2 
17,1 37,0 
19,0 39,6 
20,3 42,2 

. 22 , 2 44,6 
25, 4 49,8 
28,6 54,0 
34,9 61, 2 
38 ,1 64,1 
41,3 67, 4 
44,4 69,0 
50 ,2 71,0 
60 ,1 73,2 

PRECISM 

A precisão do método espectrofotométr ico foi aval 2da pelos resul

tados de duas séries de determinações independentes de soluções com o mesmc 

teor de perrenato. Os resultados estão reunidos nas tabe las XIV e XV. 

Fazendo-se a conversão da média e dos corespondentes limites de 

confiança de 95% (51) em termos de microgramas de perrenato encontradas na a 

mostra obtém-se o valor de 64,0 ± 0,7 µg e de 190,0 ± 0,6 µg. 



TABELA XIV 

ESTUDO DA PRECISÃO DO METODO 

Reo
4 

presente na f ase aquosa : 64 ,.Q µg .'" 

Val ores de abso rbânc i a em 415 nm. 

0 ,147 0,151 0,153 
0 , 154 o , 1 53 0 ,1 48 
0 , 150 0 ,1 47 0 ,1 50 
0,1 48 0 ,148 0 ,144 
0 ,156 0 ,1 50 0,148 
0 ,145 0,1 46 0,155 
0 , 144 0 ,14 5 

média : 0 , 1 49 
de sv io médio : 0 , 0030 
esti mativa do desv i o padrão : 0 , 0036 
er r o provável : 0 ,0017 

TABELA XV 

ES TUDO DA PRECIS ÃO DO MÉTODO 

Reoz presente na fase aquosa : 190,0 µg. 

Valores de absorbância em 415 nm . 

o ,443 o , 447 o,443 
o ,445 o,443 0 , 444 
o , 445 o ,442 o ,449 
o , 439 o , 445 o , 445 
o,444 o , 443 o,441 
o , 449 o ,441 0 ,448 
o ,441 o ,4 4o 

média : o , 443 
desvio médio : 0 , 0022 
e stimat iv a do desvio padrão: 0,0030 
erro provável : 0 , 0014 

43 
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ESTUDO DAS INTERFERÊNCIAS 

A influência de Íons estranhos foi estudado procurando-se verifi

car o comportamento de cada Íon, tanto isoladamente como na presença de per

renato. 

Alguns Íons devem ser preliminarmente eliminados ou o seu teor de

ve ser consideravelmente reduzidoº 

Tons nitrato não podem ser tolerados, pois proporcionam 

com apreciável poder de absorção . 

extratos 

A eliminação do Íon nitrato foi estudada com particular interesse, 

uma vez que a técnica empregada na elaboração do método de determinação de 

perclorato foi considerada um tanto inconveniente e trabalhosa (42). 

Nos estudos semi-quantitativos, tanto para a determinação de per

clorato como de perrenato, verificou-se a possibilidade de eliminar nitrato 

pela evaporação lenta da amostra tratada com ácido sulfúrico sob a ação de 

radiação infravermelha (49). Ao se procurar adaptar o procedimento para a 

determinação quantitativa com vistas à eliminação de concentrações bastante 

elevadas de nitrato, os resultados não foram satisfatórios. 

Em consequência tentaram-se vários outros caminhos sem, todavia, 

se alcançarem melhores resultados até que se conseguiu pleno êxito mediante 
0 tratamento com ácido fórmico, no próprio tubo de extração, sob a ação de 

radiação infra-vermelha. As condições de trabalho estabelecidas sao as re

comendadas no procedimento analítico à página 50. 

Os resultados obtidos em amostras submetidas ao tratamento indica

do sao dados na tabela XVI. 
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TABELA XVI 

ESTUDO DE INTERFERENTES 

Eliminação de ions nitrato 

No; Reo
4 ReO~ 

presente presente encontrado 

µg µg µg 

12 500 127,0 126,3;126,4;126,2 

10 000 89,0 88,7; 88,6; 88,6 

fons cloreto inibem parcialmente a extração de perrenato proporciQ 

nando, na medida de absorção, valores mais baixos do que os esperados. 

O tratamento adotado para a eliminação de íons cloreto também foi 

considerado passível de melhoria. 

Tendo em vista o ixito obtido na destruição do nitrato e a simpl i

cidade da técnica e levando em conta a extrema facilidade de eliminar clore

to por aquecimento brando com ácido nítrico, elaborou-se procedimento basea

do no uso preliminar deste ácido e posterior eliminação do excesso de nitra

to com ácido fórmico, como estabelecido anteriormente. As condições do tr~ 

tamente são as indicadas no procedimento analítico à pagina 50. 

Os valores obtidos, tabela XVI 1, mostram os resultados. 

TABELA XVII 

ESTUDO DE INTERFERENTES 

Eliminação de ' cloreto ions 

-Cl Reo
4 

Reo
4 

presente presente encontrado 
µg µg µg 

13 000 127,0 126,8;126,5;126,3 

11 000 89,0 88,5; 88,3; 88,2 
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Íons tungstato, proporcionaram extratos com maior poder de absor

çao, quando presentes em teor superior a cem vezes o de perrenato. Dez mil 
2- -microgramas de wo 4 em presente de 89,0 µg de Re0 4 deram um erro de 5% na de 

terminação espectrofotométrica. 

Não houve, porém, dificuldade em resolver a interferência causada 

pelo referido ânion. A adição de fluoreto, na solução aquosa a ser extraida 

possibilitou excelentes resultados. 

A tabela XVI 11 mostra os valores obtidos, quando se adicionou a 
2-10.000 µg de wo 4 , 3.000 µg de fluoreto. 

TABELA XVIII 

ESTUDO DE INTERFERENTES 

Adição 3.000 µg de -de F 

2-wo4 
presente ReO~ presente ReO~ encontrado 

µg µg µg 

10.000 89,0 89,2;89,4;89,2 

10.000 64,o 64,0; 64,3 

Procurou-se eliminar a interferência de Íons vanadato pela preci

pitação prévia com acetato de bário; o sulfato de bário formado ao se adi

cionar a amostra ao reagente não trouxe qualquer consequência no procedimen

to da extração de perrenato. 

Os valores encontrados na determinação de perrenato, tabela XIX, 

foram mais baixos, devido talvez, a uma pequena coprecipitação de ions Re0 4 . 
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TABELA XIX 

•·· .... 
ESTUDO DE INTERFERENCIAS 

Eliminação de vanadato 

Íons vanadato na 
Re04 presente Re04 encontrado 

solução original 
µg/ml ·• • µg µg 

20.000 64,o 61,8; 61,9 

A tabela XX reune resultados obtidos na presença de íons que, nas 

condições de trabalhos descritas, não interferem. 

TABELA XX 

ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS 

Reo4 presente: 89,0 µg 

Ions estranhos µ g Reo 4 
encontrado µg Ions estranhos µg Re04 encont:6-ado µg 

2-Moo
4 l?.500 89,0; 89,1; 88,8 2-

B407 2.000 89,2 

H2Po; 5.000 89 90 2-HAs0 4 3.250 89,1 

Hso; 5,000 88,8 - 6,250 88,9 F 

Bro; 12.500 8990 
2-

Se04 
1.800 89,0 

ro; 12.500 89,3 *Ac - 17.500 89,0 

- *HP02-Aso
2 

3.000 89 91 4 12. 500 89,1 

e 02-
2 4 625 8898 so2 -

4 
20.000 89,0 

SeO~- 1.250 89,0 2-Te0
3 

l.250 88,5 

2 -CrO 
4 2.000 89,3 

2-TeO 4 
2.000 89,2 

* Experiências reali .zadas com reagente nao tamponado, pH das amostras 5, 6. 
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Tendo em vista a importância da determinação na presença de mol ib

dato, bem como na separação Mo - Re, procurou-se dar especial atenção a esta 

parte, realizando experiências adicionais para conhecer o 1 imite de tolerân-
2-ci a de Moo 4 

Verificou-se, por método radioquímico, que a solução de partida 
2-pode chegar a conter 80.000 µg/ml de Moo 4 , correspondendo, portanto a 

40.000 µg na tomada da amostra, sem que haja extração. 

As experiências foram realizadas com amostras contendo perrenato 

e molibdato marcado com 99 Mo(r
112 

= 66 h). Procedeu-se a extração e mediu

·se a atividade gama do elemento (EY = 741 Ke v) nas fases aquosa e orgânica. 

Os resultados mostraram que o molibdênio permaneceu totalmente na 

fase aquosa (*). 

Para melhor controle, trabalhou-se com soluções contendo essa con

centração máxima de molibdato na presença de teor mais alto de perrenato, ou 

seja de 190,5 µg/ml na solução de partida, isto é, 95,3 µg na amostra usada. 

A medida espectrofotométrica, após a aplicação do método descrito, conduziu 

a valores plenamente satisfatório de 95,3 e 95,2 µg. 

Cumpre assinalar que ions oxalato presentes em quantidades supe-

riores a indicada na tabela XX devem ser eliminados pela p~ecipitação preli

minar mediante acetato de cálcio. 

Nas experiências com íons cromato e tungstato ocorreu precipitação, 

(*) As experiências foram realizadas em Detetor de Nal(Tl) e analisador mul
ticanal (512 canais) da Nuclear Chicago. Agradecemos a gentileza de Eli
za K.Tomida e Dr. AlcÍdio Abrão, do Instituto de Energia Atômica, que 
tornaram possível a determinação com molibdênio marcado. 
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que porem não prejudicou a determinação. 

Verificou-se que a presença de cátions capazes de reagir com ions 

azoteto ou com dipiridi la pode conduzir a valores inferiores aos esperados, 

na determinação de perrenato. 

t aconselhável a eliminação preliminar desses íons, se bem que em 

baixos teores, alguns deles sejam toleráveis. 

Realizaram-se experiências com a final idade de trocar os Tons em 

estudo com Íons de sódio, pelo emprego de resinas de troca :ônica. Realiza

ram-se ensaios com ions de ferro(l 11), crômio, cobalto, níquel e manganês. 

Conseguiu-se eliminar com êxito os Íons acima referidos com con

centrações da ordem de 10.000 a 20.000 µg/ml. 

EXECUÇAO DO MtTODO ANALTTICO 

Reagente: foi preparado da seguinte maneira: num balão volumétrico 

de 10,0 ml contendo cerca de 0,30 g de 

ção de Cuso 4 O, 15 Me aquecer em banho 

solução. Juntar 2,5 ml de solução 0,10 

tampão de pH = 5,2, preparado com ácido 

Conservar em luz difusa . 

dipiridila, adicionar 2,5 mi de 

maria a 50-60°c, para fac i 1 i ta r 

M de NaN 3 e completar o volume 

acético - acetado de sódio 0,2 

solu-

a dis 

com 

M. 

Solvente: solução de 2,2'-dipiridi la em metil, isobutilcetona: 15-

-20 mg/ml, mantida ao abrigo da luz. 

PROCEDIMENTO 

Transferir para um tubo de ensaio com rolha esmerilhada 0,50 ml do 

reagente e 0,50 ml da amostra de perrenato. Adicionar aproximadamente 2,0ml 
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de solvente, agitar e centrifugar durante alguns segundos. Remover a camada 

orgânica transferindo-a para um balão volumétrico de 5,0 ml com o auxílio de 

uma pipeta de extração. Repetir, a extração três vezes com aproximadamente 

1,0 ml de solvente, recolhendo-se os extratos no mesmo balão. Completar o 

volume com o solvente. Conservar ao abrigo da luz. 

Leu-se a transmitância do extrato orgânico a 415nm ' contra umas~ 

lução de referência obtida pelo mesmo andamento, na ausência de ians perren2 
to (0,50 ml de água). 

Na presença de cloreto, nitrato ou tungstato proceder da seguinte 

maneira: 

Presença de nitrato: pipetar 0,50 ml da amostra contendo nitrato e 

perrenato no próprio tubo em que se fará a extração. Submeter à evaporaçao 

sob radiação infravermelha , Tratar a seguir com 0,5 ml de ácido fórmico 98% 
e submeter novamente a açao de radiação 1 .V. até a secagem. Repetir este úl 
timo tratamento mais quatro vezes. Acrescentar a seguir 0,50 ml de água e e 

proceder à extração de maneira usual. 

Presença de cloreto: pipetar 0,50 ml de uma solução contendo clor~ 

to e perrenato no tubo de extração . Submeter a evaporação sob radiação in

fravermelha. Juntar O, 1 ml de ácido nítrico concentrado e submeter novamen

te à ação de radiação 1 . V. Cloreto e o excesso do ácido são eliminados, per 

manecendo nitrato em quantidade dequivalente ao ânion eliminado. 

a seguir ao tratamento com ácido fó rmico, como indicado aci ma. 

Proceder 

Presença de tungstato: adicionar preliminarmente 0,05 ml (1 gôta) 

de solução 6% de fluoreto de sódio à amostra a ser extraida e prosseguir 

conforme descrito . 
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MtTODO II 

Com o objetivo de elevar a sensibilidade do método exposto, consi-

derou-se a possibilidade de estudar a determinação de perrenato empregando 

espectrometria de absorção atômica como técnica de medida indireta de cobre, 

apos a extração com meti!, isobutilcetona. 

A extração de perrenato, foi conduzida da mane i ra indicada na pigi 

na 49. 

Foi possível estabelecer um método analítico de determinação de 

perrenato, tendo-se em vista a proporcional idade obtida entre absorbância e 

concentração de perrenato. 

A tabela XXI dá os valores experimentais obtidos. A figura IV, em 

que os valores de porcentagem de absorção são transformados em absorbância, 

mostra aval idade do método analítico. 

TABELA XXI 

EX TRA ÇÃO DE PERRENATO 

concen traç ã o d e Reo
4 

n a ex trato o r g ân ico 

J,f g / ml 

3 ,2 
4 94 
6, 4 
9,5 

· 12,7 
1 5,9 
17, 1 
19 ,0 

abso rbância 

0, 0595 
0 ,08 67 
0 ,12 6 
0,192 
0 , 25 3 
o , 310 
0,326 
0 , 353 

IIILIDJECI 
l1st11u11 de 01J11ic1 



FIGURA IV 

Verificação da proporcionalidade entre concentração de perrenato e absorbância 

(Método II). 
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Pela figura tV, conclui-se que a região de concentraçio mais favo

rãvel para a aplicação do método se localiza entre 3,0 a 16,0 µg/ml de Reo 4, 
na diluição final ou seja entre 15 a 80 µg de Reo4 na fase aquosa. 

Eventualmente, poder-se-á explorar as possibilidades de um aumento 

de sensibilidade na determinação de perrenato em se medindo o teor de cobre 

extraido em escala multiplicada, já que os valores da tabela XXI foram obti

dos em escala= 1. 

INTERFERtNCIAS 

Estudou-se, apenas a influência dos íons estranhos mais importan

tes na determinação de perrenato e, controlou-se a eficiência das técnicas 

jã adotadas para a eliminação de cloreto e nitrato. O tratamento com ácidos 

nítrico e fórmico, já mencionado, conduziu a bons resultados. 

Quanto ao tungstato, adiconam-se 1.500 µg de fluoreto a amostra a 

ser extraída. 

A tabela XXII reune os resultados obtidos. 



TABELA XXII 

ESTUDO DE INTERFERENTES 

Reo
4 

presente: 47,0 )lg 

Ions estranhos )1 g ReO 
4 

encontrado )1 g 

F 

Cl 

*Ac 

12.000 

7.500 

3.000 

2.000 

15.000 

6.000 

6.000 

10.000 

7.000 

* reagente nao tamponado. 

47,0 

47,1 

47,0 

47,0 

47,0 

46,4 

46,6 

47,0 

47,0 

54 

' 
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IV. ESTUDO DO COMPOSTO EXTRAIDO 

Para se obter esclarecimento sobre a natureza do composto extraido 

foi feita urna série de experiências tanto por meio de ensaios analíticos co

mo pela isolação do composto extraido na fase orgânica. 

ANÃLISE DO EXTRATO ORGANICO 

Determinou-se no extrato orgânico o teor de perrenato e de cobre. 

a) A determinação de perrenato foi baseada no próprio método apresentado. 

Tendo-se jã comprovado que a extração do íon perrenato é quantita-

tiva através dos resultados obtidos pela revers~o do extrato orgânico 

fase aquosa seguida de urna reextração, o valor de absorbância do extrato 

e, em si, indicativo do conteudo de perrenato na fase orgânica. 

-a 

Procedeu-se à extração de perrenato de concentrações originais de 

254,0 e 285,8 µg/ml. 

Extratos obtidos a partir de cinco amostras de cada uma das solu

çoes originais foram reunidos para dispor-se de um volume final de 25,0 

ml. Em ambos os casos as extrações foram acompanhadas de um branco. 

As leituras de absorbância das soluções orgânicas puderam dar os 

valores das concentrações de perrenato na fase cetônica. Os resultados 

estão reunidos na tabela XXI li. 
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TABELA XXIII 

Determinação do teor de Reo
4 

no extrato orgânico 

Absorbância em 415 nm 

absorbância molaridade de Reo4 
-4 

Extrato I 0,302 1,01 X 10 

Extrato II 0,335 l,14x 10 -4 

b) A determinação de cobre foi efetuada mediante a titulação das amostras cios 

extratos I e 11, por meio de solução 10-3 Molar de EDTA como · titulante e 

PAN, dissolvido em meti], isobutilcetona, como indicador (52). 

Procedeu-se da mesma maneira com a solução de referência (branco). 

Os resultados experimentais estão na tabela XXIV. 

TABELA XXIV 

EDTA gasto, ml 

extrato sol,Fef. diferença 

extrato I . 1,225 0,190 1,035 

extrato II 1,340 -0,190 1,150 
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Tendo-se em vista que M = mi EDTAxC EDTA ca. lcularam-se que as 
Cu mi so 1. Cu 

concentrações de cobre nos extratos I e li são 1,035x10-4 Me 1,150x10-4 M. 

Os resultados ilustram que cobre e perrenato estão presentes na fª 

se cetônica na proporção molar 1:1. 

Dipírid1la, usada em excesso no próprio solvente e ions azoteto, e~ 

traidos também como HN
3 

não foram determinados, pois teria sido difícil co

nhecer com exatidão analítica os referidos comp9nentes. 

Prova para o íon sulfato deu resultado negativo. 

ISOLAÇÃO DE COMPOSTOS 

Foram reunidas amostras de extrato e por evaporaçao lenta ao ar, 

isolaram-se pequenos cristais brilhantes, de cor verde musgo. 

A tabela (XXVI 1) relata os testes de solubilidade do composto em 

diversos solventes. Foi tirado um espectro de absorção desse composto em m~ 

til, isobutilcetóna previamente agitada com solução 1 igeiramente ácida de 

azoteto de sódio (figura V). 

O espectro de absorção dessa solução mostrou-se idintico ao do ex

trato obtido no processo analítico. 

Em face da dificuldade de obter, por esse modo, quantidade do com

posto que possibilitassem realizar as análises necessárias ao conhecimento 

de sua composição, procurou-se isolar do próprio meio aquoso a substância 

desejada. 

Após várias tentativas, conseguiu-se obter de soluções aquosas com 

teor adequado de ions de cobre e azoteto, dipiridi la e perrenato, cristais 

verdes muito bem formados e brilhantes, com aspecto placoide quando observa-
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dos ao microscópio. 

Partindo-se de soluções com teor relativamente baixo de dipiridila, 

foi possfvel obter uma substância de cor verde amarelada, de aspecto pulvu

rulento. 

ANÃLISE DOS COMPOSTOS ISOLADOS 

Para se obter soluções dos compostos isolados usou-se Midróxido de 

sódio e posteriormente ácido sulfúrico para o ajuste de pH conveniente. 

O ion perrenato foi determinado pela aplicação do próprio método 

elaborado neste trabalho. 

O teor de cobre foi avaliado por meio de titulação com EDTA 10- 3 

Molar e uso de PAN como indicador. O método foi o convencional segundo indi 

caçao de Flaschka (52) . 

Carbono, hidrogênio e nitrogênio foram avaliados através de análi-

ses executadas no Laboratório de Microanálises Alfred Bernhardt, Mulheim, 

Alemanha. 

Tendo-se conhecimento do teor de carbono, de hidrogênio e de nitrQ 

gênio calculou-se facilmente o teor do íon azoteto presente nos dois compos

tos em estudo. 
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; 
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0 ,10 L 

300 350 400 450 À,nm 500 

-FIGURA V 

Espectros de ab.sorção 

a) CuN
3
(dipy)2Reo

4 isolado do e~trato orgânico. 

b) CuN
3

( dipy )2Re0
4 do método analítico: 25, 4 µg/ml na fase orgânica. 



60 

Os resultados das análises de cobre e perrenato dos compostos iso

lados a partir da fase aquosa estio nas tabelas , XXV e XXVI. 

TABELA XXV 

cu(N 3)/dipy) - Determinação de cobre 

Amostra I: 6,50 mg em 10,0 ml. 

Amostra II: 7, 31 mg em 10,0 ml 

volume em- EDTA % amostra pregado ml gasto ml encontrada 

I 1,00 2 .,150 21,01 

II 1,00 2,440 21,20 

cu 'N
3

(4ipy)
2

Reo
4 

- Determinação de cobre 

Amostra I: 7,70 mg em 10,0 ml 

Amostra I I: 7,22 mg em 10,0 ml 
·-· . . 

amostra volume em- EDTA % 
pregado ml gasto ml encontrada 

I 1,00 1,180 9,49 

II 1,00 1,070 9,41 

TABELA XXVI 

CuN
3
(dipy)

2
Reo

4 
- Determinação de perrenato 

Amostra I: 7,90 mg em 10, 0 ml 

Amostra II: 7 , 22 mg em 10,0 ml 

volume em- absorbância % amostra 
pregado ml 41 5 mµ encontrada em 

I 0 ,50 0,339 36,96 

II 0,50 0,319 37,67 
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Os resultados gerais das análises revelaram a composição correspoQ 

dentes às fórmulas brutas: Cu(N
3

)2 (dipy) - c 10H8CuN8 (P.M. = 303,80) e 

CuN 3 (dipy) 2Re0 4 - c20 H16cuReN
7
o4 (P.M. = 668,17). 

Os resultados são os seguintes: 

Cu(N
3

)
2

(dipy) - c 10H8CuN 8 (P. M. = 303,80) 

Calculado Encontrado 
% % 

Cu = 20,97 Cu = 21 ,20; 21 , O 1 
-

N3 = 27,67 N3 = 27,22 

c = 39,54 c = 38,94 

H = 4,65 H = 2,76 

N = 36,89 N = 36,30 

CuN
3

(dipy) 2Reo 4 - c20H1éuReN7o4 (P.M. = 668,17) 

Calculado 
% 

Cu= 9,51 
-N
3 

= 6,29 

Re04 = 37,44 

c = 35,95 

H = 2,42 

N = 14,68 

Encontrado 
% 

Cu= 9,49; 9,41 
-N
3 

= 6,32 

Re04 = 36,96; 37,67 

c = 37,84 

H = 2,79 

N = 13,93 
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Embora os valores calculados para carbono e hidrogênio sejam próxl 

mos nos dois compostos, os resultados experimentais obtidos dos teores para 

nitrogênio, comprovam as fórmulas moleculares previstas. 

Ficaram estabelecidos os métodos de preparação dos compostos (ver 

no Ca p í tu 1 o V 1 1 ) . 

Na tabela XXVI I estão reunidos os dados referentes aos testes de 

solubilidade dos compostos isolados da fase aquosa, mostrando serem idênti

cas as características de solubilidade do composto que contém rênio quer isa 

lado da fase aquosa quer do próprio meio orgânico. 



TABELA XXVII 

Solubilidade em solventes orgânicos do composto 

CuN
3

(dipy)
2

Re04 (isolado do meio orgânico e do aquoso). 

CuN
3 
(dipy )2 Re04 CuN/dipy)2Re04 

Solvente isolado do ex- isolado da fase 
trato orgânico aquosa 

nitrometano +++ +++ 

nitro benzeno +++ +++ 

acetona ++ ++ 

metanol ++ ++ 

etanol ++ ++ 

clorofórmio + + 

benzeno o o 

acetato de etila o o 
tetracloreto de carbono o o 

metil, isobutilcetona a 
frio 

+ + 

metil, isobutilcetona à 
++ ++ 

quente 

metil, isobut ilcet ona + 

+ dipiridila +++ +++ 

metil, isobutilcetona + 

+ dipiridila previamente ++++ ++-+:+ 
agitado com NaN

3 
pH = 5 

++++ muito solúvel; +++ solúvel; ++ medianamente solúvel; + li
geiramente solúvel; O insolúvel. 
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As soluç6es em meti!, isobutilcetona previamente agitada com solu

çao de azoteto de sódio pH = 5 dos dois compostos diferem pouco em suas ca

racterísticas espectrais como se depreende da figura VI. 



A 

o,4o 

0,30 

0,20 

300 350 400 450 À,nm 

FIGURA VI 

Espectros de absorção em metil, isobuti~cetona contendo dipiridila e 
HN

3 
dos compostos. 

a) Cu(N
3

)2dipy; 

b) CuN
3

(dipy)
2

Reo
4 
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As diferenças entre os dois espectros ficam, porem, mais evidentes, 

quando se comparam as soluções obtidas em nitrometano. to que mostra a fig~ 

ra VI 1. Há um deslocamento das bandas de absorção para comprimentos de onda 

maiores. 
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A 

a 
o,3o 

0 ,20 

0,.10 

300 350 400 450 .\nrn 500 

FIGURA VII 

Espectros de absorção em nitrornetano dos compostos: 

a ) Cu( N
3

)2dipy; 

b) Cu N
3

( dipy)
2

Re o
4

. 
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MEDIDAS DE CONDUT~NCIA 

Determinou-se a condutância da solução de CuN 3(dipy} 2Reo 4 em nitr2 

benzeno. O composto apresenta comportamento de eletrólito, com valores de 

condutância molar próximos aos dos eletrólitos 1:1. (43,53) 

ESPECTROS NA REGIAO DO INFRA-VERMELHO (*) 

Para melhor caracterização do composto CuN
3

(dipy) 2Re0 4 (isolado ou 

da fase aquosa ou do extrato orgânico) foram determinados os espectros de 

absorção na região de 400 a 4.000 cm-l (Figura VI 11 e IX). 

Os dois espectros mostraram-se idênticos e notou-se uma banda aceQ 

tuada na região de 2.030 cm- 1 correspondente i frequência vibracional de es 

tiramente do ion N
3

. A banda simétrica na região de 910 cm- 1 refere-se ao 

ion Reo4, mostrando que a simetria Td desse ânion não foi alterada e que o 

mesmo não se acha coordenado ao ion central, fato, perfeitamente de acordo 

com os estudos já feitos. 

Não há indicação da presença de moléculas de ágl.l'cl nas substânc.ias 

examinadas. 

(*) Os espectros foram determinados (emulsão em nujol entre placas de KBr) 
em aparelho Perkin Elmer, mod. 337, tendo se encarregado da execuçao o 
Dr. Geraldo Vicentini,a quem agradecemos a gentileza. 
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ESPECTRO DE REFLEXÃO 

Quanto à natureza da substância sólida, foi possfvel relacioná-la 

com a da solução em metil, isobutilcetona por medidas de espectro de refle

xao. A figura X traz para fins comparativos, os espectros em que as absor

bâncias da solução cetônica são comparadas com os inversos dos log da fra

ção da intensidade de luz refletida. Tais medidas têm somente significado 

qualitativo, mostrando porém que não há ·modificações profundas na passagem 

de sólido para solução. Comparações desse tipo foram feitas por outros au

tores (54,SS). 



I 
-log I 

o 
(refletância 

0,60 

0,50 

o,4o 

0,30 

0,20 

0,10 

400 

FIGURA X 

a) Espectro de reflexão de CuN
3
(dipy)

2
Reo

4
• 

A 

o,6o 

0,50 

o,4o 

0,30 

0,20 

500 À,nm 

b) Espectro de absorção de CuN
3
(dip_y)

2
Reo

4 
em metil, isobutilcetona contendo 

dipiridila. 
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V. PROVA DE TOQUE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE PERIODATO 

ESTUDOS PRELIMINARES 

Como foi verificado anteriormente, ions periodato também são ex

traíveis em condições idênticas às adotadas para perclorato, sendo lícito 

atribuir-se, por analogia, a fórmula Cu N
3

(dipy) 2 104 ao composto formado 

( 42) . 

A interferência de periodato na determinação de perclorato foi evi 

tado pela redução preliminar a iodato por arsenito em presença de hidroge

nocarbonato (42). 

Também se observou que ions periodato poderiam ser extraídos de 

meio aquoso contendo ions de manganês(II), azoteto e dipiridila (56). 

Considerando que essa extração deveria proporcionar maior seletivl 

dade, pareceu interessante retomar a referida observação, ainda inteiramen

te inexplorada; para um estudo sistemático, tendo em mente que o interesse 

analítico, no caso do íon per iodato, reside principalmente na possibilidade 

de identificá-lo ou determiná-lo na presença de iodato. 

Constatou-se logo a extractibi l idade do ion periodato, ao lado da 

absoluta impossibilidade de extrair iodato, mesmo em teores bastante eleva

dos. Também se verificou que o extrato orgânico apresentava característi

cas espectrais favoráveis (figura XI). 

O estudo sistemática visando estabelecer as melhores condições ex

perimentais de trabalho foi conduz(do para verificar inicialmente o efeito 



A 

0,30 

0,20 

0,10 

o 

400 500 600 À nm 

FIGUR·A XJ; 

Espectro de absorção do' extrato cetônico obtido de 
soluções aquosas contendo mariganês(II), azoteto, 
2 12'-dipiridila e periodato. 

Concentração de ro: 12 µg/ml no extrato orgâriico. 
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da variação da concentração de Mn(I 1) em função de três solvent5diferente~ 

acetato de n-butila, aniso! e meti!, isobutilcetona . 

O reagente foi preparado levando em conta observações preliminares . 

Usou-se balão volumétrico de 10,0 ml, contendo 0,30 g de dipiridila, 2,5 ml 

de azoteto de sódio 0,1 M, 2 , 5 ml de sulfato de manganês de concentração 

variável e tampão ácido acético - acetato, de pH 5,2 até completar o volume. 

Empregaram-se sempre 0,50 ml da amostra e 0,50 ml do reagente, pr9 

cedendo-se a três extrações sucessivas com 2,0; 2,0 e 1 ,O ml, respectivameo 

te, de meio orgânico, consistente de uma soÍução de dipiridila no solvente 

escolhido, na proporção de 20 mg/ml. 

Realizaram-se sempre testes qualitativos, pela observação visual 

do extrato e avaliação da cor produzida, bem como medidas espectrofotométri 

cas na região de absorção máxima: 440 nm. 

Adotou-se a convenção habitual para indicar a aval lação dos testes 

qualitativos, ou seja:+++ forte;++ média;+ fraca. 

Apresentação dos resultados obtidos~ 

. TABELA XXVIII 

Influência da variação das concentrações de Íons manganês(II) 

Soluções aquosas de sulfato de manganês contendo ions azoteto, 
2 ;2 1 -dipiridila e periodato: 6 µg 
(0,15 ml)de fase aquosa e o,15 ml de solvente) 

so.lvente Concentração Molar de Mn(Il) de partida para 
a preparação do reagente 

0,20 0,30 0,35 0,40 o,so 0,60* 0,70* 

acetato de n-butila + + + + + + + 

anisol + + + + + + + 

metil, isobutilcetona + + + ++ +++ +++ +++ 
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TABELA XXIX 

Influên_cia da variação das concentrações de ' manganês( II) 1.ons 

(volume da fase aquosa: 1 1 00 ml). %Tem 440 nm. 

Solvente Concentração Molar de MntII) de partida para 
a preparação do reagente. 

0,20 0,30 0,35 o,4o 0,50 0,60* 0,70* 

acetato de n-butila 99,0 98,0 99,5 98,0 98,5 99,0 99,0 

anisol 98,0 99,0 . 98,0 98,0 96,2 97,0 94,5 

metil, isobutilcetona 97,0 95,0 92 ,o 92,0 81,8 83,0 81,0 

* o reagente apresentou turvaçã~, após algumas horas. 

Pelos dados obtidos, p5de-se conclOir quanto a conveniência de fi-

xar a concentração de sulfato de manganês e~ 0,50 Me de usar-se porem 

maior volume do reagente. Realizaram-se, por isso, experiências empregando 

1,0 ml, 2,0 ml e 3,0 ml de reagente para a determinação de periodato. 

O emprego de 2,0 e 3,0 ml, todavia, conduziu a provas em branco 

(soluç~o de referência) ligeiramente amareladas, razão porque foi escolhida, 

definitivamente, o volume de 1,0 ml. 

Abaixo estão alguns resultados obtidos. 
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TABELA XXX 

Extração de periodato, iodato e nitrato 
(volume da fase aquosa 1,50 ml) 

Amostra :11 g 
% Transmitância 

a 440 nm 

ro4 60,0 65,0 
.'~ , 

N03 
20.000 92,0 

.. 
I03 25.000 100,0 

Os resultados mostram a possibilidade de se chegar à determinação 

de periodato em presença de teores muito mais elevados que os de ioda t o. 

Tambim s~ pode admitir que teores menos elevados de nitrato do que os em

pregados nas experiências descritas, talvez possam ser tolerados . 

Prosseguindo as experiências com o 6bjetivo, ainda, de acertar to 

das as condiç~es de trabalho, tendo em vista o apreciivel n~mero de varii

veis, procurou-se conhecer a influência: 

1) concentração de dipiridila, 

11) concentração de NaN
3

, 

111) pH no reagente, e adotou-se o seguinte procedimento: o reagente foi 

sempre preparado, uScari:do-se um balão volumitrico de 10,0 mi, contendo 

x gramas de dipiridila, 2,5 mi de NaN
3 

x Molar, 2,5 mi de Mnso4 0,50 

Molar e tampão icido acitico - acetato de pH x ati completar o volume. 

A concentração de dipiridi la foi vàriada de 0,2 g a 0,5 g, não · se 

ultrapassando esse valor, por se ter atingido o limite de sua solubilidade . 

Verificou-se, entretanto, que o aumento de dipi f idila favorece a. extração. 

Partindo-se de azoteto de sódio 0,10 M~\ chegou-se a uma ,concentra-
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çao de NaN
3 

0,30 M, mas, em virtude do aparecimento de turvação, apos algum 

tempo, preferiu-se trabalhar éom soluções 0,15 M. 

A variação do pH, mediante o uso de tampões de ácido acético - ace 

tato de _composições diferentes .permitiu estudar o efeito na faixa de 4,0 a 

5,6, tendo-se observado os melhores resultados em pH 4,6. 

As experiências foram feitas sempre com soluções,de periodato, con 

tendo na amostra de partida 121 µg/ml de ~rn4 , mas uma vez realizado o est\:! 

do descrito e padronizadas as condições para o reagente realizou-se uma se-

rie de determinações com teores diferentes de periodato, ou seja, 

amostras com concentração inicial de 40, 81, 121 e 161 µg/ml. 

tomando 

Procedend~-se ã extração, de acordo com o procedimento usual (três 

extrações sucessivas empregando 2,0; 2,0 e 1,0 ml de solvente) encontraram

-se resultados, na medida espectrofotométrica, que mostraram proporcionali

dade entre concentração e absorbância, conforme se depreende da figura XI 1. 

Julgou-se conveniente, todavia, verificar a influência do tempo de 

contacto entre a amostra e o reagente, antes de se proceder à extração, pois 

esse fator poderia eventualmente constitu·ir outra variável importante. 

Repetindo-se as experiências correspondentes i sirie anterior, com 

reagente recém preparado, após uma hora e trinta minutos e ·aguardando ainda 

cinco minutos para a adição do solvente, obtiveram-se os seguintes resulta

dos, levados ã figura XI li. 



A 

4 8 12 16 

FIGURA XII 

Verificação da lei de Beer 

À, 440 nm 
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µg KIO/ml 
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0,30 

0,20 

0,10 

o 

FIGURA XIII 

Verificação da lei de Beer 

À, 440 nm 
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Como se pode observar, apesar da proporcionalidade entre as medi

das de absorbância e as concentrações, os valores não concordam, em termos 

absolutos, com os da série anterior. 

Tal discrepância talvez possa ser atribuida ã possibilidade de se 

formarem espécies diferentes, fato que se tentará averiguar em fase futura. 

Pensou-se, porém em aproveitar de imediato os resultados obtidos para fins 

qualitativos. 

Efetivamente, considerando a importância de se aproveitar as obser 

vações feitas para elaborar uma prova de toque com o objetivo de identifi-

car periodato, em baixo teor, na presença de iodato, realizou-se 

sistemático nesse sentido. 

IDENTIFICAÇÃO DE PERIODATO 

t ra ba lho 

Ao se examinar a literatura referente a periodato encontrou-se um 

volume grande de trabalho nos quais o emprego desse ion possibilita a anál i 

se e identificação de compostos orgânicos (57). 

Na química inorgânica, Willard e Greàthouse (58) estabeleceram um 

método analítico da identificação e determinação de manganês através da for 

mação de permanganato pela ação de periodato. 

Feigl (59) aproveitou esta _ reação adaptando-a na detecção de periQ 

dato numa prova de toque, ians permanganato formados são identificados pos

teriormente com tetrametil-p-diaminodifenilamino. O teste permite identi

ficar 0,5 µg de 104. 

Feigl (59) propôs também, a reaçao com sais de manganês(I I) em sol~ 

çao de ácido fosfórico, · visando obter outra reaçao para ians periodato. A 
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formação de Íons coloridos de [Mn(Po 4)
2
J3- possibilitou identificar 0,5 µg 

de 104 . 

Quando se aquece solução de cobre(I 1) com certos agentes oxidantes 

e na presença de periodato, aparece uma coloração vermelha devido a forma

çio de um ãnion complexo de Cu(I i 1). Periodato é responsável pela cor (60). 

Feigl e Uzel (61) utilizaram essa reação para identificação de periodato 

em duas provas. A primeira emprega sulfato de cobre(I 1) e persulfaco como 

agente oxidante, possibilitando detectar 2 µg de 104. A segunda utiliza a 

interferência de periodato sobre o efeito catai ftico de sais de cobre(I 11) 

na reaçao entre Mn(I 1) e hipobromito. Esta reação normalmente se processa 

com formação de dióxido de manganês, mas na presença de pequenas quantida

des de sais de cobre, forma permanganato. 

A ativação de hipobromito é devida a formação intermediária de óxi 

do de cobre(I 11) o qual oxida posteriormente Mn0 2 a Mno4, com regeneração 

do Óxido de cobre(I 1). 

O teste é muito sensível e permite identificar 0,5 µg de HI04 . 

Berka (62) descreveu um método de detecção de periodato que seba

seia na luminescência violeta de uma solução que contém luminol, 
r -H2o2 e 1ons 104. 

Nai K' uei Ch'en e Mei Chen Hsu (63) identificaram periodato atrª 

ves do aparecimento de col-0ração violeta produzida pela reação de plasmochin 
r com 1ons 104. 

Bastianutti (64) descreveu uma separação e identificação de perio

dato e iodato pela técnica de cromatografia em papel. A fase móvel: álcool 

isopropílico - hidróxido de amônia - água - ácido tricloroacético deve cor

rer durante 15 horas. Manchas para 104 são reveladas com sulfato de N,N'

~dimetil-p-fenilenodiamina em ácido acético. 
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EXECUÇÃO DA PROVA DE TOQUE: CON_DI,ÇOES DE TRABALHO E SENSIBILIDADE 

Com base no estudo quantitativo descrito o reagente foi preparado, 

num balão volumétrico de 5,0 ml contendo 0,25 g de dipiridila; adicionar 

1,3 ml de solução de sulfato de manganes 0,5 Me aquecer em banho maria a 

50 - 6o0 c, para facilitar a dissolução; juntar 1,3 ~I de solução 0,15 M de 
' -~ - . 

azoteto de sódio e completar o volu'me com tampão de pH 4,6 preparado com a-

cido acético e acetato de sódio 0,2 M. Conservar em luz difusa. O reagen

te deve ser preparado diariamente. 

Solvente: solução de 2,2 1 -dipiridila em meti 1, isobutilcetona de 

concentração 15-20 mgiml, mantida ao abrigo da luz. 

PROCEDIMENTO 

Executar a prova em microtubo com uma gota de solução, três gotas 

de reagente e três gotas de solvente. Pode-se perceber nitidamente o apar~ 

cimento de cor amarela na camada orgânica produzida pela presença de 0,5 ~'µg 

de periodato na fase aquosa. 

Observar-se que se o volume aquoso for maior, a sensibilidade de

crescerá, não sendo possfvel identificar esse teor de periodato. Não há, 

porém, dificuldade em manter o volume total conforme descrito . 

ESTUDO DAS INTERFERÊNCIAS 

O estudo dos ânions interferentes foi feito realizando o procedi

mento citado acima e tomando em cada caso uma gota da solução que continha 

1,0 µg de 104 e uma quantidade muito maior que o íon estudado. Paralela

mente, outra série de experiências foi feita com a mesma quantidade do íon 

interferente e nao estando presente 104 . 
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Preliminarmente, deve-se assinalar que foi possível identificar o 

periodato (1 µg/gota) em solução saturada de iodato, ou seja, na presença de 

aproximadamente 5.000 µg de 10
3

. 

Também se verificou que o teor de per iodato, correspondente ao li

mite de identificação citado, de 0,5 µg, pode ser identificado sem dificul

dade na pres~nça de 5.000 µg 10
3

. 

Nos demais casos, cujos resultados constam da tabela XXXI, verifi

cou-se, por meio de grupos de experiências, com teor crescente do ânion es

tranho, qual o limite de tolerância de cada um, expresso em microgramas. 

TABELA XXXI 

Tolerância do ion estranho em J.ig 

ro
3 

5.000 2-
HAs04 250 

*NO-
3 

3.000 HP02-
4 50 

c10; 2.000 2-
B407 500 

aro; 2.000 H2Po; 250 

2-
so4 

3.000 As0
2 

10 

*ClO-
4 

400 HP0 2-
3 

50 

*Reo4 400 2-
S203 250 

- 1.500 2- 500 Cl Se0
3 , · 

- 2.000 2- 500 Br Se0 4 

- 100 2- 300 F Teo4 
1 2-- 1.000 10 AC Moo 4 

2- 100 wo2- 10 co
3 4 
2-

C204 . 200 

* apÓs alguns minutos . apaFecimento de cor 
de~ido à presença dos ions c104,Reo4 ou 
N0

3
• 
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A determinação dos 1 imites de identificação e diluição em conformi 

dade com as definições de Feigl (65) levou aos seguintes resultados: 

limite de identificação: 0,45 µg de 104 

1 imite de diluição: 1 : 100.000 
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VI. CONCLUSOES E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O estudo sistemático realizado veio confirmar a coincidência de 

comportamento do íon perrenato com o perclorato, na reação investigada. 

Tal coincidência se observou quer no processo de extração com os 

vários solventes usados, em que as mesmas limitações em relação às caracte

rísticas da molécula orgânica foram notadas, quer no estabelecimento das 

condições de trabalho. 

Também o composto isolado e que se identifica com o extraido, 

CuN
3

(dipy) 2 Re0 4 , corresponde ao que contém perclorato e, deve pois ser 

acrescido ao rol daqueles, anteriormente mencionados, em que o 

aparece como pentacoordenante. 

cobre ( 1 1) 

Quanto à sensibilidade do método análítico, expressa em função de 

JJg/ml de Reo4 determináveis por via espectrofotométrica, compreende-se que ' 

o valor não seja tão favorável como o obtido para c10 4, uma vez que, embora 

a absortividade molar sejq idêntica, o peso at'6mico do rênio é muito maior 

do que o do cloro. 

O aumento da sensibilidade e o consequente alargamento da faixa de 

concentração apropriada para a determinação quantitativa não foi, desta vez, 
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obtida medianté o recurso análogo ao utilizado no caso do perclorato, ou se 

ja, pela adição no meio orgânico de um reagente para Íons de cobre, como o 

dietilditioca~bàrnatb~ -

Preferiu-se adotar outra técnica, a da espectrometria de absorção 

atômica. O resultado, em termos de aymento de sensibilidade foi praticameQ 

te o mesmo, pois, em ambos, os estudos, al;Ç_ançou-se, para os valores corre~ 

pendentes nos limites inferiores de cada um dos métodos, uma relação de 1 :5. 

A espectrometria de absorçio atômica, por~m, facilitou a -execuçao 

do trabalho experimental e a sua aplicaçio diretamente no meio orgânico prQ 

porcionou resultados mais favoráveis do que em solução aquosa, como pôde 

ser comprovado. 

A separação e determinação de perrenato de grandes concentrações 

de mol ibdato, mediante um procedimento bastante simples, constJtuem carac

terísticas dignas de nota. 

Na verdade, como se pode depreender da exposição feita na parte in 

trodµtó-ria, o método estabelecido por Tribalat (5-7), com base na extração 

do pe(renato de tetrafenilarsônio, tetrafenilfosfônio ou de trifenilbenzil

fosfônio e de grande sensibilidade e também tecnicamente simples no que diz 

respeito a separação. A determinação do perrenato extraido, é efetuada por 

meio de tiocianato em meio redutor, de acordo com o método de Geilmann (25), 

procedimento este, porem sujeito a condições experimentais bastante contrQ 

]adas, conforme se depreende inclusive dos comentários de íordanov e Pavio 

va (66). 

Relativamente à nao extractibilidade de mol ibdato, parece interes

sante assinalar que observações feitas durante o controle radioquímico, meQ 

cionado a página_ 48, mostraram que o tecnetato presente na amostra deixou 

de ser d_eteC'tado após procedi-da a extração, levando a crer que tenha passa

do para a fa~e orgâniça. 
' 
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Tal fato mostraria um comportamento do tecnetato análogo ao do per 

renato, conforme se havia admitido anteriormente (42) e abre a possibi lida

de para um estudo em maior profundidade visando resolver o importante pro

blema da separação do elemento produzido artificialmente a partir do 99 Mo 

(9,67,68). 

Convém ainda mencionar que no decorrer dos trabalhos observou-se 

que tricloroacetato é extraivel analogamente a perclorato ou perrenato, 

ao contrário do que ocorre com·omor.to•edicloroaceta:tos. Essa diferença de 

comportamento poderá, eventualmente, ser aproveitada para fins analíticos. 

No que diz respeito ao estudo realizado com o íon periodato, a se

letividade conseguida pelo emprego de Íons manganês, em lugar de cobre(I 1), 

valoriza a reação, sendo principalmente digna de nota a separaçao que ocor

re de iodato. 

Efetivamente, como foi demonstrado, este Último Íon, mesmo em teo

res muito elevados, não é extraido nas condiç~es de trabalho. 

Esses fatos tornam bastante interessante o ,emprego da reação para 

fins quantitativos, dev~ndo por isso merecer estudo mais aprofundado para 

tentar resolver as discrepincias assinaladas (69,90). 

Sob o aspecto qualitativo, porém, parece poder concluir-se que a 

prova de toque elaborada, além de simples e segura em sua execuçao, é sufi

cientemente sensível a seletiva para ser considerada mais vantajosa em. rela 

çao as existentes. 

Na verdade, como se assinalou preliminarmente, a página 81, a li~ 

teratura especializada mostra uma grande carência de provas que ofereçam as 

qualidades desejáveis para esse fim. 
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VII. DETALHES EXPERIMENTAIS 

APARELHAGEM 

As medidas espectrofotom~tricas foram executadas em espectrofot6-

metro Zeiss, modelo PMQI 1, tendo-se empregado cubas de Corex com rolhas es

merilhadas, de 1 cm de espessura. 

Nas determinações de pH usou-se um potenciÔmetro Metrohm, Herisau, 

modelo E 388 e eletrodo combinado de vidro e calomelano. 

As medidas de absorção at6mica foram feitas em espectrofot6rnetro 

de absorção at6mica Perkin-Elmer modelo 303. As condições acertadas para 

as leituras de cobre foram as seguintes: faixa: U.V., À= 324,7 fenda 4, 
! 

lâmpada: cobre, fonte: 30 mA, amortecedor 2, multiplicador: 1 (leituras pa-

ra concentrações de Reo4 compreendidas entre 3,2 e 19,0 µg/ml no extrato or 

gânico e multiplicador: 10 para leituras de Re04 em concentrações menores), 

combustível acetileno (fluxo 9,0), oxidante: ar (fluxo 9,0). 

Para a~ medidas de condutância foi empregada uma ponte de conduti

vidade da Industrial lnstruments modelo RC-168. 

Para a eliminação de nitrato com ácido fórmico, o aquecimento foi 

feito com uma lâmpada 11 Reflector lnfrared, 2.000, G.E, 115-125V, 250 W11
• 

O espectro de reflexão foi obtido utilizando os acessórios 

eia is e demais apetrechos de um espectrofot6metro Zeiss, modelo PMQI 1. 

espe-

Mergulhou-se papel Whatmann n~ 1 numa solução concentrada do com

posto sólido em nitrometano, devidamente purificado. 
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Esperou-se alguns minutos até que todo o solvente contido no papel 

se evaporasse. O papel "1 impo" funcionou como "branco" ou seja foi capaz de 

difundir completamente a luz incidente nos comprimentos de onda empregados. 

Nas titulações com EDTA usou-se bureta de pistão de 5,000 milili

tros, METROHM, modelo 274. 

SOLVENTES E REAGENTES 

A metil, isobutilcetona usada foi previamente tratada, a fim de se 

eliminarem os peróxidos. Para isso, foi agitada em funil de separação, _ com 

solução saturada de sulfato ferroso até não haver mais alteração na cor da 

fase aquosa. Separada a cetona, foi posta a secar com carbonato de potássio 

anidro e depois destilada. O produto destilou a 112,5°c. As destilações fo 

ram realizadas ao abrigo da luz, a fim de se evitar a influência desta na 

formação de peróxidos. 

Quanto ao nitrobenzeno foi destilado usando coluna de fracionamen

to "Vigreux", de 45 cm de altura. 

Os reagentes todos de pureza analítica, foram utilizados sem puri

ficações posteriores com exceção de azoteto de sódio. A purificação do com

posto visou eliminar baixos teores de ferro e hidróxido de sódio usualmente 

presentes. Procedeu-se para isso à dissolução do sal em água, a cerca de 

90°c, até alcançar aproximadamente a saturação; filtrou-se e adicionou-se 

igual volume de álcool etílico. O sal separado após resfriamento, recolhi

do por filtração e lavado com álcool etílico foi deixado demoradamente em 

dessecador a vácuo com cloreto de cálcio. Após uma secagem preliminar, dei

xou-se a substância na estufa, a 110°c durante algumas horas. 
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SOLUÇÃO PADRÃO DE PERRENATO DE POTÃSSIO 

Foi preparada solução concentrada pela dissolução do sal, procedêQ 

eia K & K laboratories, Plainview, N.Y. em água destilada. 

A solução foi padroniz~da mediante a titulação do , ácido perrênico 

liberado pela passagem da solução através de coluna de resina trocadora 

Amberlite IR-120. 

SOLUÇÃO PADRÃO DE PERIODATO DE POTÃSSIO 

. A solução foi preparada pela dissolução de periodato de potássio 

3,0113 g (procedência Analar - The British Drug HoJJ,J~es LTD , ), em agua ~num 

balão volumétrico de um litro, a 20,0ºC. Devido .;~:º alto grau de pureza 

do sal não foi necessária a padronização da solução, tendo-se, principalmeo 

te em vista que a solução foi usada para fins qualitati~os. 

EFICIÊNCIA DA EXTRAÇÃO 

A 0,25 ml de solução 0,50 M de hidróxido de sódio, num tubo de ro

lha esmerilhada de 2 ml, adicionaram-se, em várias passagens, 5,0 ml de ex

trato, procedendo-se de cada vez a forte agitação, centrifugação e remoçao 

da fase orgânica. Ao fim da operação juntaram-se 0,25 ml de ácido sulfúri

co 0,40 Me 0,50 ml do reagente usualmente empregado, para proceder à ex

tração como de costume. 
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ELIMINAÇÃO DE IONS INTERFERENTES 

VANADATO 

A 5,00 ml da solução contendo 20.000 µg/ml de vo
3 

e 635 µg/ml de 

Reo4 , adicionaram-se 5 mi de uma solução 0,2 M de acetato de bário. Aque

ceu-se ligeiramente a 50-6o0 c e deixou-se em repouso à temperatura do am-

biente durante cerca de meia hora. Centrifugou-se e transferiu-se a 

ção sobrenadante para um balão de 25,0 mi lavando o precipitado com 

0,1 M de acetato de birio. Após adicionar-se 5 ml de ácido acético 

completou-se o volume com agua. 

solu

solução 

0,2 M 

EMPREGO DE RESINAS TROCADORAS PARA A REMOÇÃO DOS CÃTIONS INTERFERENTES 

Para a remoção de citions foram empregadas resinas trocadoras pre

viamente purificadas . 

Relizaram-se primeiramente os seguintes grupos de experiências, 

empregando soluções contendo os sulfatos dos citions em estudo: 

1) co2~ 10.000 µg/ml IJ) Mn 2+ 10.000 µg/ml 

Re04 400 Re04 400 

111) Ni 2+ 10.000 µg/ml 

Reo4 400 

' 
Usou-se resina Amberlite IR-120, forma ácida depois de transforma-

da na forma sólida, pelo tratamento com solução de cloreto de sódio 10%. 

Passaram-se 10,0 mi da solução original através de coluna de 25 x 1 

cm, com velocidade de escoamento de, aproximadamente, 1 cm por minuto. A SQ 

lução eluida e as correspondentes-iguas de lavagem foram recolhidas em ba-
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Ião volumétrico de 25,0 mi. 

Nas experiências com ions de Fe(I 11) e crôrnio foram usados sulfato 

de Fe(I 11) e arnônio e alúrnen de crôrnio, sendo antes necessário 

com ácido sulfúrico. 

acidulação 

10,0 mi da solução original foram passados por urna coluna de 25 x 1 

cm da resina acima indicada, na sua forma ácida, e recolhidos em balão vo

lumétrico de 25,0 mi, juntamente com as águas de lavagem. A seguir a nova 

solução foi passada através da resina sódica, repetindo-se a operação. 

A composição das amostras foi: 

1) Fe3+ 20.000 µg/rnl 11) Cr 3+ 20.000 µg/ml 
-

ReO4 800 Reo 4 800 

ANÃLISE DO EXTRATO ORGÃNICO 

DETERMINAÇÃO DE COBRE E PERRENATO 

Extratos obtidos a partir de cinco amostras de cada urna das solu-
-çoes originais foram reunidos para dispor-se de um volume final de 25,0 rnl. 

Em ambos os casos as extrações foram acompanhadas de um branco. Utilizaram

-se 10,0 mi para efetuar a titulação com solução 1 ,O x 10-3 M de EDTA, apos 

adicionar dez gotas de solução de PAN 0,1% em meti 1, isobutilcetona. 

Procedeu-se da mesma maneira com a solução de referência (branco). 

As leituras de absorbância das soluções orgânicas puderam dar os 

valores da concentrações de ReO4 na fase cetônica. 



PREPARAÇÃO DOS COMPOSTOS ISOLADOS 

Ficaram estabelecidos os métodos de preparaçao dos compostos: 

Dissolveram-se 0,860 g de dipiridila em 12 ml de solução de sulfa-

to de cobre 0,15 M sob ligeiro aquecimento com água. 

12 ml de solução de azoteto de sódio 0,1 M, seguidos 

de concentração 10,70 mg/ml. 

Adicionaram-se 

de 28 ml de 

Formaram-se cristais verdes brilhantes que foram separados por fil 

traçao em funil de placa porosa, após 2 horas de repouso. 

agua e secagem ao ar. Lavagem com meti], isotubilcetona. 
- o e explosivo e decompoe-se ao redor de 220 C. 

Lavagem 

O produto 

com 
-nao 

Dissolveram-se 0,060 g de dipiridila em 10 ml de NaN
3 

0,1 M ligei

ramente aquecida. Adicionaram-se à solução 12 ml de Cuso4 0,050 M. O 

precipitado formado foi recolhido em funil de placa porosa, seco ao ar e 

lavado rapidamente com álcool etílico e depois metil, isobutilcetona. 

O composto nao e inflamável nem explosivo e decompõe-se aproxima

damente a 250°c. 
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ANALISE DOS COMPOSTOS ISOLADOS 

Procedeu-se à dissolução dos compostos da seguinte maneira: 

As amostras foram pesadas em balança sensível a centésimo de mil i

gramas e dissolvidas em 2,5 mi de hidróxido de sódio 0,15 M. Adicionaram-se 

3,0 ml de ácido sulfúrico 0,11 N e os volume completados à 10,0 mi. 

Para as titulações de cobre: Pipetaram-se amostras de 1,00 mi da 

solução, que foram tamponadas pela adição de 0,7 ml de tampão ácido acético 

acetato de pH ~ 5,2. Adicionaram-se 5,0 ml de etanol e uma gota de PAN al

coólico (0,05%). a cada amostra em exame. 

MEDIDAS DE CONDUTÃNCIA 

As medidas de condutância foram efetuadas a 25,0 0,1°c. 

CuN
3

Re04 (dipy) 2 

solução 1,43 x 10-3 M em nitrobenzeno 
-1 

constante da cela 0,107 cm 

valor observado 365 x 10-6 mho - solvente 5,8 x 10-6 mho 

valor corrigido 359 x 10-6 mho 
2 -1 condutância molar: 26,8 mho cm mol 

LIMITE DE IDENTIFICAÇÃO E LIMITE DE DILUIÇÃO 

Para o cálculo foi necessário conhecer-se o volume de uma gota da 

amostra de 104 . Foram determinadas massas de um certo número de gotas de a

gua à temperatura de 22,oºc. Calculando-se, então o I imite de identificação 



encontrou-se 0,45 µg de 104 . O 1 imite de diluição foi encontrado por: 

volume da amostra 11test 11 x 10-6 

limite de identificaçao 

100.000 

96 



97 

SUMÃRIO 

O estudo da extractibilidade em solventes orgânicos de soluções con 

tendo ians de cobre, azoteto, excesso de 2,2'-dipiridila e perrenato foi a 

proveitado como reação analítica para o referido ânion e utilizada para 

fins quantitativos. 

Elaboraram-se dois métodos de determinação. O primeiro baseia-se 

na extração com metil, isobutilcetona e a subsequente medida indireta de 

ions de cobre, no próprio extrato orgânico, pela técnica de absorção atômi

ca, que permite determinar perrenato em concentrações de 3 a 16 µg/ml. Os~ 

gundo método é espectrofotométrico e os valores de absorção do extrato org~ 

nico possibilitaram a determinação de perrenato em teores de 16 a 40 µg/ml. 

O procedimento analítico apresenta seletividade apreciável, sendo aplicável 

na presença de elevados teores de molibdato e grande número de ions estra

nhos. 

As condições de trabalho que tornassem possível a extração quanti

tativa dos ions perrenato do meio aquoso foram elaboradas mediante um estu

do preliminar da influência de vários fatores sobre o decurso da reação. 

Isolou-se uma substância de composição CuN
3

Re0 4 (dipy) 2 que se pro

vou corresponder a espécie extraida no processo analítico. 

Realizou-se estudo visando-se a melhor caracterização do composto 

isolado que levou a admitir ser a espécie contendo perrenato o composto: 

jCuN
3

(dipy) 2 jRe04. 

A execução de uma prova de toque para a identificação de ions pe

riodato foi elaborada mediante o aparecimento de coloração amarela no ex-
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trato orgânico a partir de soluções aquosas contendo ions de manganês(II), 

azoteto, 2,2 1 -dipiridila e ions periodato extraidas com meti!, isotubilceto

na. Foi possível identificar 0,45 µg de 104 na presença de 5,000 µg de 103. 
Outros anions estranhos são também tolerados. 
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SUMMARY 

A study on the extractability with ·organic solvents of aqueous 

solutions containing cooper(I 1), azide and perrhenate ians in the presence 

of excess of 2,2'-dipyridyl led to a new analytical reaction for perrhenate. 

On the basis of this study two methods for the determination of 

perrhenate were developed, both through the extraction of the aqueous 

system referred above wi th methyl i sobutyl Ketone• fo l lowed by the i nd i rect 

determination of cupric ians in the organic extract. ln the first one 

atomic absorption is employed allowing the determination of perrhenate in 

the range of 3 to 16 µg/ml. ln the second method, through the spectropho

tometric measure of the extracted copper(I 1), 16 to 40 µg/ml can be deter

mined. The analytical procedure is highly selective being applicable in 

the presence of a large concentration of molybdate and 

number of foreign ions. 

a considerable 

The working conditions were established as a result of a previous 

systematic study fo the influence of various factors on 

efficiency. 

the extraction 

A product corresponding to the composition CuN
3

Reo 4 (dipy) 2 was 

isolated and proved to correspond to the extracted species in the analytical 

procedure. A careful experimental study showed that this compound should 

correspond to the formula jCuN
3

(dipy) 2 jReo4 . 

A spot test for the identification of periodate was 

based on the yellow calor of the organic phase when an aqueous 

developed 

solution 

containing manganese(I 1), azide, 2,2'-dipyridyl and periodate ions is 

extracted with methyl isobutyl Ketone. 0,45 µg ·of 104 can be detected in 
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the presence of 5.000 µg of 10
3 

as well as of a number of foreign ions 

which do not interfere in the conditions of the test. 
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