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INTRODUÇÃO 

A determinação do germânio em escala microanalÍ.tica consti 
tuiu durante muito tempo problema de dificil solução, que se 
tornou premente na Última década, em face da extraordinária im
portância adquirida pelo elemento na indústria eletrônica. 

A necessidade de encontrar meios mais eficientes de deter
minação anali tica, veio da.:r niaio~.:- incentivo à pesquisa, como o 
atesta o grande número de tr2.oalhos pnblicados nos Últimos anos. 

Um relato geral dos m~todos de 

ção e:xistentes até começos de 1952, 
JOHNSON(l) tendo, mais recentemente, 
gressos realizados nos {11 timos anos. 

ic.1entifj_cação e determina
foi fe:1..to por KRJ\;USE e 

. ..., ) 
SENIGE 1

·L- resumido os pro-

~ O estudo da literatura mostra que, na.o obstante os incon-
venientes e as limitações dos processos empregados durante mui
to tempo, os métodos colorimétricos têm predominado sÔbre os d~ 
mais, em virtude, principalmente, da maior simplici'tiade da téc
nica de trabalho, aliada à sensibilidade das.reações utilizada~ 
suficientemente grande para possibilitar de.terminações em mi
cro-escala. 

Os primeiros métodos de determinação colorimétrica se fun

damentam na reação de germânio com :molibdato, em que ocorre a 
formação d9 heteropoliácido de côr amarela, denominado ácido 
germanomolÍbdico. As propriedades dêsse ácido em solução aquosa 
e etérica foram estudadas por GROSSCUP em 1930< 3) que lhe atri
buiu a fórmula (H2Ge(Mo2o7)6] aq. e sugeriu o seu aproveitamen
to para medidas colorimétricas. 

Os primeiros autores a empregar o ácido germanomolÍbdico 
para êsse fim foram ALIMARIN e IVANOV-EMIN( 4), em processo tra
balhoso e falho, devido à instabilidade da côr e à má reproduti 
bilidade das medidas. 

O método foi posteriormente estudado mais aprofundadamente 
por KITSON e MELLON( 5) que observaram a influência de vários fa 
tôres, inclusive o efeito de 63 ions diferentes sÔbre a reação 
e"fixaram um intervalo de tempo para a execução das medidas, a 
fim de contornar as dificuldades devidas à instabilidade da côr. 

A possibilidad~ de reduzir o ácido germanomolÍbdico a um 
composto azul solúvel, contendo molibdênio em baixo grau de ox,! 
dação, tal como ocorre com os compostos análogos de fósforo, a~ 
sênico e silÍ.cio, deu ensejo a que se elaborassem métodos mais 



sensíveis. 

Em 1936, PALUEKTOV( 6) utilizou a referida reação, fazendo 
a redução do ácido germanomolibdico ao assim chamado "azul de 

molibdênio", mediante sulfato ferroso. o método ligeiramente m.Q . 
di t icado, foi adaptado por HYEBINETTE e.SANDELL(?) à determina
ção de germânio em silicatos e minérios~ 

BOLTZ e MELLON( 8), posteriormente:; reestudaram o método, 
pondo em evidência os diferentes fatôres que têm influência sô
bre a reação. Empregaram também sulfato ferroso, mas .modifica
ram a acidez e outras condições experimentais, conseguindo me
lhores resultados, sem contudo alcançar a estabilidade e repr,Q 
dutibilidade desejadas. 

Dos estudos feitos, principalmente do trabalho sistemático 
de BOLTZ e MELLON( 8), depreende-se que, não obstante a sua sen
sibilidade, a reação que conduz à: formação do ácido germanomo!l,::Í 
lÍbdico e, por posterior redução, ao produto azul moncionado,não 
oferece suficiente confiança para ser empregada em determina
ções de precisão. O resultado da medida colorimétrica ~inal, em 
cada determinação, depende do contrÔle bastante rigoroso do pH, 
da natureza e da concentração do redutor usado, do tempo empre
gado nas várias passagens, além de estar sujeito a interferên
cias de difícil remoção, como fosfatos, arscnatos e silicatos, 
sendo a dêstes pràticamente impossível de ser evitada, por po
der ser proveniente da aparelhagem de vidro empregada. Alguns 
d@sses inconY,enientes podem sor notados.mesmo em trabalho recen 
te em que a mesmn reação é utilizada< 9>. 

Para evitar o efeito da maioria das interferências, tanto 
nos métodos descritos como nos demais, cuidou-se de separar pr~ 
liminarmente o germânio de um grande número de outros elementos. 

. ,v • A 

O processo de separaçao de mais largo emprego, aproveita a vol,ã 
tilidade do Gec14 e consiste em destilar o referido cloreto a 
partir de soluções aciduladas com ácido clorídrico. Algum.as vê
zes, embora mais raramente, também tem sido feita a destilação 
do brometo, GeBr4• Na presença do arsênico, para evitar a desti 
lação conj\Ulta do Asc1

3
, a operação é geral~ente feita sob cor

rente de cloro, que oxida o As(III) a As(V). Cuidados também d~ 
vem sor tomados na presença de fluoreto, que devo ser eliminado 
antes de se proceder à destilação, para evitar seja arrastado 
juntamente com o germânio, na forma de ácido fluossilÍcieo,tste 
, ~ , • 
acido forma-se cm tais casos, nao so por ser o meterlal de par;4. 
tida geralmente acompanhado do sílica) como pelo ataque à pro-



pria aparelhagem de vidro usada. 

Em 1951 foram publicados os primeiros métodos de determin-ª. 
ção colorimétrica, não baseados na reação de germânio com moli] 
dato. NEWCOMBE e colaboradores(lO) utilizaram, para tal fim, a 

. ~ 

hematoxilina oxidada, reagente que forma com germanio um preci-
pitado vermelho, passível de ser mantido em dispersão pela adi-.. 
çao de gelatina. 

A sensibilidade do método é cêrca de três vêzes maior do 
que a obtida com molibdato por BOLTZ e MELLON(S), pela redução 
a azul de molibdênio, mas o desenvolvimento da côr é lento e a 
estabilidade deficiente. A separação preliminar do germânio tam 
bém foi feita pela destilação do cloreto, tendo os autores usa
do tetracloreto de carbono para extrair o germânio do destilado 
com o objetivo de concentrar o elemento, para depois revertê-lo 
à fase aquosa - em operação trabalhosa e lenta - t a fim de 
aplicar o método colorimétrico citado. 

Ainda em 1951 foi publicado o método colorimétrico elabo
rado por CLULEY(lli em que é empregada, como reagente, a fenil
fluorona - 9.fenil-2,3,7-trihidroxi-6-fluorona - substância 
introduzida por GILLIS, HOSTE e CLAEYS, em 1947, para ident: .r1: .. 

- d A • • ( 1 ( f. ( 12) caçao o german1O em prova de toque, sensive e espec1 ica • 

O produto da reação entre germBnio e fenilfluorona é tam
bém um precipitado vermelho, muito resistente a ácidos, que po
de ser mantido em suspensão por meio de goma arábica para possi 
bilitar a medida colorimétrica. 

_A reação é muito sensível, permitindo alcançar na medida 
espectrofotométrica, nas condições do método citado, um coefi
ciente de extinção molar de cêrca -de 72500. 

O estudo cuidadoso das interferências levou porém CLULEfll) 
a concluir que a reação com fenilfluorona também exigia a sepa-

- , • tfa .. • - # ,( • raçao previa do germanio por destilaçao de soluçao clor1dr1ca. 
A grande sensibilidade da reação permiti-u que o autor. a.da?tas_se 

, t d .. d t . ... ,., A • ful . o me o · o a e erminaçao 1ae ,ermaniQ em · 1gens e mesmo em car-
vões com teor de 6 a 12 p.p.m.(l3). 

Essa era, de um modo geral, a situação c0m referência aos 
métodos colorimétricos de determinação d~ germânio, quando ini
ciamos os nossos estudos em maio de 1953• 

Como se depreeQde do ~ue foi exposto acima, o primeiro pl'.Q. 
blema a exigir solução ma.is aàequada era, na época, o referente 
à separação do germ.â.nio-., poi:$,, a destilação apesar de em,r•gad.a 
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com relativo sucesso, constitui processo tecnicamente moroso e 
que requer especiais c~idados, principalmente quando conduzido 
em escala microanaliti ca . 

O nosso primeiro objetivo foi, por isso, o de encontrar um 
meio simples e mais eficiente para separar o germânio. Pensamos 
iniciar os nossos estudos investigando a pos s ibilidad e de ex
trair o elemento em questão por meio de um solvente orgânico a
propriado que permitisse, a um tempo, a sua concentração e as~ 
par ação de outros eler:1entos de comportamento semelhante. Alcan
çado tal objetivo, pela ext ração com metil-isobutil..:cetona, de - , ( . - . soluçao contendo acido cloridrico, em concentraçao equivalente 

( , . -a 7,5 N, demos inicio ao estudo do metodo de determinaçao colo-
rir;1étrica. Não nos preocupamos em ensaiar novos reagentes mas, 
ao contrário, procuramos estabelecer condições mais favoráveis 
de trabalho que nos permitissem aproveitar com eficiência rea
ções já conhecidas e que, embora sensíveis, não tinham encontr~ 
do aplicação plenamente satisfatória. A idéia central foi a de 
tentar levar a efeito, no próprio meio orgânico em que o germâ
nio era extraído, reações quantitativas que conduzissem à forma 
ção de produtos coloridos so16veis no referido meio e suficien
temente estáveis para possibilitar medidas espectrofotométricas 
reproduzíveis e precisas. Como ser~ visto adiante, foi possível 
adaptar nesse sentido, com sensíveis vant&gens sÔbre os ·métodos 
existentes que utilizam o meio aquoso, ambas as reações do ger
mânio com molibdato e com fonilfluorona(l4,l5). 

No decorrer de nossos estudos_, V8.rios trabalhos do detormi 
nação colorimétrica do germânio foram publicados, em sua maio
ria baseados na reação com fonilfluorona, r eação essa que, além 
da grande sensibilidade mencionada, apresenta a vantagem de ser 
de fácil emprêgo para os fins em questão. Explica-se, pois, que 
vários autores se tenham preocupado em aperfeiçoar o método de 
determinação com o referido reagente, procurando reduzir as suas 
limitações e eliminar inconvenientes, ao mesmo tempo que alguns 
pesquisadores se empenhavam na bnsca de meios mais eficientes 
de separação. 

Cumpre aqui destacar os trabalhos de SCHNEIDER e SANDE1J1~ 
e de FISCHER e colaboradores< 17) em que, aproveitando antigas~ 
gestão do próprio S.ANDELL(lB), foi u~ilizado tetracloreto de 
carbono para extrair germânio de soluções contendo concentra
ção elevada de HCl (ca. 9 N). Como assinalamos acima, esta pro
priedade do tetracloreto de carbono fÔra aproveitada por NEWCOM 
BE ( 10) A • , e colaboradores apenas p2ra concentrar o germanio, apos 



.... 
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a destilação do GeClg, rr,as r.so •"!oF..o 1neio direto de separação. A 
extração, nas condiç :)~~ ü1di~.:;,j,1::;. é mui to eficiente, sendo o 
As (III) o único aco:n:oar:ta.nte do ger!llânio, que porém não interfe 
re no processo de determin::,.ç~ o subsequente., Em ambos os traba
lhos citados, o germânio é revertido à fase aquosa e determina
do por via colorimétrica com fenilfluoronao O inconveniente do 
método parece residir na elevada cor-centração de RCl necessária 
par:a manter a eficiência da extração, fato êsse que pode acarr~ 
tar perda de Gec14 por volatilidade, como foi salientado por 
LANDENBAUER, SLAMA e HECHT(l9), os qu?is propuzeram a separação 
do germânio pela extração com éter etílico, a pnrtir de sol~es 
de ácido bromídrico 6 N, utilizando nssim propriedade já conhe
cida mas ainda não aplicada(ZO) ª O método é mui to demorado, pais, 
a fim de compensar o valor pouco favorável do coeficiente de e~ 

N ,,H ~ 

traçao, os autores realizaram a operaçao num processo continuo, 
de cinco horas de duração, em que foi• empregado um extratores
pecialmente construido. Também neste caso, o germânio, depois 
de extraído, é devolvido à faso aquosa e determinado com fenil
fluorona. 

Outro método de separação investigado nos Últimos anos,foi 
o cromatográfico. Na verdade, a crome.tografia em papel f"oi em
pregada com sucesso por vários autores pnra fins qualitativos ou 
semi-quantitativos, sendo apenas em poucos casos usada como meio 
de saparação prévia na determina~ão colorimétrica com hematoxi
lina(Zl) ou com fenilfluorona(ZZ º 

Quanto ao aperfeiçoamento do método colorimétrico propria
mente dito com fenilfluorona, as atenções dos pesqui~adores se 
voltaram principalmente para o estudo doe fatôres que têm in-

A A A . A 
fluencia sobre o tempo de desenvolvimento da cor e sobre sua e~ 
tabilidade. 

LUKE e CAMPBELL(Z3) tamponando o meio em pH 3,1 consegui
ram reduzir para cêrca de 5 minutos o tempo de re~ção que no mi 
todo de CLULEY(ll) era de c~rca de 30 minutos. Esta modificação 
não alterou porém a sensibilidade, conforme tivemos a oportuni
dade de verificar. 

O problema da estabilidade da côr surge em soluções cuja 
diluição não é muito grande e está ligado à baixa solubilidade 
do produto da reação, que por essa razão, tende a se aglomerar. 
Consequentemente, em certas regiões de concentração, torna-se 
difícil obter resultados dentro de um bom ~rau de reprodutibil! 
dade. Pela substituição da goma arábica poY álcool polivinÍlico. 
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OKA e KANO(Z4) conseguira:.n obter apreciável aumento da estabil.1 

dade, elevando ta.rnbé~ ~ sensibil~6ede do método, como se depreE[~ 
de do valor do coeficiente de extinção molar, que é de cêrca .de 
88750 • 

O problema foi abordado de maneira diferente por KIMURA e 

c-0laboa:-adores que, depois de estudar grande número de derivados 
. ,. (25)· . . da flUG>:1"on,a,, da nartoquinona. e da cumarina: · ,: procuraram sin-

. . A 

tetiiar de"t:lvados da fenilfluorona que pudeS.$eJn fe.:tm:~ com germ,ã 
nio compost-os coloridos solúveis. A 2,6, 7-trihiél't0lli-9(l.t''-dime
tilaminofenil)-fluorooa, por êles denominada "dimetilamztno fe
nilfluorona" possui tal proprie<:?ade(Z6) e foi usada eo1t1.o reageg 
te colorimétrico do germân10< 27>., proporcionando sensibilidade 
ligeiramente superior à obtida com o método de CLULEY(ll). Pro~ 

seguem os estudos dos citados autores japoneses visando obter 
novos derivados d~ fenilfluorona para serem usados como reagen
tes colorimétricos do germânio e de outros ions metálicos. f o 
que se depreen~e de publicação bastante recente de SANO(ZS), em 
que é prino:!palmente posta em evidência a 2,3,7-trihidroxi-9[}'.:. 

-nitrofeni~•fluorona, cujas propriedades muito a recomendam CQ 

mo reagente colorimétrico de elevada sensibilidade. 

OKA e MATSUO empregaram quercetina(Z9) e 3-hidro;x:itropolo
na (30) na determinaç.ão colorimétrica do germânio com resultados 
satisfatórios, sem eontudo. obter sensf veis vantagens com rela

ção à fenilf'l~orona. O mesmo vale p~ra outros métodos que se bJà 
seiam no emprêgo de -molibdato. 

Vários trabalhos• foram publicados que cuidam da determina-
..,. ;:. " çao colorimetr:Lca de baixos teores de germanio em materiais com 

plexos, como minérios, fuligens, carvões e em que predomina o y 
soda fenilfluorona como reagente. Exs(l3, 3l-38). 

Quando nossos trabalhos experimentais se achavam conclui
dos e dávamos início à redação desta tese chegou-nos às mães r~ 
cente publicação de HILLEBRANT e HOSTE( 395 em que é descrita a 
extração do composto germânio-fenilfluorona em álcool benzÍlic~ 
depois de precipitado e~ meio aquoso moderadamente ácido (HCl 
o, 5 N) !! O extrato,, diluído com álcool etílico, proporciona côr 

mui to estável. O coeficiente de extinção molar de 11.d+ 700 mostra 
que a sensibilidade é muito elevada e se aproxima da por nós ccps~ 
guida no método a ser relatado adiante, em que o coeficiente de 
extinção molar obtido é de 183 980. Contudo, na presença de iorn 
interferentes, os autores chegam à conclusão de que o germânio 
deve ser previamente separado po= destilação ou por extração com 



. , ,, 
tetracloreto de carbono. Neste ultimo caso, devera ser reposto 

., a . ., ,, 
em soluçao aquosa para aplicaçao do metodo. 

É o que ocorre, aliás, em todos os casos relatados acima, 
em que o germânio quando não é separado por destilação o é pela 
extração com tetracloreto de carbono na presença de concentra
ção elevada de HCl, mas é a seguir revertido ao meio aquoso, Pá 
ra ser determina.do. 

********** 
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I - ESTUDO DA EXTRAÇÃO DO GERMÂNIO 

Com relação à extratibilidade do germânio por solventes OK 
gânicos, na época em que iniciamos nossos estudos, a literatura 
registrava apenas os trabalhos de SWIFT( 40) mostrando qu~, de 
soluções 6 Nem HCl, o elemento é extraível com éter etílico na 
proporção de 40 a 50% e a observaçã.o de SANDELL ( lS), ·já citada, 
relativa ao tetracloreto de carbono. Pouco depois era publicado 
um trabalho de BOCK, KUSCHE e BOCK(ZO) em que é indicada a pos
sibilidade de extrair germânio de soluções 6 Nem HBr com éter 
etílico. 

tter etílico, devido à sua grande volatilidade, não é sol
vente adequado ao trabalho microanalitico, por isso não julga
mos interessante fazer estudo sistemático com o referido solven 
te, tentando obter coeficientes de extração mais favoráveis do 
que os observados -pelos autores acima., Quanto ao tetracloreto 
de carbono, verificamos que realmente extrai com eficiência o 

A -., , • ( • germanio de soluçoes contendo elevado teor de acido cloridrico, 
mas que o coeficiente de extração diminui consideràvelmente com 
o decr~scimo da concentração de HCl. Verifice.mos também, que o 
solvente não se presta como meio de reaç~o para o gdrmânio, não 
te~do sido possível obter, no mesmo, desenvolvimento de côr com , 
os reagentes usados. Alem disso, sendo uma êe nossas preocupa-

~ , 
çoes adotar uma tecnica de trabalho queº permitindo usar volu-
mes pequenos de amostra e de solventes? fosse também precisa, 

, 
simples e rapida, evitamos usar solventes de maior densidade do , 
que a agua, como o tetracloreto de carbono, que nos obrigariam 
a recorrer a funÍs de separação e ao emprêg~ de volumes maiores. 

Fizemos inicialmente um estud0 r:i:-e:.i_iminar com os solventes 
de que pudemos dispor, nio miscfvois com icido clorídrico 6 N, 
pertencentes a diferentes classes de c0mpostos orgânicos, usan
do a técnica adotada no decorrer de toQo o trabalho que é des
crita na parte experimental. 

Primeiramente, pa::-a avaliar aprox:i.r.1a.damente a eficiência 
de cada um dos sol-vent'";s ensaiados? USd:'!l.OS a prova de toque, ig 
dicada por GILLIS, hCS'.C~S e CLAEYs(lZ) para verificar a presença 
de germânio no extrato orgânico. Por comparação com provas de 
toque realizadas com soluções contendo teor conhecido de germâ
nio, pudemos ter uma idéia do comportamento dos diferentes sol
ventes, como se vê na tabela I, que se refere a extrações de SQ 

luções 6 Nem ácido clorídrico. 



Tabela I 

Extração de germânio de soluções 6 Nem HCl 
com diferentes solventes 

! 

Solvente Ex~rã j Sol vente çao 
i 

Hexano o ! Metil-n~propil-cetona 
Ciclohexano o Metil-isopropil-cetona 
Ciclohexeno o Metil-isobutil-cetona 
Benzeno o Di-isobutil-cetona 
Tolueno o Hetil-n-amil-cetona 

Hetil-n-hexil-cetona 
Álcool amÍlico o Ciclohexanona (Hct:LJ.N) 

Álcool ~ 2-Metil-ciclohexanona isoamilico o 

Metil-isobutil-carbinoi + 
Ciclohexanol + Acetat-::- '18 etila 
2-Me.til-ciclohexanol + Acetr.to G. 1-: n-•butila 
Álcool benzÍlico o Acet;2i.J~0 de n-amila 

Acetato de isoamila 
.:~ter n-butÍlico o 

1 

Butirato de etila 
Éter isopropÍlico o Butirato de n-amila 
Anisol o Benzoato de .::ietila 
Fenetol o ' Ftalato de n••butila 

1 ,, -· --- -- ------~ 
Extração: o nula;+ regular;++ boa3 +++ muito boa; 

++++ excelente. 
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J.Ex~;~i 
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Na base dêsses resultados, selecionamos os melhores solven 
tese fizemos provas com soluções mais ricas em ácido clorídri
co, ou seja, contendo HCl até o ponto em que ainda se tornava 
possível obter a separação nítida das duas fases líquidas. 

Em alguns casos, como com metil-isopropil-cetona, acetato 
de etila e ciclohexanol, não foi possível aumentar muito a con
centração de HCl. Com metil~isobutil-cetona chegamos até cêrca 
de 8 N. 

Verificamos que, dos solventes experimentados, os mais efi 
cientes erFµn a metil-isopropil-cetona, 2-metil-ciclohexanona e 
a metil-isobutil-cetona. Não dispondo senão de pequenas quanti
dades dos dois primeiros, resolvemos fazer estudo mais aprofun
dado e quantitativo com o Último. 

Assim, estudamos o efeito da variação da concentração eh 



ácido clorídrico, verificando que há uma queda acentuada dopo
der de extração da referida cetona, quando o teor de HCl nomeio 
aquoso se torna inferior a 6 N e que o máximo de eficiência. se 
alcança com soluções de 7 a 8 Nem Hcl. 

Passamos então a determinar o coeficiente de extraçt;o, pa

ra uma faixa apreciável de concentração de germânio, .sempre a 
partir de soluções 7, 5 N em HCl. Usamos ness .::,,s experiências, CQ 

mo é de hábito, volumes iguais de fase aquosa e orgânica e, fei 
ta uma única extração, determinamos o germânio restante na fase 
aquosa pelo método de CLULEY(ll) com fenilfluorona. 

A tabela II mostra que 11ara um intervalo de concentração de 
0,25 a 200,00 }lg de germânio por mililitro, o coeficiente ~e e~ 
tração, expresso em percentagem, se mantem ao redor de 96%. 

Tabela II 

Coeficiente de extração 
. N A -Extraçao de germanio de soluçoes 7,5 Nem HCl com metil-

isobutil-cetona (1 ml de fase aquosa+ 1 ml de solvente) 

}'g de Ge/ml Percentagem ),Lg de Ge/ml Percentagem 
I extraída extraida 

0,25 96,00 7, 50 95,80 
0,50 95,00 10,00 96,70 
0,75 95,30 10,00 96,50 
0,80 95,30 15,00 97,30 
0,80 95,40 20,00 97,00 
1,00 95,25 30,00 96,38 
1,00 95,50 40,00 97,17 
2,00 95,40 50,00 97,02 
2,00 95,50 65,00 96,46 
2, 50 95,60 85,00 96,09 
5,00 95,60 100,00 95,83 
5,00 95,20 200,00 95,19 

.. 

A eficiência da ex,i;r,M"ão foi ainda comprovada em experiên-
- A • cias de recuperaçao do· .germanio, ou seJa, em provas em que se 

pretendeu extrair completamente o elemento do meio aquoso. Em 
tais casos, três extrações com o solvente foram sempre feitas, 
tendo-se obtido completa recuperação, dentro do intervalo de con 
centração estudado, mesmo partindo de volumes diferentes de so
lução aquosa, como se pode observar na tabela III. 
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Tabela III 

Recuperação de germânio a partir de soluções 7,5 Nem HCl 

Volu!lle 
extraído 

m1 

1,0 

2,0 

3,0 

5,0 

10,0 

20,0 

A • German10 
presente 

~'g 

10,0 

5,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

o,8 
0,5 

5,0 

5,0 

8,o 
5,0 

2,5 

5,0 

2,5 

5,0 

Germânio 
encontrado 

.,/A.g 

9,9 9,8 
10,1 9,9 
4,8 4,9 

2,5 2,5* 

2,0* 2,0* 

1,5* 1,5* 

1,0* 1,1* 

o,8* o,9* 

o,6* o,5* 

5,1 

5,1 

.. 
10,0 .. 9,8 
10,0 10,0 

5,0 4,9 

7,9 s,o s,o 7,9 

5,0 4,9 4,9 4,8 
2, 5 2, 5* 

a,o 

5,0 5,0 

2,5* 2,5* 

4,9 5,0 

2,5 2,5* 2,4* _______ ___. _________________________ j 

* 5,0 de germânio foram adicionados ao extrato antes de 
levar a efeito a reação com molibdato de amÔnio, a fim 
de_poder aicançar 2 na medida espectrofotométrica, re
giao favoravel da escala. 

A avaliação dos resultados foi feita empregando o método colori 
métrico baseado na reação com molibdato, por nós elaborado e 

I\ 

descrito mais adiante, tendo sido usados como termos de compar~ 
ção os resultados obtidos a partir de soluções padrões de germâ 
nio que, sem serem submetidas a extração prévia, foram tratadas 
diretamente com molibdato de amÔnio na presença de metil-isobu
til-cetona saturada com HCl 7,5 N. 

********** 
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II - }IBTODO COLORHfilTRICO BASEADq NA REAÇÃO COM MOLIBDATO 

Estudo geral 

A idéia de realizar a reação de germânio(IV) com áctdo mo
lÍbdico em meio orgânico, se fundamenta na propriedade do ácido 
germanomolibdico se dissolver em muitos solventes orgânicos,tal 
como acontece com os correspondentes ácidos fosfo, arseno e si
licomolibdicos, de acÔrdo com observações de vários autores, r~ 
sumidas por WADELIN e MELLON(4l)• 

, 
Tendo verificado que tambem a metil-isobutil-cetona const1 

tui excelente solvente para o ácido germanomolibdico, pois, ês
te é extraível quantitativamente, de meio aquoso, pela referida 
cetona, pensamos estudar inicialmente a possibilidade de fazer 
reagir diretamente o germ~nio contido no extrato cetÔnico commQ 
libdato de amÔnio sólido. Visamos assim simplificar o método de 
trabalho diminuindo o número de passagens. Verificou-se que real 
mente soluções cetÔnicas de germânio, obtidas por extração de 
meio ácido clorídrico, quando em contacto com molibdato de amÔ
nio sólido pulverizado, desenvolvem, aos poucos, côr amarela que 
se intensifica com o tempo. As características espectrais de 
tais soluções são idênticas &s das obtidas pela extração de áci, 
do germanomolibdico em meio aquoso com o mesmo solvente como se 
vê na figura 1. Os valores de extinção de um e outro tipo de SQ - , -luçao, porem, nem sempre sao concordantes, como se pode ver dos 
dados abaixo, obtidos a partir de lOOp.g do germânio em volume 
de 10 ml e à temperatura do ambiente. 

Tabela IV 

Valores do extinção de soluções cetÔnicas contendo 
àcido germanomolibdico 

Tempo de c,ont~cto com Ácido germanomolibdico 
molibdato de amonio sólido extraido de meio aquoso 

1 hora 48 horas 96 horas 

0,308 0,385 0,405 0,378 
' 

A N , 

Esses resultados, mostram que a reaçao e lenta e que tal-
vez possa ser afetada pela acidez do meio. Foi por isso estuda
do o efeito da variação de alguns fatôres na tentativa de en~on 
trar condições apropriadas de trabalho. 
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Foi verificada a influência da concentração do ácido clori 
drico na extração inicial do germânio, tendo sido empregado áci 
do clorídrico 6 N, 7, 5 N e de concentração superior a 7, 5 N. Tam 
bém .foi estudado ·o efeito da temperatura, bem como o Jé-1. agita~ã::i 
sÔbre a velocidade da reação. Foram feitas experiências varian
do o aquecimento, no intervalo de 30 a 70°, o tempo de aqueci
mento de 5 a 30 minutos, foi verificada a influência da agita
ção, sem e com aquecimento, e a durnç~o da mesma. 

- / Embora se encontrassem condiçoes mais f&vora~."eis para o d.§ - - . ( '-curso da reaçao, nao foi possivel obter resultados reproduzi-
veis, como se pode verificar pelos dados de algumas experiência:;, 
transcritos na parte experimental. 

Considerando infrutíferos os esforços envidados para conSQ 
guir a reação direta com molibdato sólido, passamos a tratar o 
extrato cetÔnico, contendo germ~io, com solução aquosa de moliQ 
dato de amÔnio. Sendo a reação instantânea, a camada orgânica 
foi sempre separada logo após agitação, dilu{da convenientemen
te com o mesmo solvente e aproveitada para a leitura espectrofQ 
tométrica. 

Também neste tratamento foram investigados os fatôres que 
poderiam afetar o andamento da roação. Verificamos a importân
cia da acidez e da ~atureza do ácido o por isso estudamos a in
fluência dos ácidos: acético, cloridrico, nítrico, sulfÚrico e 
perclórico, assim como a variaç~o da concentração de cada um. 
Com os dois,_primeiros foi fácil obter a separação das camadas 2 
quosa e cet~nica, mas as medidas espectrofotométricas apresent~ 
ram valores mais baixos. Com ácido nítrico o com ácido sulfÚri
co, obtiveram-se yalores do nbsorção comparáveis, mas os resul
tados se mostraram demasiado dependentes do volume do ácido em
pregado. Por outro lado, com 6.cido sulfÚrico 6 N tornou-se difÍ 
cil obter nitida separação das fases, notando-se sempre turva
ção da camada orgânica separada. A turvação pÔde ser bastante~ 
tenuada pela adição de nitrato de amÔnio, mas também se verifi-

, • . A - , cou ser necossario um certo controle da concentraçao do acido, 
pois, maiores quantidades afetam a intensidade da côr. O emprê
go do ácido perclórico 60% não só possibilitou a fácil separa
ção das camadas, como também proporcionou resultados mais olev~ 
dos das medidas espcctrofotométrico.s e perfeitamente reproduzí
veis. Também se verificou que é possível variar o teor do ácid~ 
dentro de larga margem de concentração, sem afetar os resulta
dos. Foi por isso escolhido o ácido perclórico na elaboração do 
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, ' ._ N metodo de tr~balho. Quanto a concentraçao da soluçao aquosa de 
molibdato de amÔnio, foi fácil verificar que a mesma não tem 
grande inportância desde que se use um grande excesso de rcageg 
te .• Empregamos durante todo ó trabalho, · com Ótimo resultado, 
1, 5 ml de solução 2, 5% para um volume de eJ::tr o. to cetÔnico- de 2 
a 2,5 ml. 

·A solução cetÔnica de c.c :.:..do germc.nomolibdico, obtida da mg 
neira descrita, presta-se para a eventual determinação espectrg 
fotométrica dé germânio. Como se depreende da figura 2, a lei de 
Beer é obedecida dentro de razo~vel Jntervalo de concentraçio. 
Os valores de extinção são mais elevados do que os obtidos com 
o antigo processo aquoso( 5), sendo, portanto, o método mais sen 
sf vel. Todavia a sensibilidade é ainda insuficiente pa.ra que PC§. 
sa a referida solução ser empregada na determinação de pequenas 
quantidades de germânio, como sóem ocorrer na maioria dos ma
teriais complexos. O seu uso fica, pois, limitado a casos em que 
a concentração de germânio seja relativamente grande, isto é de9 

aproximadamente, 5 a 15 pg/ml na diluição final. 

Tentamos por isso alcançar maior sens1bilidade mediante a 
redução do ácido germanomolÍbdico, ao assim chamado azul de mo
libdênio e com êsse propósito experimentamos vários redutores: 
tiocianato, difenilcarbazida, fori;1aldoido 9 mistura de tiociana
to e &cido asc6rbico, hidroquinona o ~cido asc6rbico, 

Os diferentes redutores proporcionaram resultados entre si 
diferentes, sendo satisfatórios somente os obtidos com hidroqui 
nona e com ácido ascórbico. Nota-se porém, pelo exame dos espeQ 
tros de absorção (figura 3), que não é a mesma a natureza das 
solucões azuis obtidas com os dois redutores. O máximo de absor. 

~ -
ção no primeiro caso corresponde a 700 mp o ó muito menos pro-
nunciado do que o quo so observa em 785 mµ quando se emprega á 
cido ascórbico. Em ambos os casos a loi de Beer Ó obedecida doQ 
tro de bom intervalo do concentração. 

A hidroquinona foi usada cm solução alcoólica ao passo que 
o ácido ascórbico, devido à sua baixa solubilidade, quer em ál
cool etílico, quer em metil-isobutil-cetona, foi empregado dis
solvido em etilenoglicol. Não sendo êste solvente miscível com 
metil-isobutil-cetona, foi necessário juntar álcool etílico pa
ra homogenizar o meio. 

, . , - , -Com acido ascorbico a reduçao e acelerada pela elevaçao da 
temperatura, sendo suficientes 5 minutos de aquecimento a 60° 
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ção da lei de Beer; "A.= 400 mµ. 

para completar a r eaçao. 

A intensidade da côr das soluções reduzidas com hidroquinQ 
na vai decrescendo após exposição prolongada à luz, voltando, 
porém, o valor da absorção a ser o mesmo depois de manter as a
mostras por algum tempo no escuro. 

As soluções reduzidas com ácido ascórbico apresentam extraor, 
dinária estabilidade, sendo as medidas espectrofotométricas re
produzíveis após várias semanas de exposição à luz difusa. 

Os valores das medidas espectrofotométricas, quando compa
rados com os obtidos com as soluçõs cetÔnicas amarelas de ácido 

( - ,, ~ germanomolibdico, mostram que pela reduçao e possivel alcançar 
uma sensibilidade três vêzes maior quando se emprega hidroquinQ 
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l 

__ ---1 

._______ - ------------------------- --
Fig. 3 - ~ ~ A Espectros de absorcao de soluçoes organicas contendo o 

produto de redução" do ácido germanomolibdico: 1,0 pg 
Ge/ml. Redutor empregado: 1) hidroquinona; 2) ácido a~ 
cÓrbico. 

~ , . 
na e, aproximadamente, sete vezes mais elevada pelo uso do aci-
do ascórbico. 

A regi~o mais favor~vel para a determinaç~o do germ~nio de 
acÔrdo com o processo descrito, de redução com ácido ascÓrbico 9 

foi determinada pelo m~todo de RINGBOM(ijZ) e, conforme se pode 

ver no gráfico da figura 4 fica compreendida entre 1,0 e 2,5 p.g 
por mililitro na diluiç~o final. 
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Fig• 4 - Curva padrão, traçada segundo Ringbom; A= 785 mp. 

Na tabela V estão reunidos os resultados de duas séries de 
determinaç~es independentes, realizadas para avaliar a precisio 
do método baseado na redução com ácido ascórbico, que apresen
tam um desvio padrão, em têrmos de extinção, de 7 respectivamen
te, 0,0024 e 0,0018. O êrro provável de 0 70016 e 0,0012 respec
tivamente, indica que na região de concentração estudada, cada 
determinação pode ser realizada com margem de êrro inferior a 
~ 0,1 pg de germânio. 
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• 
Tabela V 

Estudo da precisão do método 
Extinção em 785 m.,u 

10,0 pg de Ge em 10,0 ml 
1 

5,0 µg de Ge em 10,0 ml 

0,256· 0,254 0,250 0,249 0,129 0,123 0,126 0,125 
0,250 0,250 0,250 0,249 0,127 0,124 0,126 0,123 
0,254 0,248 0,254 0,252 0,127 0,129 0,128 0,124 
0,254 0,254 0,254 0,252 0,126 0,125 0,128 0,125 
o,249 0,249 0,250 0,252 0,126 0,126 0,127 0,128 

Média 0,252 Média,0,126 
Desvio médio 0,0021 Desvio médio 0,0014 
Desvio padrão 0,0024 Desvio padrão 0,0018 
Êrro provável 0,0016 

/\ , 
Erro provavel 0,0012 

Estudo das interferên.çiê:§. 

1 

. Como é sabido, vários ions . interferem na reação de germân:io 
com molibdato em meio aquoso< 5,B). As interferéncias de maior im 

portância são as devidas a silicatos, fosfatos e arsenatos que 
reagem de maneira análoga com molibdato, mas também outros ians, 
ou seja, ferro(III), vanádio(V), zircÔnio, antimÔnio(III) e es
tanho(II) têm efeito sôbre o andamento da reação. A extração com 
metil-isobutil-cetona, nas condições descritas 1 permite a sepa
ração quantitativa do germânio de silicatos~ mesmo que ê.stes Úl 
times estejam presentes em concentração relativamente elevadae 
Outros ians, porém, são extrafdos juntamente com germânio, dos 
quais alguns interferem porque inibem a reaçí:o com molibdato e 
outros por contribuírem para a intensifica~ão da côr. Dentre os 
primeiros devem ser citados ferro(III), antimÔnio(III), estanho 
(II) e, quando em concentração elevada, ·zircÔnio, ao passo que, 

. . , 
no segundo grupo figurcJll vanadato, fosfato e arsenato. Tambem 
fluoreto passa a cons 1~i 'tair interferência do Último tipo, quag 
do na presença de silica, devido ao ácido fluossilicico que se 

,, " forma e que e extraidou 

Verificar.nos que vários outros ions, embora alguns sejam e,;;s 
traíveis, não têm qualquer efeito sÔbre a reação ao se aplicar 

;f H 

a tecnica proposta de cxtraçao. 

Os ians estudados a que nos referimos sao: cobre(II), < ni-
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quel, cobalto, gálio, Índio, tálio, tÓri0, titânio~ alumínio, 
estanho(IV), antimÔnio(V), ars9Lito, borato, tungstato, bromet~ 

oxalato. 

-A fim de evitar a açao dos interferentez, tentamos, em pri 
me iro lugar, encontrar um meio de el:..mi:1.ar :r,:-e::;..iminarmente a 
maioria dos mesmos, mediante um reagon-i:8 comum que não afetasse 

A • . , , • ,,., o germanio, utilizanào tambem a tecn1c2. de ex-':raçao. Escolhemos 
por isso o cupferron, ~u0 nos permitiu separar todos os interfe 
rentes, com exGeção de fosfato, arser:e::~1 e fluoreto. O tratame,n 
to foi feito em meio ácido sulfúrico e a ext: .. ação realizada com 
a própria metil-isobutil-cet0nn. Verift:.:oJ.-se não ocorrer perda 
de germânio em tal tratamento preli~inar~ ou (como foi confirm~ 
do mais tarde) que tal perda, se ocorre, não é acusad.õ. por estar 
abaixo da sensibilidade do mótodoi, As ~oi1.c'lfç3es de r..cidez fo
ram f'àcilmente acertadas por não se:r nocéss.5.rio t:r,1 ce, ... 1trêüe ri-• 

goroso do pH, tendo sido escolhido o á".!ic.c s1.:..::..f1':i:?i.co por não ter 
qualquer ação sÔb!'.e o reé:..gento, ao con-i~::-á::-:i.c dr..,.s ~lc:idos nf tricc 
e perclórico ... A presençê, de conce:ntraçõos mocl<:1r13.do.s de cloretos 

, , , ... 
tambem e toloravel::, confor:no roYelaram dcterm:1_naçoos de 5,0 pg 

... 
de germanio na pr 3se~cJ. d.e 500 ng de clor-:d::o<· 

~ , 

Qunr..to aos ions fosfato) ve:rificamn~ 1.1::r n:3 ausência de og 
tros ions são extraídos em m'-1.i to nec,10:-::.A. ~:,:c-~pci:·:•~;o com meti1 .. j -... ... ... .., 

sobutil-cetona de solu;ãc 7.j :j N Gm HCl, mas C(<'..S nJll aumento apr~ 

ciável do coeficiente de ~;x:tr~çào oco~re na pre-;enç2. de germâ
nio. O fenô111eno portanto se apresenta semellrnr..t:~ F. 0utros já de;:;_ 
cri tos e lembrados por FEIGL (43) ~ 

Com o objetivo de e:limir:ar a interfer8r.i.cia devida a ions 
, 

fosfato, varios caminhar fr:iram experimentaà.cs~ Ir.ic::.a:mente, foi 
visto se a substit:ui;;ãr.1 do ácii0 cl;r{dri.co~ na extração do ge_r 

mânio 7 por 2lguns cl0rPtos e á~tc.o su::..fÚ::-i,::o, poderia evitar ou 
reduzir a c0extração e.o .fot:fe.to =- As e:>-:pet'i~,ncias realizadas com 

cloreto.de lÍtio. clo~et, de s6dic, clorAtn de b,rio e cloreto 

de alumínio conduzir3.ID p0::-ém aos .m.es::nos resultados obtido~ com 
ácido clorf.c.ricno 

Em seguida, tomcnC:.Q p<"'r bd.f1e a 01Jr9r,:raç9.o de que o zircô ... 
nio, embora extral'7e:1.. c~m füetil-iso~util,-ceto.11.a de solução áci
do-.clorid:-ica, scmen-ce: i:i.1.tE;rf ar.e na reação com r::olibdato quando 
presente em concent::r-ação elevada, tento·..1-se tirar :oartido da ba! 
xa solubilidade do fosfato de zirconila. Assimj após o tratamen 
to com cupf·erron e 3 portanto, ante$ da separação do germânio, 
foi adicionado à soluç~o clot'eto de zirc~nila, em quantidade Vâ 
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riada e controlada cuidadosamente. O precipitado de fosfato de 
zirconila não dificultou a extração-do germânio com metil-isoby 
til-cetona mas a acidez muito elevada (7,5 N eni· HCl) não possi
bilitou a sepaI;"ação éJ.uantitativa, nã<? obstante o emprêgo de ge
latina para aglomerar o precipit-ado(il4). TentativS:s foram então 
feitas empregando algum excesso de cloreto de zirconila, o qual, 
porém, foi em pa:rte extraído com o germân1o. Consequentemente, 
foi necessário procurar evitar a sua ação inibidora na reaç_io de 
germânio com molibdato. Pensou-se poder alcançar tal objetivolll,2 
diante o uso de agentes complexantes_para reter o zir.cônto. Fo
ram por isso experimentados, ácido tartárico, ácido oxálico, á
cido etilenodiaminotetracético, sulfato de amÔnio, e misturás 
de alguns dêsses complexantes. Em alguns casos, principalmente 

A . , ; 

com ~ulfato de ~monio; foram obtidos resultados muito melhore,s, 
mas ainda não plenam~nte satisfatórios. 

Diante do insucesso das tentativas expostas chegamos à con 
clusão natur~l de que deviamos sepárar o fosfato por precipita
ção com ions de zirc?nila na solução de origem, antes de iniciar 
o tratamento com cupferron. Efetivamente, dessa maneira, ou se
ja em meio ácido sulfúrico e com nitrato de zirconila, pudemos 
estabelecer condições adequadas de trabalho quo permitiram eli
minar completamente o efeito dos ions fosfato. 

O emprêgo de sal de zirconila não é indicado _ para e elimi
nação de. arsenato, porque embora ocorra a precipitação, esta não 
é quantitativa. A solução lÓgica para evitar a interferência de 
arsenato só pGderia ser a redução, uma vez que o arsênico(III), 
como foi visto, não interfere. Tentamos, sem resultado, a redu
ção com sulfato de hidrazina e com hidrogenossulfito de sÓdiJ, 
mas logramos inteiro êxito catalisando a reação com hidrógenos
sulfito por meio de diminuta quantidade de solução de iÔdo em 
iodeto a cêrca de 80°. 

A interferência devida a fluoreto foi fàcilmente elimina
da pelo emprêgo de cloreto de alumínio em quantidade relativ~ 
te elevada, pois, a complexação do fluoreto o impede de formar 
o ácido fluossilÍcico causador da perturbação apontada na reação 
com molibdato. 

Foi assim possível encontrar meios para evitar tÔdas as pqs 
síveis interferências. Como resulta do _exame da tabela VI, deteL 
minações de germânio, na presença de grupos de vários interferen 
tes, foram realizadas com êxito empregando os processos descri
tos. 
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Tabela VI 

Interferências 

5,0 p.g de germânio em cada de.terminação 

Volume de 
Ion solução Ge 

interferente extraído encontrado 
pg ml µg 

Fe3+ 5000 1,0 5,0 

zro2+ 2000 1,0 5,0 

Sb3+ 1000 1,0 5,0 

vo-3 1000 . 1,0 5,0 

F- 1000 1,0 5,0 
500 1,0 4.9 
200 1,0 5,0 
100 1,0 4,9 5,1 

As?i- . 1000 1,0 4,8 5,0 5,1 
1000 5,0 5,0 

100 5,0 5,1 

po3- 5000 5,0 5;0 4 
2000 2, O 5,0 
1000 1,0 5,0 

500 5,0 5~1 4,9 
200 5,0 5,0 

ri- 1000 1,0 s,o 4,9 
F- 100 

{SiO~- 1000 1,0 5,2 5,0 
F- 100 

rvo- 1000 
As~i- 1000 

1,0 5,0 

[P03 .. 1000 

As6~- 1000 
1,0 5,1 

f812- 2700 
F- 100 1,0 4,9 
Fe3+ 100 

'Fo3+ 500 
Sb3+ 100 2,0 4,9 5,0 
Sn2+ 100 

.c1- X 
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Em consequência dos est~dos realizados, foi possível esta
belecer um método geral de execução experimental parn determi-

" nar germanio na presença eventu~l de todos os ions interferen-
tes e que se resume no seguinte: 

À solução original adiciona-se inicialmente nitrato de zi~ 
conila para .precipitar o fosfato. A uma alíquota do sobrenadan
te junta-se cupferron e extraem-se com metil-isobutil-cetona os 
cupferronatos da maioria das interferências. Na solução restan
te faz-se a redução do As(V) a As(III) com hidrogenossulfito na 
presença de iÔdo. Junta-se, a seguir, clorato de alumínio, para 
reter o fluoreto e adiciona-se o ácido clorídrico necessário p~ 

N • - A ra levar a concentraçao de HCl a 7,5 N. Extrai-se entao o germ~ 
nio com metil-isobutil-cetona e põe-se o extrato em contacto can 
solução de molibdato de amÔnio para, na prosonça de ácido per
clórico, obter o ácido germanomolÍbdico extraído na mesma ceto
na que, nesse meio, é reduzido pela adição do ácido ascórbico. 
Adiciona-se álcool para homogenizar. 

Os pormenores do processo são dados abaixo. 

Execução do método analítico 

Soluções e reagentes 

Solução de cupferron - Utilizar uma solução aquosa saturada, re 
centementc preparada. 

Solução de molibdato de amÔnio - Utilizar uma solução 2,5% pre
parad·a diàriamcnto pela dissolução de (NH4) 6Mo

7
024 .4H2o em é,gua 

quente. 

Solução de ácido ascórbico - Utilizar 'uma solução a 10% em e~i
lenoglicol preparada diàriamente. 

Solução de nitrato de zirconila - Prep~rar uma solução a 2,5% . 
de ZrO(No3)2 .2H2o em ácido sulfúrico 1:15. 

Solução de hidrogcnossulfito do sódio - Utilizar uma solução a
quosa saturada; preparada diàriamcntc. 

Solução de cloreto de alumínio - Solução aquosa saturada. 

Andamento Geral 

1) Transferir, para um tubo de ensaio com rolha esmerilhada, 1,0 



ml de solução ligeiramente ácida da amostra, contendo de prefe
rência 5 a 20 µg de Ge. Adicionar cêrca de 0,1 ml de ácido sul
fÚrico concentrado e 0,1 ml de solução de cupferron. Adicionar 
0,5 ml de metil-isobutil-cetona e agit~. Esperar alguns segun
dos para possibilitar a separação das fases. Havendo formação 

. de emulsão centrifugar por alguns segundos. Remover, com auxí
lio de uma pipeta de extração a camada cetônica e desprezá-la. 
Repetir três vêzes a extração adicionando 0,5 ml de cetona cada 
vez. 

2) Adicionar 1,0 ml de metil-isobutil-cetona e 2,0 ml de ácido 
clorídrico concentrado (D= 1,18) à solução remaneséente da 
passagem anterior. Agitar vigorosamente. Após separação das fa
ses remover a camada cetÔnica incolor transferindo-a para outro 
tubo de ensaio com rolha esmerilhada. Repetir duas vêzes a ex
tração adicionando 0,7 ml de cetona de cada vez, sem adicionar 
mais ácido clorfdrico. 

3) Adicionar aos .extratos reunidos, da segunda passagem, 1, 5 ml 
da solução de molibdato de amÔnio e agitar (ligeiramente). Adi
cionar, às gotas, 0,5 ml de ácido perclórico s. 60%. Agitar e em 
seguida, separadas as fases, remover a camada cetÔnica ligeira
mente amarela, transferindo-a para um balão volumétrico de lOmlº 
Repetir duas v~zes a extração com 0,5 ml de cetona cada vez. 

4) Adicionar, aos extratos reunidos no balão volumétrico~ 2 ml 

da solução de ácido ascórbico em etilenoglicol. Levar até a ma~ 
ca com álcool etílico. Agitar e aquecer em banho-maria, por 5 
minutos, a 60°. Deixar esfriar à temperatura ambiente e ler a 
transmiss~o a 785 mp contra um branco feito nas mesmas condi-

.., 
çoes com todos os reagentes. 

Se a solução da amostra contiver menos do que 5 µg de ger
mânio por mililitro, tomar inicialmente alíquotas de 2,0 a 5,0 
ml e aumentar em proporção correspondente os volumes da solução 
de· cupferron e de ácido clorídrico, nas passagens 1 e 2 respec
tivamente. t aconselhável fazer uma extração a mais com 0,5 ml 

de cetona na primeira passagem e aumentar o volume de solvente 
na primeira extração da segunda passagem para se obter o mesmo 
vol~e de extrato final. 

Se houver present~ ions de fosfato, arsenato ou fluoreto, o 
. ,, 

andamento e o seguinte: 

Na presen~a de fosfato~ Adicionar ao balão volumétrico, conten 
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a.o a solução original ligeirnmente ácida, antes de completar o 
volume, solução do nitrato de zirconila na proporção aproximada 
de 0,2 ml por mg de P06- presente. Agitar cuidadosarr:.ente. Com
pletar o volume e aquecer por cinco minutos, em banho-maria, e,n 
tre 60 e 70°. Deixar esfriar à temperatura ambiente cêrca de 30 
minutos. Pipetar, do líquido sobrenadante, uma alíquota e pros
seguir como no andamento descrito. 

Para eliminar o excesso de zirconila, deve ser feita uma 
extração a mais na primeira passagem. Um grande excesso de ni
trato de zirconila deve ser evitado. 

Na presença de,arsenato - Depois de completada a passagem 1, ad_! 
cionar aproximadamente 0,1 ml de solução sat~rada do hidrogenos
sulfito de sódio por mililitro de solução a ser rGduzid.s. e uma 
gota de uma solução de iÔdo em iodeto, apro:,d.madamonto 0,001 N. 
Aquecer, durante 5 minutos, em banho-maria, a cÔrc& de 80°. Dei
xar esfriar e prosseguir normalmente. 

Na prcsen~a do fluoreto - Adicionar de 0,1 a 0,2 ml de solução 
saturada de cloreto de alumínio por mililitro de solução da amo.§. 
tra, ao iniciar a pass~gcm 2 e prosseguir como indicado. 

Devido à grande concentração de ions cloreto o volume doá 
cido clorídrico, adicion.s.do n0sto passo, deve sor reduzido de 
2,0 para 1,8 ml por mililitro da solução original. Se a concen
tração de fluoreto for relati vamontc grande, a quantidade de elo 
reto de alumínio deve ser aumentada. É aconsolhável usar o sal 
s_Ólido saturando assim, pràticamcnte, a solução. 

********** 
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III - l-ftTODO COLORII-IBTRICO BASEADO NA REAÇÃO COM FENILFLUORONA 

Estudo geral 

" . , Tendo verificado que o germanlo, extraido com metil-isobu-
til-cetona de solução ácido-cloridrica, pode reagir instantane~ 
mente, com fenilfluorona, no próprio solvente, proporcionando oi. 

loração mais intensa do que a obtida no processo aquoso -com o 
mesmo reagente, estudamos de maneira sistemática o efeito da v~ 
riação de diversos fatôres sÔbre a reação, a fim de poder esta
belecer condições apropriadas de trabalho. 

Começamos por investigar cuidadosamente a maneira mais ade 
quada de preparijr a solução do reagente, pois, como se depreen
de dos trabalhos de ·CLULEY(ll), SCHNEIDER e SANDELL(l6), LUKE e 
C.AivIPBELL(Z3) e outros, há di~crepâncias a respeito, entre os di 
versos autores que utilizaram a reação em meio aquoso • 

• Em nosso caso, trabalhando em meio orgânico, procuramos VQ 

rificar inicialmente qual o solvente mais indicado. Com êsse p~ 
pÓsito foram experimentadas soluções de fenilfluorona em álcool 
metílico, álcool etilico, dioxano, ctilenoglicol, acetona, me
til.isobutil-cetona e acetato de etila, tendo sido também usa
dos os mesmos solventes não miscíveis com água, previamente tr~ 
tados com ácido clorídrico, bom como os miscfveis depois de adi 
cionada certa quantidade de ácido clorídrico ou sulfÚrico. 

Os resultados obtidos em todas as experiências mostraram 
que as soluções de fenilfluorona em álcool metílico ou etílico -ª 
cidulados, reagem mais ràpidamente com o germânio e produzem CQ 

loração mais intensa. 

Escolheu-se, em consequência, álcool etílico como solvente 
para a preparação da soluçãó do reagente o passou-se a estudar 
a influência da natureza e da concentraçãó do ácido empregado 
em tal preparação. As experiências realizadas indicaram a conv~ 
niência de usar o ácido sulfÚrico, por ser o único, dentre os 

A • A , • -tres experimentados, CUJO emprego praticamente nao depende de 
contrÔle da concentração. Com efeito, no caso do ácido clorÍdr1 
co, a variação da concentração afeta substancialmente os resul
tados e, como se -vê na tabela VII~o ácido perclórico também in
terfere, acima de determinado t~or. 

Empregando solução al~oÓlica de fonilfluorona, acidulada 
, , • • ,., A 

com acido sulfúrico, foi estudada a variaçao de outros fatores. 
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Tabela VII 

Influencia da natureza e da~conccntraç~o do ácido empregado na 
preparaçao da soluçao do reagente 

Extinção an 504 m_y. 

Normalidade o, 10 ),{g Ge/ml 0,20 ,µg Ge/ml 
do ácido HCl H2so4 ' HC10

4 
HCl H2so

4 
1 HC10

4 1 

, . 

2,6 0,254 0,256 0,255 0,492 o,498 o,498 
5,2 0,240 0,255 0,254 o,497 o,498 0,492 

10,4 0,191 0,255 0,209 0,371 o,495 o,414 
12* 0,120 - - 0,210 - -

*) - De acÔrdo com SCHNEIDER e SANDELL(l6): 16 ml de HCl concen
trado em 100 ml da solução reagente. 

Foi assim verificado que o volume de motil-isobutil-cetona usa
do na extração do germânio não necessita ser rigorosamente con
trolado, pois, variando a quantidade de cetona, de maneira a o~ 
ter de 1 a 4 ml de extrato contendo germânio, o rosultado 'final 
não sofreu alteração. Também foi observado o afoito da adição 
de dif~rentcs solventes ao produto da reação. ApÓs fazer reagir 
o germânio contido no extrato cotÔnico, com a fenilfluorona em 
solução alcoólica, a /diluição final ~o volumo _de 10 ml foi fei
ta com diforentos solventes, conforme se depreende da tabela 
VIII, om que são apresentados valores calculados tomRndo por b~ 

se as mÓdidas executadas com as soluções cujo volume foi complc 
tado com álcool etílico e que, para os fins comparativos em a
prêço, foram admitidos como corretos. As medidas foram feitas no 
comprimento d.e onda de absorção máxima, indicado na Última co
luna da tabela VIII, em virtude de ligeiras diferenças das caraQ 
terísticas espectrais. Os resultados mostram que nenhum solven
te apresenta vantagens sÔbre o álcool etílico, embora alguns se 
igualem ao mesmo. Por motivos de ordem prática foi, pois, esco
lhido o álcool etílico. 

Etn outras experiências fÓi verificado que, para obter res1Jl:,_ 
tados reproduzíveis e alcançar os valores mais elevados de abro~ 

ção, devem ser empregados pelo menos 2 ml de solução do reagen
te. 

Em consequência das observações feitas, a técnica de trab~ 
lho adotada se resume no seguinte: após a extração do germânio, 
da maneira usual, de solução 7,5 Nem HCl, com metil-isobutil-



Tabéla VIII 

Efeito da adição de diferent~s solventes 
ao p~o4uto de reaçao 

pg Ge em 10,0 ml~ 1) 0,80; 2) 2,00 

Solvente fa g Ge encontrado · ),,, mp 
1 1 2 

Álcool etílico 0,80 2,00 504 
Álcool metílico 0,80 29 0J 502 
Álcool isobutÍlico 0,80 2,00 506 
Metil-isobutil-carbinol 0,78 1,98 508 
Etilenoglicol 0,79 1,90 504 
Acetona 0,75 1,95 504 
Metil-etil~~etona 0,80 1,98 506 
Metil-isopropil-cetona 0,80 . 2,00 504 
Metil-isobutil-cetona 0,80 2,00 504 
Éter isopropÍlico 0,80 2,00 508 
Dioxano 0,11 1,90 504 
Acetato de etila 0,78 1,96 506 
Benzeno 0,73 1,85 508 
Tetracloreto de carbono o, 76 1,93 510 

cetona, adiciona-se ao extrato cetÔnico 3,0 ml da solução do re~ 
gente e leva-se o volume a 10 ml com álcool etílico. 

. , 
Uma vez estabelecido o metodo de trabalho, pudemos melhor 

comparar as características da reação em meio orgânico e em meio 
aquoso. Assim, na figura 5 são apresentados os eSP.P.ctros de so
luções obtidas nos dois meios referidos, contendo a mesma con-

N A -centraçao de germanio e na tabela IX sao comparados os valores 
de extinção determinados no compri~ento de onda de absorção má
xima. 

Como se pode notar, a reação executada em meio orgânico, 
nas condições indicadas, torna o· método duas vêzes mais sensí
vel do que o realizado em meio ~quoso. 

A estabilidade das soluções, no que diz respeito ao seu po 
der de absorção, é bastante grande. Com efeito, obtivemos medi
das espectrofotométricas perfeitamente reproduzíveis após 24 ho 
ras de exposição à luz ordinária e verificamos que amostras g'Lla:r. 
dadas ao abrigo _da luz retinham seu poder de absorção mesmo arós 
algumas semanas. 
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Tabela IX 

Determinação de g~rmâni~ ~m meio aquoso 
e em meio organico 

Extinção em 504 mµ 

Diluição final Me.io Meio A 

pg Ge/ml aquoso organico 
:n: II 

0,02 ! 0,054 - -
0,05 0,051 ... 0,131 

0,08 0,097 0,086 0,204 

0,10 0,120 0,123 0,255 

0,20 0,242 0,244 o,496 

0,30 0,372 - 0,736 

0,40 

1 

0,492 o,456 0,967 

o, 50 0,625 - 1,252 

I - De acÔrdo com H. J. CLULEY(ll). 
II - De acÔrdo com C. L. LUKE e M. E. CAMPBELL(Z3). 
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A ligeira queda nos valores de extinção observada por efeito da 
ação da luz após 24 horas de exposição, é por nós atribuída, com 
base em contrÔle experimental, n formação de perÓxidos na ceto
na, que lentamente reagem com fonilfluoronao 

Prosseguindo no estudo das características gerais do méto
do e de suas possibilidades, foi verificado que a região mais 
favorfvel de concentraç~o para a sua aplichç5o ~ a ~ompreertdida 
entre 07 08 e 0,30 pg de Ge/ml, concentraçõos essas consideradas 
após a diluição final. O gráfico da figura 6, traçado segundo 
RINGBOM(Li.2), põe em evidÔncia o referido intervalo de concentr~ - , ( , 
çao, mostra11:do tambem que deve ser possivol aplicar o mctodo, 
com resultados satisfatórios, a soluções com teores do germânio 
ligeiramente inferiores au pouco suporioros aos indicados acima. 
A lei de B0er não é rigorosamente obedecida n~ rogião de concen 
tração c~nsiderada. 

Finalmente, foi feito um estudo para poder avaliar a preci - , sao do metodo. 
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Como se depreende da tabel X, em duas séries de determina 
ções independentes toram obtidos resultados que apresentam um 

desvio padrão, em têrmos de extinção, de, respectivamente, 0,0022 
e 0,0025 em cada uma das séries e um êrro provável para cada m.§. 
dida isolada, de 0,0015 e 0,0017, o que, em têrmos de concentra 
ção de germânio, indica que, na regi~o estudada, cada determinã 
ção pode ser realizada dentro de.uma margem de êrro correspon-

/\ . dente a± 0,01 p.g de german10. 

Tabela X 

Estudo da precisão do método 
Extincao em 50 4 mJ,\. -

0,80 pg de Ge em 10,0 ml 2,00 pg de Ge em 10,0 ml 

0,204 0,206 0,205 0,206 o,495 o,498 o,495 0,491 

0,204 0,205 0,208 0,203 o,491 0,490 o,495 0,490 

0,207 0,205 0,202 0,202 o,495 0,492 o,495 o,499 

0,201 0,206 0,201 0,204 0,501 o,494 o,494 o,495 

0,204 0,208 0,201 0,203 o,495 o,494 o,498 0,492 

Média 0,204 Média o,494 
Desvio médio 0,0017 Desvio médio 0,0020 
nesvio padrão O, 0022 Desvio padrão 0,0025 
trro provável 0,0015 trro provável 0,0017 

' 

i§tudo das interferências 

Dos trabalhos de CLULEY(lÍ) e de.SCHNEIDER e SANDELL(l6) 
depreende-se que constituem interf~rência na determinação de 

germânio com fenilfluorona em meio aquoso~ os ions dos seguin
tes elementos: Ga{III), Fe(III), Ti(IV), Sn(II), Sn(IV)rAs(III), 

As(V), Sb(II_I), Bi(III), W(VI), zr, Nb(V), Ta(V), Mo(VI), V(V), 

além de ânions oxidantes que destroem o reagente, como permang~ 
nato, dicromato etc... Dêsses verificamos que Ga, Ti(IV), Sn(IV), 
As(III e V), Bi e Ta(V) não interferem em meio orgânico, na de-

* • A - , , • terminaçao realizada de acordo com o metodo por nos estabeleci-
do, cumprindo esclarecer que tal verificação foi feita em repe
tidas experiências, em que o elemento em estudo foi tomado sem
pre em quantidade pelo menos 200 v~zes superior à do germânio. 
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A 

A fim de eliminar os demais ions que constituem interferen 
I A .. 

eia tambem em meio organico, pensamos em lançar mao do mesmo prQ - , cesso de extraçao preliminar dos cupferronatos, adotado no metQ 
do do molibdato anteriormente descrito. Efetivamente, verifica
mos ser possível eliminar por êsse caminho Sn(II), Sb(IIJ; e V), 
Mo(VI), Fe{III), V(V) e Zr, sendo que para a · eliminação quanti
tativa de molibdato é necessário que a solução seja pelo menos ,, . ; 
3,5 Nem acido sulfúrico. 

A eficiência dessa separação preliminar foi controlada em 
duas séries de provas em que foram tomados respectivamente, 
o,Bo e 2,00pg de germânio e 200pg do elemento em estudo exce
to nos casos do Mo(VI) e do Fe(III) cujas quantidades foram el~ , 
vadas ate 1000 e 5000µg respectivamente. 

Encontramos maiores dificuldades para eliminar a interfe
rência de W(VI) visto que apenas uma parte do mesmo é extraída 
como cupferronato, nas condições descritas. 
1 

A fim de conseguir um meio eficiente de separação prelimi~ 
nar de tungstato, estudamos em primeiro lugar a cxtratibilidado 
do cupferronato com outros solventes bem como com mistura de sol 
ventes. Foram experimentados, puros e em mistura com metil-iso
butil-cetona: motil-isopropil-cctona, metil-isobutil-carbinol, 
acetato de etila, som que se obtivessem resultados s~tisfatÓrios. 
Também foram empr_egados, som melhor Ôxi to: ciclohoxanona, cicl.Q 
hoxanol e álcool isoamflico., Com álcool isoam.Ílico obtivemos e1,Ç 
celentes resultados) tra~alhando nas condições indicadas por 
ALLEN e HAMILTON(45 • Nao pudemos todavia, fazer uso desse meio 
para remover tungstato, por termos verificados que, em tais con 

- , ,. , I 
diçoes, tambem o germanio e apreciave~mente extra~do. 

Tentando outro caminho, procuramos substituir o cupferron 
por outro reagente, usando a metil-isobut:.J.-cetona como solven
te. Experimentamos acetilacetona, ~.-benzoinoxima e ditiol. Dê~ 
ses três complexantes o Último proporcionou melhore$ resultados 
quando empregado em meio redutor, mas ainqa não plenamente sa
tisfatórios. Como é sabido, o ditiol(l.:.5,L:6) é empregado na de
terminação colorimétrica do tungstênic pela extração, com vá
rios solventes, do produto colorido formado 1 por isso insisti
mos em nossas tentativas com o ref_erido reagente, modificando 
as condições de trabalho e o meio de reação,mas não conseguimos 
obter separação quantitativa. 
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Finalmente, empregando tiocianato e ácido ascórbico, foi 
possível estabelecer condições que permitiram eliminar o W(VI) 
por extração com metil-isobutil-cetona. Outros redutores, expe-

. ; , ,.. 
rimentados em lugar do acido ascorbico, nao se mostraram efi-
cientes. O ~iocianato deve ser empregado em grande excesso para 
assegurar a completa remoção do tungstênio. É preciso porém evi 
tar que permaneça no meio aquoso concentração elevada de tioci~ 

' t ,. . nato, pois o mesmo seria extraido juntamen e com o germanio e 
provocaria alteração nas características da côr na reação final 
com fenilfluorona. Para evitar êsse inconveniente basta efetuar 
algumas extrações suplementares com metil-isobutil-cetona, apÓe 
a separação do tungstênio. 

A interferência devida a niÓbio é eliminada pelo mesmo 
tratamento adotado no caso do tungstênio, pois o Nb(V) também é 
extraido .nessas condições com metil-isobTitil-cetona. Para que a 
separação seja completa, na presença de quantidades relativamen 
te grandes de niÓbio, como no estudo que fiz0mos om que usamos 
sempre 2ô0pg/ml, Ó preciso juntar maiores qu.::..ntidades de tio
cianato, adicionando-o de preferência e~ d~~s etapas. A eficiêg 
eia do processo proposto pode ser avaliade. pelo exame dos resu]_ 
tados reunidos na tabela XI. 

Curva padrão 

Verificamos, durante a obtenção de dados para traçar .a cur, 
va padrão, que ligeira extração de germânio ocorria no tratamen 
to preliminar com cupferron, pois, os valores éas medidas de e~ 
tinção das soluções finais contendo o produto ã.:; reação com fe
nilfluorona, embora reproduzíveis, er'3.lú ll 68ir·amente mais bai
xos do que os esperados. 

Tal fato não foi observado quando, mediante a mesma técni
ca, o germânio foi determinado pelo método do molibdato, por ser 
a quantidade de germânio extraída com cupferron tão pequena que 
ficava abaixo da sensibilidade do método. Quando se usa a rea
ção com fenilfluorona, ao contrário, sendo o método cêrca de dez 
vêzes mais sensível, mesmo perdas de concentração tão baixas PQ 

dem ser percebidas. 

Na figura 7 são comparadas duas curvas tra.çadas segundo o 
processo de RINGBOM(4Z) e que mostram a diferença dos resulta
dos a partir de duas séries de soluções, uma das quais submeti
da à extração prévia com cupferron. 



Tabela XI 

,. 
In terferencias 

Volume de solução extraída: 1,0 ml * 
200 p.g de cada interferente 

Ion Ge Ge 
interferente presente encontrado 

pg pg 

Mo(VI) 0,80 0,79 0,80 0,80 
2,0 2,00 2,01 2,00 

W(VI) 0,80 0,80 0,81 0,79 
0,80 0,81 

2,00 2,00 2,00 1,99 

Nb(V) 0,80 0,81 0,80 0,80 
0,80 

2,00 · 1,99 2,00 2,00 
2,03 2,05 

r(V) 0,80 0,81 
Ta(V) 

2,00 2,00 
. 

1,98 2,01 

t(V) 1,00 1,06 1,08 1,00 
Ta(V) 

l, OlJ. 0,98 
W(VI) 

2,00 2,02 . 2,00 

fNb(V) 
Ta(V) 1,00 1,02 1,04 1,00 

~W(VI) 0,99 0,98 1,00 Fe(III) 

to(VI) o,so 0,81 o,ao 
W(VI) 
Fe(III) 2,00 2,00 2,01 

* O m~smo grau de precisão foi obtido partindo de 
2,0 e 5,0 ml. 
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Fig. 7 - Curva padrão(l), traçada segundo Ringbom, comparada com 
a curva(2)., c.pros on t a do.. n u figu_r ,J. 6 ;A ~= 504 mµ. O teor 
de germânio indicado refere-se à soluçao aquos a original. 



- , ~ Execuçao do metodo fnalitico 

Soluções e reagentes 

Solução de fenilfluorona . - Dissolver 0,050 g de fenilfluoron~, 
em banho-maria a 70°, em 200 ml de álcool etílico contendo 12,5 
ml de ácido sulfúrico 1 + 6. Deixar esfriar e levar o volume a 

, ', 250 ml com alcool etilico. 

Solu~ãg de çupferron - Utilizar uma solução aquosa saturada re
centemente preparada. 

Solu~ão de ácido ascórbico - Utilizar uma solução aquosa saturs 
s 

da recentemente preparada. 

SoluQão de tiocianato de amÔnio - Preparar uma solução contendo 
6 g de tiocianato de amÔnio, is~nto de ferro, em 10 ml. 

Andamento geral 

1) A 1 ml da solução da amostra, aprox5m3.d6.IT1€nte 3,5 Nem ácido 
sulfúrico e contendo preferlvelmente de 0,8 a 2,5 pg de germâ
nio, num tubo de ensaio com rolha esmerllheda 1 adicionar, sob~ 
gitação, 0,1 ml de solução de cup:e~run e 0 5 5 ml de metil-isoby 
til-cetona. Agitar e depois deixar em re;,ouso para possibilitar 
a separação das fases. Se houver formação de emulsão, centrifu
gar por alguns segundos. Retirar a camada cet0nica com auxílio 
de uma pipeta de extração, desprezando-a. Repetir a extração 
mais três ou quatro vêzes, utilizando cada vez c~rca de 0,5 ml 
de cetona. 

, 
2) Adicionar 1 ml de metil-isobutil-c·etona e 2 ml de acido clo-
rídrico concentrado (D= 1,18), à solução aquosa remanescente 
da passagem anterior. Agitar vigorosamente. Deixar em repouso 
por alguns segundos para a separação das fases e remover a cam~ 
da orgânica incolor, transferindo-a para um balão volumétrico 

A N de 10 ml. Repetir duas vezes a extraçao, adicionando cada vez 
' .., 0,7 ml da cetona a soluçao aquosa. 

3) Aos extratos reunidos no balão volumétrico, adicionar 3,0 ml 
da solução do reagente e levar até a marca com álcool etílico. 
Ler a transmissão em 504 m_p, contra um branco feito com todos os 
reagentes. Utilizar curva padrão traçada com dados obtidos pelo 
mesmo andamento. 
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0 Se a solução da amostra contiver menos de o,8pg de Ge/ml, 
( . 

tomar aliquotas de _2,or a 5,0 ml em vez de 1,0 ml, e aumentar, 
} - ,, 

proporcionalmente, os volumes da soluçao de cupferron e de aci-
do clorídrico utilizados respectivamente nas passagens l e 2. 

t aconselhável uma extração adicional com 0,5 ml de cetona 
na primeira passagem e aumentar o volume de solvente na primei
ra extração da segunda passagem a fim de obter o mesmo volume 
de extrato final. 

Na pr~sença de tungstato ou de niÓbio, proceder da seguin
te maneira: 

, 
Na presença de tungstato - Apos completar a primeira passagem~ 
dicionar 0,2 ml de solução de tiocianato de amÔnio caso tiverem 
sido utilizados 1,ó ou 2,0 ml de solução da amostra, ou propor
cionalmente mais, até 0,5 ml, para um volume de amostra de 5,0 
ml. Adicionar também 0,1 ml de solução de ácido ascórbico por ml 

de solução utilizado e aquecer durante 10 minutos em bnnho-maria 
a 70-75º• Deixar esfriar por 10 minutos e extrair com metil-is2 
butil-cetona isenta de peróxido. Desprezar a camada cetÔnica SQ 

parada e repetir a extraç·ão cinco vêzes com adição de o, 5 ml de 
cetona cada vez. Executar as passagens 2 e 3 como indicado. 

Na presença de niÓbio - Executar o andnmento como recomendado 
na presença de tungstato, mas após a primeira extração com 0,5 
ml de cetona, adicionar mais 0,2 ml da solução de tiocianato de 

A • amon10, aquecer novamente, resfriar como acima indicado e ex-
trair no mínimo mais ~O vêzes com porções Qe 0,5 ml de metil-i
sobutil-cetona. Executar as passagens 2 e 3 da maneira usual. 

Observações sÔbre a natureza das soluções or_gânicas_ç:ontendo 
germânio e fenilfluorona. 

Na tentativa de obter maiores esclarecimentos sÔbre a naty 
reza do produto da reação entre germânio e fenilfluorona no meio 

A • organico empregado, procuramos conhecer o comportamento do com-
posto germânio-fenilfluorona em relação aos solventes usados. 

Preparamos o composto segundo dois processos diferentes, ou 
seja, num caso, nas condições descri tas por STIPANITS e HEcr-ri47), 
empregando excesso de fenilfluorona e, no outro caso, usando me
nor quantidade de reagente do que a necessária para reagir com 
todo o germânio presente. O prod~to obtido de ambos os modos a
presentou propriedades idênticas. 
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, 
Verificamos ser o composto insoluvel em metil-isobutil-ce-

, ~ " i tona e em alcool etilico, b0m como em outros solventes organ -
cos (cf. refer.47). Essa falta dG solubilidade poderin levar a 
crer que no método por nós elaborado, o produto da reação de ge~ 
mânio com fenilfluorona, cm lugar doso dissolvor no meio orgâ
nico, permanecesse em dispersão coloide.l. Verificamos, · porém, 
q~e a mistura do metil-isobutil-cotona o álcool etílico conten-

N , , 1 -do o produto da roaçao, alam do ser oxtromélillonte estava; nao-ª 
presenta o fenômeno de Tyndall, tendo, pois, características de 

) 

soluções verdadeiras. 

Embora insolúvel em todos os solventes experimentados, o 
composto germânio-fenilfluorona, ao que pudemos constatar, é 
perfeitamente solúvel em metil-isobutil-cetona, previamente sa
turada com solução de ácido cloridrico 7,5 N, bem como em m0til
isopropil-cetona e metil-isobutil-carbinol tratados ele maneira 
análoga. Também se dissolve apreciàvelmente em solventes miscÍ
veis, ou seja, acetona, álcool metílico, álcool etílico e etil.Q 
noglicol, que contenham pequena percentagem de ácido clorídrico 
concentrado. 

Tal propriedade permitiu-nos compar~r as soluções orgmicas 
obtidRS pela aplicação do método analitico descrito, com outras 
preparadr.s a partir do composto germânio-fcnilfluorona. 

Inicialmente foi preparada uma série de soluções empregan
do quantidades variáveis do composto, pesadas em microbalança, 
dissolvidas em metil-isobutil-cetona saturada com solução 7,5 N 
em HCl. O volume foi a seguir completado cor:1 álcool etílico em 
proporção adequada, a fim de obter condições id~nticas ~sesta
belecidas no processo analitico. A côr de tdis solvções se apr~ 
sentou menos intensa do que a das obtidas com concentrações co~ 
respondentes de germânio pelo método em discussão, como se pode 
ver pelos espectros de absorçã.o reproduzid0s na figUrE. 8. 

Procuramos então observar o efeitc do Lumento, em tais so
luções, da concentração de um dos comp:·nentes do produto disso]; 
vida, isto é, de germânio ou de fenilf1·._-_ormla e verificamos que 

a adição de qualquer um dêles provoca a i:1te:::-·sifícação da abso.r 
ção. Assim, pelo exame de soluções do composto) contendo quant_! 
dades crescentes de fenilfluorona verificou-se um aumonto tam
bém crescente da absorção até atingir certc teor de f onilfluoro 
na, a.cima do qual não se percebeu maicr intensificação. Êsse e
feito pode ser notado nos gráficos da figura 9, I. Fenômeno i
dêntico foi observado pela adição de quantidades crescentes de 

" . germanio, como mostram as curvas da figura 9, II • 
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Fig. 8 - Espectros de absorção de soluções do composto germâ
nio-fenilfluorona ( 1 e 2) comnarados com o de uma so~" 
lução obtida pelo método a~alitico descrito(3), deteK 
minados todos contra so!uçoes correspondentes de f enj~ 
fluorona - Teor ~e germanio: 1) 0,53pg/ml ; 2) 1,02 
µg/ml; 3) 0,10 p g/ ml~ 
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Assinale-se que o esp.::ctro de absorção da solução do com
posto germâni o-fenilfluorona. em metil-isobutil-cetona saturada 
com HCl 7,5 N, é i dêntico ao de uma solução de exclusivamente f~ 
nilfluorona no referido meio . Somente após a adição de álcool 
etílico se percebem as características espectr ais apontadas aci 
ma. Ao contrário, a solução GO compos t o em álcool etílico con
tendo ic:i.do clorfdrico, E.7-·:'JSenta espectro diferente do da solJa 
ção de fenilnuorona e semelhante ao obtido cem a mistura de sol 
ventes contendo germânio e fenilfluorona, figur a 10. 

Essas observações indicam que a dissol11ção do composto na 
cetona por meio de ácido clorídrico é causada por um desdobra
mento do produto em seus componentes, os quais podem r ecombi
nar- se somente quando se adiciona álcool ao mei0 . . . 

Dos fatos expostos pode-se concluir que o germa.~io realmen 
te reage com a f enilfluorona na mistura de solventes usada, fo~ 

, 
mando um composto soluvel que tende a se di :-so::ü;.r em s :ius com-

A ( 

ponentes, de acordo com o equil+brio . . . 
que p0der~a esquematica-

monto ser indicado com a equaçao: 

2 Fenilfluorona + Ge Ge(Fcni lfluorona)2 

equilíbrio êste que , pelo aumento da concentração de um dos com 
ponentes é, evidentemente , des l ocado no sentido da formação do 
composto. 

Na aplicação analí tica, trabalha-se na presen,a de excesso 
de fenilfluorona, por isso , prosseguindo em n.:isi_os .:istudos, pr~ 
paramos soluções do compotto com um teor dé f'"nilfluorona exat.!à 
mente igual ao das soluções obtida s nc pru<'e.:i-:o de deter minação 
e comparamos os resultados 1 a1mitindc s3mpre ~ue o composto ge~ 
mânio-fenilfluorona con~erJia, úE> ac::•dc c<'m -,s ac:1ados de STI
PAi.1ITS e HECHT(47 ), um átomo ,~e gerrr,~\!liG p?..r n duas moléculas 
de f enilfluorona. 

Os espectros comparados na fi1ç .... :ra ·c1 m05tram uma coincidên 
eia quase completa. A pequena diferPúç~ que se nota foi observ~ 

, A 

da tambem nas demais experienci&s o cor:e.spo:1ó.e a um valor de 
A 

germanio mais baixo. do que o calci.;.:i..a-:i,, . 

Essa diferença, porém, ~ode ser atribuída, em 
culdades de pesagem de tão peque~as quantidades e, 
elevada higroscopicidade da substância. 

parte , a difi 
' em parte, a 
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Fig. 10 - Espectros de absorção de soluções do comp9sto germânio
fenilfluorona, comparados com os de soluçoes correspog 
dentes de fenilfluorona. I - fenilfluorona; x x x 
germânio-fenilfluorona em metil-isobutil-cetona. 
II - fenilfluorona; - - - germânio-fenilfluorona em 
álcool etílico; .-.-•diferençados dois espectros de
ter~inada experimenta lmenteº 



Fig. 11 - Espectro de absorção de uma solução do composto germâ 
nio-fenilfluorona(2) comparado com o de uma solução 
obtida pelo métQdo analitico(l), contendo ambas o mes 
mo teor de germanio e de fenilfluorona: 2,00pg Ge/m! 
e 60 p.g fenilfluorona/ml. Medidas espectrofotométricas 
feitas em cubas com espessura reduzida a 0,05 cm. 
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Para cientificarmo-nos disso, fizemos alguns ensfioa a palll 
. . 

tir de maiores quantidades do composto germânio-fcnilfluorona, 
que submetemos a um tratamento com peridrol e hidróxido de só
dio para destruir completamente a parte orgânica e determinamof 
o teor de germânio no resíduo aplicando o método por nós elabo
radoº Efetivamente, encontramos nessas experiências, teores de 
germânio correspondentes a pouco mais de 95% do valor calculado. 

•********* 

• 
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IV - DETERMINAÇÃO DE GERMÂNIO EM MATERIAIS COMPLEXOS 

Fo:!. investigada a possibilidade de aplicar os 
dados , à determinação de baixos teores de germânio 
materiais complexos, tais como carvões e fuligens . 

, 
metodos estg 
contidos em 

Dos dois métodos por nós elaborados , ô baseado na reaçao 
com molibdato, sendo cêrca de dez vêzes menos sensível do que o 
que emprega fenilfJ.uorona é, evidentemente , menos apropri ado Ps 
ra a determinação em c~rvões, mas é aplicável a fuligens , como 
as que se obtêm em chaminés de usinas termoelétricas, nas quais 
o germânio se encontra concentrado em relação ao carvão de ori-
gem. 

O mater ial foi sempre q._esagregado por meio de fusão alcalJ 
na e a massa fundida dissolvida com ácido sulfúrico dilu{do, T'@. 
balhoµ- se sempre de maneira a poder usar 0 , 10 a 0,15 ::: de amos-. 
tra e , da solução obtida, alíquotas de l ,O·a B,O ml. 

Inicialmente foram tomadas amostras de misturas previamen-
, 

te preparadas de modo a simularem fuligem, contendo tambem a 
maioria dos elementos interferentes . Como se vê na tabela XII , 
duas de tais misfuras, runbas com um teor de 01040% de germânio, 

, 
foram analisadas com muito bom resultado , empregando o metodo 
baseado na reação com molibdato, 

Tabela XII 

Det erminação de germânio em misturas sintéticas 

% dos constituintes comuns % dos constituintes nao 
a ambas as misturas comuns . 

Mistura 1 Mistura z 

SiOz 39 Moo3 (1 F- 2,9 As2o3 o,s 
Fe2o3 Z-4 cuo ( 1 Pz05 1,0 sno2 1,5 

Al2o3 18 CdO <l Vz05 1 , 5 

CaO 2 AgzO <l 

ZnO 2 NiO (1 % Ge encontrado: 

MgO 2 PbO <1 1 2 

Sb2o3 l Mn02 (1 
0,040 0,040 
0,038 0,040 

TiOz 1 cr2o-.., <l 0,040 0, 039 
-
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As mesmns misturas foram utilizadas para a aplicação dos~ 
gundo método elaborado, tendo sido porém adicionada ao material 
desagregado certa quantidade de tungstato de sÓdio e de nitrato 
de gálio, de modo a corresponder a 2,3% de wo3 e 2,5% de Ga2o7 

A , J 
nas misturas de partida, para melhor controle do metodo. Os re-
sultados obtidos foram, respectivamente, 0,039 e 0,040% de ger
mânio na primeira amostra, 0,040 e o,oL~1% na segunda, 

, 
Duas amostras de fuligens foram analisadas com o metodo do 

molibdà.to. 
, , -O segundo metodo foi empregado tambem na determinaçao do 

germânio em amostras de três carvões diferentes, que acusaram 
um teor do elemento de, respectivamente, 8,7, 11,4, 17,8 
P• P• m. • 

Para controlar a eficiência do método foram executadas, e~ 
cada. caso, determinações paralelas adicionando um teor conheci~
do de germânio à solução da amostra original. Os r esultados da 
tabela abaixo mostram uma concordância suficientemente boa para 
concluir pela aplicabilidade do método. 

Tabela XIII 

Determinac;ão de ger~ânio em carvões, 
apos ustulaç20 a 6000 

Teor de germânio em 5 O ml 'I • 

Amostra Ge adicionado Ge encontrado 
NQ _pg • µg 

- 2,37 
1 

1,00 3,37 

- o,65 
2 

1,00 1,64 

- 2,22 
3 

1,00 3,22 
' 

! 

Na análise de materiais complexos pode constituir problema 
. < , A 

a presença de teores elevados de silica. Como e sabido, o germ~ 
nio tende a ficar adsorvido à sílica e por isso os resultados 
das determinações resultam mais baixos do que os esperados. o f~ 
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A A , .,_ _, 

nomeno foi estudado 4or NISHIDA que fez observaçoes tambem em 
silicatos e carvões( 8). Pudemos ;erificar, que os métodos por 
nós propostos podem ser aplicados sem separação ou eliminação 
prévia de sílica, em materiais que contenham até 50% de s102• 
Em amostras mais ricas em tal componente, _o tratamento usual 
com ácido fluorídrico deve preceder a fusão do material. 

O nosso objetivo ao estudar os casos acima, foi apenas o 
de mostrar a aplicabilidade dos métodos à determinação microa
na.lÍtica· do elemento em materiais complexos. Não cogitainos de 
estabelecer as melhores condições para análises de rotina de 
determinados materiais, deixando essa tarefa aos que estiverem 
diretamente interessados em tais problemas. Trabalho dêsse tipo 
foi executado no Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento do 

, , , 
Centro Tecnico de Aeronautica, cm que os mctodos por nos elabo-
rados têm sido omprogados(49). 

********** 
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V - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Um exame dos resultados obtidos mostra claramente que o 
problema inicial, da separação do germânio, foi satisfatoriamen 
te resolvido pela extração com solvente adequado. 

No caso estudado, assim como em outros em que se alcança~ 
. H , 

levado coeficiente de extraçao, o elemento a ser determinado e, 
em consequência, concentrado a partir de soluções aquosas em que 
pode encontrar-se até em grande diluição. A determinação pode, 
assim, ser feita dentro de larga faixa de concentração (considQ 
rada na solução original), sem ser pràticamente afetada a exati 
dão analitica. Claro é que também tem importância a técnica em
pregada. Por isso não quizemo~ usar funÍs de separação e prefe. 
rimos empregar tubos de pequeno diâmetro, com o que foi possí
vel recolher sempre, aproximadamente, o mesmo volume final da 
fase orgânica, independentemente do da solução aquosa. Trabalha 
mos geralmente com um a cinco m1 de amostra, mas também verifi
camos que podiamos empregar maiores volumes com igual resultado. 
A técnica usada permitiu utilizar ef.lcientemento solventes de m~ 
nor densidade do que a água quando, como Ó sabido, a maioria dos 

( N autores, acostumada a trabalhar com funis de separaçao, procura 
evitar tais solventes preferindo os mais densos. 

Com relação à eficiêncin da técnica oxtrntiva com solventes 
orgânicos em processos microanalÍticos, cabe lembrar que também 
o problema da eliminação da maioria das interferências foi re
solvido com o auxílio da extração. Dêsse fnto ressalta a impor
tância da escolha do solvente e o papel que o mesmo pode desem
penhar na seletividade do processo, exercendo tamb~m a função 
de condicionador do meio de reação, É o que se nota na parte de 
nossos estudos que cuida da separação conjuntQ de grwde número 
de ions com cupferron. Pois, se com metil-isobutil-cetqna pude
mos separar a maioria dos interferentes, deixando porÉmde remo
ver tungstato, com ciclohexanona teria sido possível retirar do 
meio aquoso também este Último, mas com arraste parcial do ger
mânio e com álcool isoamílico, que teria extraído com facilida
de ainda maior o tungstato, todo o germânio teria sido removido 
da fase aquosa. 

" ( Ve-se dai que, encontrado o solvente mais apropriado e es-
tabelecidas as condições favoráveis, a extração pode processar
se de mar~eira a permitir a separação quantitativa de teores re-
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lativamente grandes de vários ions em comparação com o do ele
mento a ser determinado. t de se notar também que,não obstante 

, ~ • ' A o numero consideravel de diferentes passagens que, as vezes,pr~ 
cedem a determinação, esta ainda se pode efetuar dentro de mui
to boa precisão. 

Quanto à out.ra idéia básica que orientou os nossos traba
lhos, ou seja, a de procurar fazer reagir o_germâ~io no próprio 
solvente orgânico após a extração, sem fazC-lo voltar ao meio 
aquoso, os resultados mostram que o objetivo foi alcançado. A 
fase orgânica pode, pois, tornar-se meio de reação para substân 
cias inórgânicas, em escala microanalÍtica e de maneira quanti
tativa como ficou demonstrado, com nítidas vantagens, nos dois 
casos estudados. Em ambos os métodos foi conseguida maior sens,i 
bilidada, maior rapidez da reação e maior · estabilidade dos pro
dutos formados, do que nos processos exccutRdos cm solução aquQ 
sa com os mesmos roagont0s. A reação com molibdato, extremamen
te sensível às variações de diferentes fatôres em meio aquoso, 
torna-se de fácil e segura execução em solução orgânica. A red~ 
ção do ácido germanomolÍbdico que conduzia a soluções azuis de 
intensidade geralmente crescente com o tempo, em virtude da co
redução do molibdato presente em excesso e da contaminação por 
parte da sílica do vidro usado, proporciona no meio orgânico, 
nas condições estudadas, coloração de grande estabilidade, com 
valores de absorção perfeitamente reproduzíveis. A reaçio com 

, .. 
fenilfluorona, embora conduza a um produto soluvel e nao a uma 
precipitação, é mais sensível no meio orgânico e exequível li
vre de maiores cuidados experimentais. 

Com relação a êsse segundo método, cabem algumas observa= 
ções a propósito da publicação recente de HILLEBRANT e HOSTE(39l 
Os autores conseguiram, pela primeira vez, extrair o produto da 
reação entre germânio e fenilfluorona depois d0 precipitado no 
meio aquoso e o fizeram, não só por torem encontrado solvente 
apropriado, álcool benzÍlico, mas·e principalmente as condições 
para tal fim, condições que consistem em reduzir a acidez da sg 
lução aquosa a um valor mínimo correspondente a cêrca de 0,5 N 
em ácido clorídrico. Verificamos posteriormente à publicação dê~ 
se trabalho e em consequência do mesmo, ser possível em tais con 
diçÕes de acidez, efetuar a extração também com metil-isobutil
cetona. 

O método em aprôço permite alcançar sonsibilidndo superior 
' , 
a do processo clas~ieo em meio aquoso, mas ainda algo inferior 
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à por nós obtida. Não é todavia aplicável diretamente a não ser 
A A na ausencia de interferencias. Na presença das mesmas, . como afi~ 

, " ,.., , " mam os autores, devera recorrer-se a separaçao previa do germa-
nio por destilação ou por extração. Note-se ainda que, nas con-

• N • - • , A diçoes propostas, a precisao dos resultados dependera do contr.Q 
le cuidadoso da extração de todo o reagente, tanto da solução 
como da prova em branco. 

Finalmente, relativamente ao nosso trabalho, desejamos as
sinalar que a eficiência da extração e da técnica empregada bem 
como a sensibilidade das reações colorimétricas, são os princi
pais fatôres que permitem adaptar fàcilmente os métodos à dete~ 
minação de baixos teores do elemento em materiais complexos1com 

A 

o emprego de apenas pequenas quantidades de amostras, sensivel-
mente inferiores às usad&s em outros processos. 

* * ** lf<1lc * ** * 
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PARTE .EXPERIMENTAL 

As m~d!das foram realizajas em Uin espectrofotômetro Beck
man modêlo DU, utilizando cubas de 11 corex11 com rolha esmerilha
da de 1 cm de espessura. 

A metil-isobutil-cetona empregada foi o produto comercial 
fornecido pela Shell Brazil Limited. 

Na maioria das vêzes, o solvente foi somente destilado e 
conservado em frasco escuro. Foi utilizada a fração de ponto de 

ebulição de 111-113°. 

Nos casos em que a cetona destilada em contacto com solu
ções ácidas produzia uma coloração, foi submetida a tratamento 
para purificação. 

O solvente destilado foi agitado em funil de separação, 
com metade de seu volume de ácido sulfÚrico concentrado, form~ 
do, nessas condições, uma só fase de côr castanho avermelhada. 
Após cêrca de 15 minutos, adicionou-se água, cuidadosamente, a-

, ... 
te a separaçao das duas fases. Separou-se a camada aquosa e l a-
vou-se o solvente sucessivamente com água, solução diluída de 
hidróxido de sódio e água, secando-o posteriormente sÔbre sulf~ 
to de sÓdio anidro antes de destilar. 

Para os processos que envolvem r edução a cetona deve ser 1 
senta -do perÓxidos. Em tais casos agitamos o solvonto, em fu"'lil 

de separação, com solução saturada de sulfato ferroso, até não 
haver alteração nn côr do meio aquoso. Sepnrad~ n cetona, foi a 
mesma posta a secar sÔbre sulfnto de sódio [,l_nidro e çiepois desti 
ladn. O solvente assim tratado mantem-se isento de perÓxidos P.§ 

lo menos durante 24 horas. 

Notou-se que a luz tem influência sÔbre a formação 
xidos, acelerando-a. Devido a isso todas as destilações 
feitas com proteção da aparelhagem contra a luz. 

Solução p~drão de germânio 

, 
de perQ 
foram 

0,141..1.08 g de dióxido de germânio, dessecado a 105°, foram 
dissolvidos em 6 ml de solução 0,1 N de hidróxido de sÓdio. A SQ 

lução foi neutralizada e ligeiramente acidulada com ácido sulfÚ 



rico 0,1 N; sendo o volume levado a 100 ml~ 

A solução padrão foi seMpre conservada em frascos de poli~ 
t;:;,.J.e.a0~ 

~o andamento do trabalho, todas as soluções de germânio fQ 

::-am ol:>t~das por diluição recente da solução padrão. 

********** 
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I TtCNICA DE EXTRAÇÃO 

Foram usados tubos de vidro com rolha esmerilhado., de co_g;_ 
, A 6 primento variavel, com diametro de 13 a 1 mm. Os mais empre-

gados, para trabalhar com 1,0 e com 5,0 ml do amostra, tinhamt 
respectivamente, 10 e 17 cm de comprimento e capacidade aproxi 
madà de 8 e 23 ml. A remoção da fase orgânica - camada mais 1~ 
ve - foi sempre feita com uma pipeta de extração do tipo des
crito por CARLTON( 50). Tal dispositivo foi introduzido pelo a~ 
tor para fins qualitativos e provas de toque, ou seja, para per_ 

mitir a agitação efic-iente de pequenos volumes de lÍquidos não 
miscfveis e sua posterior separação. Resolvemos utilizá-lo pa~ 
ra o fim mencionado porque, dadas as suas características, não 
só permite remover ràcilmente toda a camada superior de solven-

Fig. 12 ~ Pipeta de extração. 

, , 
te, como tambem a retem per-
feitamente, possibilitando a 
sua transfer0ncia sem periBo 
de perdas de um tubo para o~ 

tro. A pipeta em apriço, co
mo se vê no desenho da figu. .. 
ra 12, consiste de um tubc 
capilar, alongado na ponta, 
soldado a uma câmara para r2 
ter o liquido removido, a 
qual se liga a ·:.1m tubo em ::~~ 
ja extremidade é aplicado ,n.'l 
bulbo de borracha. Para adan 
ta-las aos d5.ferentes tarna:iha.--: 

dos tuhos usados, as pipetas 
foram feitas com o tubo capi 
lar lif;eil,amente .ma.is longo 
do que o descrito pelo autor, 



-55-

II - ESTUDO DO ~TODO BASEADO NA REAÇÃO COM MOLIBDATO 

A. Reação do extrato çetÔnico com molibdato de amÔnio sólido. 

A solução cetÔnica, obtida pela extraç~o de 100,opg de ger, 
mânio de solu~ões ácido- clorídr icas foi tratada diretamente em 
um balão volumétrico de 10 ml, com c;rca de 0,2 g de molibdato 

A , de amonio solido pulver izado e o volume completado com o mesmo 
solvente. As medidas foram real izadas , l hora após o inÍcio da 
reação, éontra um branco, executado nas mesmas condições, em 
400 mp.. 

1 . Efeito da variação do teor de ácido clorídrico. 
- , -Foram feitas extraçoes, como ja descrito, de soluçoes con 

tendo teor variável de ácido clorídrico , tendo sido realiza
das, em cada caso , duas determinações independentes . 

HCl E N 

6 0,263 - 0,271 
7 0, 297 - 0, 299 
7, 5 0,305 - 0 ,306 

)7,5* 0,305 - 0, 304 

* Para obter normalidade §Uperior ~ 7 1 5 N 
adicionou-se ácido cloriqrico apos a prl 
meira e a segunda extraçao. 

2. Estudo dos fatÔres que influenciam a velocidade da reacão. 

As extrações foram feitas de soluções 7,5 Nem ácido clo
rídrico . 

a) Efeito da variação da temperatura. 
As provas foram aquecidas em banho-maria, durante 20mi 

nutos, deixadas esfriar e o volume completado • . Forarn rea:Já. 
zadas, em cada caso, três provas independentes . 

t E 
300 0,310 - 0,302 - 0,308 
50º 0,319 - 0,317 - 0,322 
70º 0,317 - 0,322 - 0,316 



b) Efeito da VaJ'iação de tempe de aqueeimerite a. ;oº. 
Foram realizadas, em cada caso, três provas indepen 

dentes~ 

T:empo em E minutos 

5 0,299 - 0,306 - 0,301 
10 0,322 - 0,326 - 0,332 
15 0,326 .. 0,330 - 0,324 
20 0,324-'! o,3ê6 ... 0,332 

e) Efeito da variação do tempo de ag-i tação. 

O extrato foi agitado com molibda.to e depois compl_g 
. .A 

tado o volume. Foram realizadas, em cada caso, tres prQ 
vas independentes. 

Tempo em E minutos 

3 0,310 - 0,318 - 0,328 
5 0,328 - 0,330 - 0,322 

10 0,338 - 0,336 - 0,342 
15 0,340 - 0,334 - 0,336 
20 0,340 - 0,332 - 0,338 

d) Efeito da variação do tempo de agitaç~o com varia
ção da temperatura. 

,. 

Tempo de agitação E 
em minutos 30º -50º i 70º 

• ' 

5 0,334 ~,356 0,368 
10 0,348 0.,377 o,373 
15 0,340 o-, 373 0,374 
20 0,348 0,367 0,373 

As provas segUintes foram realizadas com 10 minu
tos de agitação e aquecimento durante 10 minutos a 50º~ 

• 
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e) Efeito da variação do tempo do contacto do extrato co
tÔnico com molibdato. 

Tempo de 
eontaeto com E 

molibdato 

30 min. 0,368 
45 min, 0,377 
1 hora 0, 378 
2 horas 0,384 

12 horas 0,394 
24 horas 0,432 
48 horas 0,492 

3. Estabilidade d§ 
.. cor. 

Tempo de centa.Q Valores de extinção medidos com: 
to com molibd,i 
to em minutos 3-0mln, 1 hr . 2 hr . J2 hr.124 hr. 48hr , 96hr, 

30 0,364 0,366 0,365 0,366 0,364 0,366 0,364 
45 - 0, 372 0,374 0,374 0,373 0, 372 o,373 
60 - 0,374 0,372 0, 372 0,372. 0,372 0,372 

120 - - 0,380 0, 380 o,382 0,382 0,380 

4. Repri»dUtibilidade .dos v.alores de ex,:tinção . 

Não foi possível alcançar reprodutibilidade satisfatÓri;i.1 

conforme mostra o quadro abaixo, que reune os resultados~~ 
vinte determinações executadas nas mesmas condições, ou seja 
10 minutos de agitação, aquecimento a 50° durante 10 ~inutos 

, ,_ • A 

e medidas apos 1 hora da adiçao do mol1.bdato ao extrf.to cet.~ 
nico. 

E 

0,273 0,339 0,364 0,375 
0,286 Ot348 0,368 0,375 
0,309 0,352 0,370 0,375 
o,.322 0,354. 0,370 0,377 
0, 328 0,361 0,370 0,377 
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B. Reação do extrato cetÔnico com solução de molibdato de amÔni~ 

As provas foram feitas pela adição de solução de molibdatode 
amÔnio ao extrato cetÔnico contido em um tubo de extração. Como 
a acidez do extrato não foi suficiente para que a reaç2.o entre 
o germânio e molibdato se processasse quantitativamente, foi n~ 
cessário adicionar ácido. A camada orgânica foi separada e a fa 
se aquosa extraída duas vêzes com 0,5 ml de metil-isobutil-cetQ 
na. Os extratos foram recolhidos em balão volumétrico de 10 ml 
e o volume completado com o mesmo solvente. As medidas foram re!!, 

lizadas em seguida, contra 'um branco, feito nas mesmas condições, 
em 400 mp. 

A A A A -1. Estudo dos fatores que tem influencia sobre a reaçao. 

a) Natureza do ácido. 
As p~ovas foram feitas adicionando 1 ml de solução de 

molibdato de amÔnio a 5%, ao extrato cetÔnico obtido pel2 
extração de 100,0 pg de germânio, juntando a seguir, às 

, 
gotas, o acido em estudo. 

Ácido Normalidade Volume E aproximada aproximado 

HCl 6 0,5 ml 0,319 
HCl 6 0,7 ml 0,320 
HAc 6 0,5 ml 0,324 
HAc 6 0,7 ml 0,326 
H2so4 6 O, 5 ml 0,354 
H2S04 6 0,7 ml 0,358 
H2so4 10 0,3 ml 0;357 
H2so4 10 0,6 ml 0,346 
HN03 6 0,5 ml 0,350 
HN03 6 0,7 ml 0,360 
HN03 6 1,0 ml 0,362 
HN03 10 0,3 ml 0,358 
HN03 10 o,6 ml 0,337 
Hc104 6 0,5 ml 0,352 
HClOU 6 0,7 ml 0,360 
HCl04 10 0,3 ml 0,372 
HC104 10 o,6 ml 0,370 



-59-

HCl04 60% E adicion., ml 

0,12 o,368 
0,17 0,372 
0,25 0,372 
0,35 0')370 
0,50 0,370 
0,75 0,370 

' As provas seguintes foram feitas adicionando as gotas,0,25 
ml de ácido perclórico 60%. 

b) Efeito da variação do volume e da concentração da solu 
ção de moiibdato de am.Ônio. 

Valores de extinção 

Volume (NH4)6Mo7024•4HzO 

adicion., g/100 ml de solução 
ml i 1,25 2,50 5,0 

0,5 0,342 0,368 0,368 
o,8 - 0,375 -
1,0 0,367 0,377 0,370 
1,5 0,367 0,377 0,370 
2,0 0,360 0,372 0,364 

As provas seguintes foram feitas adicionando 1, 5 ml de so,

lução de molibdato de amônia a 2,5% e 0,25 ml de ácidc p~rclÓrt 
co 60% (N: 9,6) às gotas, sob agit'?-ção e extraindo imedi.atameri 
te após a sep~ração das camadas. O volume foi completado à tem
peratura ambiente. 

A 

2. Estabilidade da cor. 

Medidas realizadas com a mesma prova durante 96 horas. 



-60-

Tempo E 

5 min. 0,375 
15 min. 0,374 
30 min. 0,376 
1 hora 0,374 
2 horas 0, 375 

12 horas 0,372 
24 horas 0,374 
48 horas o,375 
96 horas 0,374 

3. Proporcionalidade dos valores - Lei de __ ~!:. 

Ge ( l-T)% E pg/ml 

0,5 4,o 0,018 
1,0 8,o 0,036 
2 ·0 
' 

15,2 0,072 
3,0 21,6 0,106 
4, o 28,1 0,144 
5,0 35,0 0,187 
7,5 47,4 0,280 
8,5 51,_9 0,318 

10,0 57, 5 0,372 
15,0 72,2 0,556 
20,0 82,0 0,745 i 

4. Reprodutibilidade dos valores de extinção. 

Resultados de vinte determinações independentes. 

l 

E 

0,369 0,371 0,372 0,375 
0,370 0,371 0,372 0,375 
0,370 0,372 0,372 0,375 
0,370 0,372 0,374 0,375 
0,371 0,372 Oii374 0,377 1 
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e. Redução do ácido germanomolÍbdico em solução cetÔnics• 

As .provas foram realizadas adi_cionando soluções dos reduto 
resa 5 ml de uma solução cetÔnica do ácido germanomolÍbdico, 
contendo 25,0 ,ug de germânio e o volume completado a 10 ml, com 
metil-isobutil-cetona ou álcool etílico. 

O quadro abaixo reune os resultados de três provas execut~ 
das independentemente, com cada redutor e medidas no comprimen-- , . to da onda de extinçao max1ma. 

-

Redutor E 

Ácido ascórbico 0,460-0,466-o,468 
Ácido ascórbico + tiocianato 

A 

de amonio o,360-0,382-0,400 
Tiocianato de A amonio o,328-0,312-0,343 
Formaldeido 0,368-0,330-0,348 
Hidroquinona o,200-0,210-0,204 

Com difenilcarbazida o produto de redução apresentou côre~ 
diferentes, variando entre azul, violeta e púrpura, de acÔrdo 
com a concentração de ácido presente, não tendo sido possf vel:, 
portanto, fazer um estudo com o referido reagente. 

Dos redutores ensaiados, somente o ácido ascórbico e a h~,... 

droquinona reagiram ràpidamente. A redução com os outros foi 1:é~~ 
, , -tante lenta, so se completando apos algumas horas :i razao por q~1-:: 

escolhemos os dois redutores citados para prosseguir em nossc q· 
tudo. 

As provas seguintes foram realizadas fazendo a ext:r;-ação é.F-

10,0 p.g de germânio com metil-isobutil-cetona nas condições nox: 
mais e tratando o extrato com solução de molibdato de amÔnio nu 
presença de ácido perclórico. O ácido germanomolÍbdico formadoJ , 
foi extraído com o mesmo solvente e o extrato cetÔnico, de cêr
ca de 3 ml, transferido para um balão volumétrico de 10 ml, on
de se juntou a solução do redutor, sendo o volume completado com 
álcool etílico no caso do ácido ascórbico e com metil-isobutil
cetona no caso da hidroquinona. As medidas foram feitas meia ho , 
ra apos ter sido adicionado o redutor. 

1. Redução com hidroguinona 0 

Foi utilizada solução alcoólica de hidroquinona. 
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a) Efeito da variação da concentração e do volume da 
da solução de hidroquinona. 

' 

ml E 
i 

% adicion. 700 mp .. 

5 I 0,078 - 0,080 - 0,074 
2 . 0,098 - 0,090 - 0,092 

10 1 0,096 - 0,098 - 0,100 
2 0,108 - 0,105 - 0,108 

15 1 0,106 - 0,105 - 0,102 
2 0,108 - 0,105 - 0,106 

As provas seguintes foram executadas com 2 ml de solução 
de hidroquinona a 1()%. As medidas espectrofotométricas foram re~ 
lizadas em 700 mp. 

b) Efeito da variação da temperatura. 

Quinze provas independentes. 

Tempo em E 
minutos 30º 40º 50º 1 60º 70º 

5 0,108 0,110 0,104 0,110 0,108 
10 0,110 0,106 0,108 0,108 0,106 
15 0,105 0,108 0,106 0,108 0,105 

-

A variação da tem:;_Jeratura não tem, pois, inf'luéncia sÔbrc 
-a reaçao. 

e) Estabilidade da côr. 
A A _, I' 

Em ausencia de luz, a cor e estavel pelo menos du,. 
rante cinco dias, mas diminui lentamente de intensida-

H ~ N , 

de pela exposiçao a luz. A mesma soluçao, porem, recu-
" pera a cor com a intensidade primitiva, s e mantida no-

" vamente no escuro, durante cerca de 1 hora. 

Medidas f eitas com a mesma prova, mantida ao abrigo 
da luz. 
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Tempo E i 
1 

30 min, 0,110 
1 hora 

1 
0,108 

2 horas 0,110 
3 horas 0,110 
1 dia 0,112 

? dias 0,108 
4 dias 0,110 
5 dias 0,110 

. ;< 

Medidas de duas soluções que apresentavam inf°cial•• 
mente a mesma extinção, E = 0,110: a) mantida no e~. 
curo; b) exposta. à luz. 

Tempo E 
a i b 

30 min. 0,110 0,106 
7 horas 0,110 0,100 

24 horas 0,108 0,100 

Após a Última medida, a prova b) foi mantida no e~

curo durante 70 minutos. A nova medida espectrofotomé
trica acusou 0,108 de extinção. 

d) Proporcionalidade dos valores - Lei de Beer. 

Ge 1 
j 

( l-T)% E ! 
pg/ml 

0,4 9,2 o,0Lt2. 
0,5 12,0 0,056 
1,0 22,6 o,::..iz 
1,5 32,0 o, :'.68 

2,0 1+0;5 o,?25 
2,5 49,0 0,292 

/ 

0,566 5,0 72,8 
7,5 86,o o,854 

10,0 92,6 1,131 
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2. Redução com ácido ascórbiQQ.
I

Foi utilizada uma solução de ácido ascórbico em etileno
glicol.

a) Efeito da variação da concentração e do volume da
N , • ~

soluça0 de acldo ascorbico.

% ml l 785 mp.adicion.

5 1 0,220 - 0,226 - 0,230
2 0,232 - 0,238 - 0,236

10 1 0,236 - 0,240 - 0,238
2 0,242 - 0,238 - ~,240

15 1 0,240 - 0,242 - 0,240
2 0,240 - 0,238 - 0,242

As provas seguintes foram reduzidas com 2 rol de solução dE:
ácido ascórbico a 10% em etilenoglicol e o volume de 10 rol com
plet!\do com álcool et{lico. As medidas espectrofotométricas fc<·,
ram realizadas em 785 mp.

b) Efeito da variaç~o dQ temperatura.

As provas foram aquecidas em banho-maria, deixado2
esfriar à temperaturà ambiente e medidas om seguida.

Tempo em [
minutos 30° 40° 500 600 , 70°

5 0,240 0,240 0,246 0,252 0,252
10 0,238 0,244 0,246 0,250 0,230
15 0,240 0,244 0,250 0,250 0,246

Todas as provas seguintes foram realizad~s com aquecimento
a 60°, durante 5 minutos.

c) Estabilidade d~ côr.

Valores das medidas de duas provas: a) exposta à .
luz; b) mantida ao abrigo da luz, durante três semanas.

\\
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E i 
Tempo i 

a ! b 1 

20 min~ 0,252 0, 2 54 
30 min. 0, 254 0 ,2 52 

1 hora 0, 2 50 0, 2 54 
2 horas 0, 250 0, 254 

7 horas 0,252 0,252 

1 dia 0,254 0, 252 
2 dias 0, 2 52 0, 2 52 

5 dia s 0,252 i 0,254 

1 semana 0,254 1 0,253 1 

2 semanas 0,250 1 0,252 
: 

3 semanas 0,250 1 0,252 
i 

d) Proporcionalidade dos valores - Le i de Beer. 

- ! 
---

Ge ( l-T)% . 
1 

~ _pg/i.nl 

! 

0,1 1,0 0,032 

0,2 10,8 0,050 

0,3 16,0 0,076 
o,4 20, 6 0 ,100 

0,5 25,0 0,12 5 
o,8 36,3 0,196 
1,0 43,8 O 'Jr.::o ' f-:J 

1,5 56,8 0,365 
2,0 66,L~ o,476 
2,5 75,5 0, 611 
3 ,0 

1 

81,0 i 0,721 1 

93 , 8 
l 

1,208 5,0 
1 

O coeficiente de extinção molar médio é 18 307. 

e) Estudo da pr ecisão do método. 

Com duas concentrações de germânio for am f e i tas vin 
te determinações independentes, cujos valores de extin 
ção foram vistos na tabela V, (pág. 19). 

Abaixo são dados os val or es de extinção correspon
dentes aos gráficos da fi gura 31 (pág. 17). 
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~ -
' E E 
>., Hidr.9. 

, 
À, mp Hid~o Ácido as-mp Ac;do as-

quinona corbico quinona cÓrbico 

420 0,020 0,029 705 0,113 0,201 1 
1 

440 0,015 0,033 710 0,113 0,204 

460 0,017 0,038 720 0,111 0,211 

480 0,023 0,046 740 0,099 0,227 

500 0,030 0,055 760 0,089 0,240 

520 0,038 0,066 770 0,087 0,247 

540 o, 046 0,078 775 0,086 0,249 
1 

560 0,050 0,089 780 0,086 0,250 l 
580 0,055 0,101 785 0,085 0,252 1 

600 0,063 0,085 
1 

0,113 790 0,251 
1 

620 0,071 0,129 795 0,084 0,250 1 

640 0,083 0,147 800 0,085 0,248 
1 

: 
660 0,097 0,168 820 0.,088 0,232 1 

1 

680 0,111 0,184 840 0,092 0,206 1 

1 

690 860 0,096 
1 

0,113 0,191 0,177 

695 0,113 0,194 880 0,100 0,147 

700 0,114 0,198 900 ! 0,105 0,121 
-- -

D. Estudo das Interferências. 

Foram preparadas soluções contendo 5, O µg de geI'mâ:1io A 

1000 .,ug do ion em estudo e comparadas com uma contendo exclu:::j . 

vamente 5,0 µg de germânio. Em cada caso, foram executadas dua'. 

provas independentes, tomando alíquotas de 1,0 ml. 

Os valores apresentados são os da extinção das solução fim.is~ 
10,0 ml, medidos em 785 mµ. 

l E t M di t d 1 • 7 e N ' "d l <d· • X raçao re a e SO uçoeS kJ< em acl. O Ç Orl. r1çG1a 

ApÓs a extração proced~u-se da maneira usual. 

Não interferiram os seguintes ions: 



Interferente E 

- - - 0,125 - 0,125 
Cobre 0,124 - 05125 
Alumínio 0,125 - e, ·!.26 

, ... 
Galio ' 0,125 0,125 -
Índio 0,124 - 0,125 
Tálio 0,125 - o, 12L~ 

Silicato 0,125 - 0,126 
Estanho IV 0,124 - 0,124 
Titânio IV 0,124 - 0,125 
TÓrio 0,124 - 0,125 

A 

Arsenico III 0,124 - 0,124 
A 

Antimonio V 0,126 - 0,124 
Tungstênio VI 0,125 - . 0,126 
Cobalto 0,125 - 0,125 
Níquel 0,125 - 0,125 
Borato 0,124 - 0,125 
Brometo 0,125 - 0,125 
Oxalato 0,124 - 0,121.i. 

Dos ions que interferiram, uns produzir~ diminuição e ~).r 
tros aumento da extinção, como se vê abaixo: 

,__ ______________ _ 
Interferente 

- - -
Estanho II 
ZircÔnio 
AntimÔnio III 
Ferro III 
Fosfato 
Arsênico V , 
Vanadio V 
Fluoreto 

E 

0,125 - 0,125 
0,113 - 0,118 
0,117 - 0,114 
0,084 - 0,090 
0,083 - o,o83 

)1 

o,635 .. 0,640 
0,139 - 0,134 
0,730 - 0,675 

2. Extração dos ions . interferentes, após tratament.o com cu2-· 
ferron. 

Preliminarmente verificou-se não ser possível usar ácido 
t , , 

n1trico ou acido perclorico no tratamento com cupferron, po:r 

l 
J-.~' , 
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ser esta substância atacada pelós referidos ácidos. Foi, por 
isso, escolhido o ácido sulfúrico para a execução das expe
riências descritas abaixo. 

A 1,0 ml das solução foram adicionados aproximadamente 
0,1 ml de ácido sulfúrico e 0,1 ml de solução saturada de Cl:!12 

A ., 

ferron. Agitou-se e extraiu-se quatro vezes com porçoes de 
0,5 ml de metil-isobutil-cetona. 

tsse tratamento foi feito antes da extração do germânio 
com ácido clorídrico e metil-isobutil-cetona. 

InterferentE E 

- - - 0,124 - 0,124 
Estanho II 0,126 - 0,125 

• A • Z1rcon10 0,125 - 0,124 
AntimÔnio III 0,125 - 0,126, 
Ferro III 0,126 - 0,124 
Vanádio V 0,124 - 0,125 
Fosiato )1 

A • Arsenico V 0,580 - 0,610 
Fluoreto 0,680 - o,64o 
Cloreto* 0,125 - 0,125 

*) Nas mesmas condições foram feitas provas con 
tendo 5,0µg de germânio e 500_pg de cloreto 
por mililitro. 

3. Eliminação da interferência devida a fosfato. 

ContrÔle da interferência pela extração executadE, com:, eml. 

Ge PO 3-
4 e pg pg 

10 - 0,24s 
10 100 0,278 
10 200 0,585 

- 100 0,013 

- 200 0,107 

a) Substituição do ácido clorídrico por cloretos e áci
do sulfúrico. 
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Soluções contendo: a) 10,0p.g de germânio; b) 10,0 
µg de germânio e 100 pg de fosfato; c).lOOµg de fosf5 
to. 

Cloreto E 
de a ! b e 

·-

Litio o, 2li.9 0,273 0,010 
SÓdio 0,250 0,270 0;008 
Bário 0,21..i.7 0,280 0,011 
Alumínio 0,250 0,276 0,012 

b) Precipitação com zirconila, antes da ex~ração do 
" . gcrman1.o. 

A 1,0 ml de soluçõs contendo 10,0pg de germânio, fo 
ram adicionados volumes diferentes da solução de clor~ 
to de zirconila a 10%; as provas foram aquecidas duran 
te 5 minutos, entre 60 e 70°. 

Solução de 
cloreto de F zirconila 

ml 

0,05 0,393 - 0,399 
0,10 0,277 - 0,269 

· 0,15 0,209 - 0,218 
0,20 0,183 -

Provas iguais às anteriores, 
solução de cloreto de zirconila 
latina. 

E 

0,270 - 0,265 
0,262 - 0,268 

0,185 

com adição de 0,1 ml de 
, 

adicionando, porem, g~ 

• 
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Com a solução a 12,5% de cloreto de zirconila. 

E= 0,209 - 0,224 

Tratamento com complexantes para inibir a o.çao dÓ 
excesso de zirconila na reação com molibdato. 

,.. . . ' . Provas com concentraçoes iguais as anteriores, adi-
cionando 0,2 ml de solução a 10% de cloreto de zirconi 
la. O extrato cetÔnico foi tratado com quantidades va
riáveis de comploxuntes, antes de adicionar a solução 
de molibdato. 

Os melhores resultados obtidos são os indicados 
abaixo; 

' 

Complexante E 
1 - Àcido oxálico 0,201 
2 - Ácido tartárico 0,190 

3 - E D T A 0,235 
4 - Sulfato de 

A 

amonio 0,246 
1 + 4 0,212 
3 + 4 0,241 

Provas exatamente iguais às anteriores, com sulfato 
de amÔnio, apresentaram os seguintes valores: 

E 

0,236 0,230 
0,228 - 0,242 
0,246 - 0,235 

c) Precipitação com zirconila 7 antes do tratamento com 
cupferron. 

Solução.de nitrato de zirconila a 10% em ácido. sul 
fÚrico. 1: 15. 

A precipitação foi feita em balões volumétricos de 
10 rnl. Adicionou-se 1 ml de ácido sulfúrico 10% en volu 
me e água áte cêrca de 8 ml. A solução do nitrato de 
zirconila foi adicionada, às gotas, com agitação e o 
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volume completado com água. A concentração de ácido s'-!1. 
fÚ.rico nessas soluções correspondia a 0,36 N. As solu
ções foram aquecidas durante 5 minutos entre 60 e 70° 

" ,e deixadas esfriar para decantar, durante cerca de 30 
minutos. 

Após pipetar alíquotas de 1,0 ml contendo: a) 10,0 

µg de germânio; b) 10, O µg de germâni() e 1000 µg de 
fosfato, prossegu::.u-.se com o tratamento com cupferron. 

i) Efeito da variação do volume da solução de ni .. 
trato de zirconila. 

Volume E 
em gotas a b 

8 0,241 0,249 
0,240 0,256 

10 o,246 0,245 
0,244 o, 247 

12 0,215 0,240 
0,212 0,231 

A 

l gota: cerca de 0,05 ml 

ii) Influência da concentração de á.cido sulfúrico·. 

Provas iguais às anteriores, com 10 gotas da s2 
lução de nitrato de zirconila, e concentrações dife 
rentes de ácido sulfúrico. 

1 

Ácido 
sulfúrico - E . 

N a b 

0,2 0,252 o,249 
0,3 o,249 0,251 
o,4 0,251 0,248 
0.,5 0,21.a 0,263 

Em todas as provas seguintes adiciontou-se ácido sulfúrico 
para se obter uma normalidade entre 0,2 e o,4 N, além de 0,5 ml 



da solução de nitrato de zirconila a 10%. Aqueceu-se durante 5 
:minutos a eêrca de 70°, deixando esfriar durante 30 minutos. Noo 
casos em que não houve boa decantação, centrifugou-se antes de 
pipetar. 

Para extrair o cupferronato foram feitas cinco extrações 
-com o, 5 ml de metil-iso b'J.t il- 2e ·:;ona . 

Foram r Gaiizaj as duas s~ri~S de determinações: 
A • 

a) com 5,0 e b) com 10,0 pg d e germanio, na prese_!?: 
ça de fosfa to . 

Fosfato E 
,ug a b 

1 

1000 0,126 0,253 
500 0,123 o,247 
200 0,120 0,243 
100 0,112 0,240 

Repetiram-se as provas com 100 e 200 µg de fosfs 
to adicionando, porém, sàmente 0,2 ml da solução de 
nitrato de zirconila. 

Fosfato E. 
µg 

/ . 
a 1 b 

200 0,125 0,252 
100 0,124 0,247 

j - - - 0,125 0,251 

Foram feitas :também determinações de 5,0 µg de · 

germânio, partindo de volumes diferentes de solução 
contendo l000pg de fosfato por mililitro. 

' Volum~ 
E extraído 

ml \ 

1,0 0,126 
2,0 0,124 
3;0 0,123 
5,0 0,126 



Empregando solução a 2 9 5% de nitro.to de zirconi
la com adição de cêrca de 0,2 rr:l para cada mi:igra~, 
ma de fosfato presente, os resultados foram os mes,. 

mos. 

Soluç5es contendo 5~G ~g te germ~nio e 100 pg de arsenato 
por mililitro. 

a) Precipitação cem zirconila. 

Foi feito o mesmo tratamento com nitrato de zirconi 
la, descrito em 3. c) para a precipitação de fosfato. 

Três determinações em duplicata: 

0,165 
0,162 
0,168 

E 
- 0,170 

0,168 
0,160 

b) Redução do As(V) ~ As(III). 

Em todas as provas em que foi feita redução, a me
til-isobutil-cetona, empregada para extrair o germânio 
e o ácido germanomolibdico, foi previamente tratada 
com sulfato ferroso para reduzir os perÓxidos. 

Redutor 
1 E 

Hidrogenossulfito O~ 425 - o,Li.14 
Hidrazina 0,532 - 0,620 
Hidrogenossulfito + . " iodo 0,155 - 0,161 
Ácido ascórbico 0.628 - 0,608 , 

e) Estudo da redução com hidrogenossulfito em presença 
de iÔdo. 

Solução saturada de hidrogenossulfito do sódio. 

Solução de iÔdo em iodeto, aproximadamente 0,001 N, 
preparada na hora por diluição de solução 0,1 N. 
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i) Efeito da variação do volume dn solução de hi 
, . 

drogenossulfito de sod100 

Todas as provas foram executadas com uma gota 
dn solução de i~do, e aquecidas durante 15 minu

tos a 85° • 

Volume E ml 

0,05 0,189 
0,10 o' 124 
0,15 0,126 

0,20 0,125 

0,25 0,126 

ii) Efeito da variação da temperatura e do tempo 
de aquecimento. 

Determinaç5es feitas pela adição de 0,1 ml da 
solução de hidrogenossulfito • 

• 
Tempo E ,. 

em min. 70º 75° 80º 85º 

3 0,201 o, 149 0,141 0,132 

5 0,150 0,130 0,125 0,126 
10 0,145 0,128 0,124 0,125 

15 0,1~1..i 0,126 0,125 0,124 
20 0,148 0,126 0,128 ·0,127 

As provas seguintes foram feitas com aquecimento de 5 a 10 
minutos em banho a cêrca de 80°. 

" . Provas com 5,0pg de german10 em 1,0, 2,0 e 5,0 ml e~ que 
foram adicionados 0,15, 0,30 e 0,75 ml, respectivamente, da so-

.., ~ /\ 
luçao de hidrogenossulfito e uma gota da soluçao de iodo. 
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-
Volume Arsenato E ml pg 

1 - - - 0,124 
1 1000 0,125 . 
1 500 0,124 
1 200 0,126 
1 100 0,124 
1 50 o,1a5 

2 - - - 0,126 
2 1000 0,126 
2 200 0,123 

5 - - - 0,125 
1 

5 1000 0,126 

5 500 0,121.i 
5 100 0,125 --

5. Elimi~ação da interferência devida a _fJuoreto. 

Antes da extração ~o ge~mânio, a 1,0 ml de solução foram 
adicionadas duas gotas da solução saturada de cloreto de alu 
mÍnio, contendo as provas: a) 5, O pg de germânio; b) 5, O p.g 
de germânio e 100 pg de fluoreto. 

E 
a b • 

0,125 0,136 - 0,130 
0,125 o,143 - o,145 
0,124 0,139 - 0,132 

Provas, com a mesma concentração das b) anteriores, porém, 
adicionando volum$s diferentes da solução de cloreto de alu
mínio. 
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volume E ml 

0,05 0,174 - 0,170 
0,10 o,12L.J. - o,1i3 
0,15 0,121.i. - 0,125 
O 20 
' 0,124 - 0,124 

Determinações iguais às anteriores com concentrações dife 
rentes de fluoreto. 

Soludão E 
satura a de 
cloreto de F 1 u o r e t o e m p g 

~ aluminio 
ml 100 200 . 500 1 1000 

0,1 0,126-0,125 0,206-0,211 0,328-0,342 - - -
0,2 0,122-0,124 0,126-0,124 0,219-0,208 - - -
0,3 - - - 0,124-0,125 0,201-0,197 - - -
0,4 - - - - - - 0,121-0,126 - - -
0,5 - - - - - - 0,120-0,122 0,350-0,296 

Sal sÓlido - - - - - - 0,124-0,123 0,125-0,124 

• 

********** 



III - ESTUDO DO MÉTODO BASEADO NA REAÇÃO COM FZNILFLUORONA 

Preparação do reagente. 

Devido à impossibilidade de obter o reagente, o mesmo foi 
, , . " por nos preparado, varias vezes. 

Partindo da hidroquinona preparou-se a quinona ( 5t.), em se
guida o triacet~to de hidroxihidroquinona(SZ) e, partindo d;sse 
composto, de acÔrdo com as indicaç5es de GILLIS, TIOSTE e 

CLAEYS(lZ), foi preparada a 9-fenil-2,3,7-trihidroxi-6-fiuorona, 
comumente cham2da fenilfluorona. 

Posteriormente obtivemos o produto procedente da E. Merck 
AG Darmstad que, em solução, apresentou as mesmas caracteristi-

, 
cas espectrais do que o por nos preparado~ 

A solução do reagente foi preparada segundo CLULEY(ll) e 

controlada fazendo determinações em meio aquoso de acÔrdo com o 
,, A 

metodo por ele proposto. 

A. Reaçio do extrato cet&nico com fenilflgorona. 

O extrato cetÔnico contendo germânio .foi transferido para 
um balão volumétrico de 10 ml, onde foram adicionados 3,0 ml da 
solução do reagente e álcool etilico para completar o volume. 

As medidas espectrofotom~tricas apresentaram 
sorção em 504 mµ. 

, . d maximo e 

Inicialmente empregou-se uma solução elo reagente preparada 
de acÔrdo com as indicações de CLULEY(ll), ou seja, dissolvPndo 

sob aquecimento, 0,030 g de fenilfluorona em 90 mI de álcool e
tílico contendo 5 ml de ácido sulfÚrico 1 + 6. Depois de frio 
completou-se o volume do 100 ml com á.lcool etílico. 

Outras provas foram executadas empregando uma solução do 
reagente contendo apenas 0,020 g de fenilfluorona cm 100 ml de 
solução. 

/ 

Tendo sido obtidos, em ambos os casos, resultados idênticos 
nas medidas ospectrofotomótricas, proferiu-se trabalhar com a 
solução do reagente de concentração men9r, para evitar o uso de 
um branco de absorção demasiado intensa. 

1. Efeito da natureza do solvente empregado na pr~.2._a~ação da 

2olução do reagente. 



Foram sempre dissolvidos 0,020 g de fenilfluorona em 100ml 
do solvente acidulado*. 

Foram assim preparadt;1.s sete soluções que foram experir:1en,
tadas da seguinte forma. 

Aos extratos cetÔnicos obtidos p~la extração de 2,00 µg 

de gerQânio, foram adicionados 3,0 ml .da solução reagente em 
estudo e o volume de 10 ml co~pletado: a) com o próprio sol
vente e b) com ~lcool etílico~ 

Solvente E mp. 
a b 

Álcool metílico o,482 - 0,480 o,498 - o,498 502 
Álcool etílico o,498 - o,498 504 
Dioxano 0,060 - 0,050 o,486 - o,1+87 504 
Etilenoglicol 0,482 - o,48o· 502 
Acetona 0,440 - o,442 o,493 - o,495 504 
Metil-isobutil-cetona 0,480 - o,484 o,492 - 0,490 504 
Acetato de etila 

1 
0,128 - 0,119 0,285 - 0,280 506 

Diante dos resultados, para as provas seguintes, a solução 
do reagente foi feita em balão volumétrico de 250 ml, pela dis
solução, a 70°, de 0,050 g de fonilfluorona om 200 ml de álcool 
etílico contendo 12,5 ml de ácido sulfúrico 1 + 6 e o volume cem 
pletado com álcool etílico, após rosfriam.ento à temperatura am
biento. 

2. Influência da natureza e concentra.cão do ácido empregaio 
na preparação da solução do reagente. 

Foram preparadas soluções do reagente com a mesma concen
tração das soluções preparadas em 1. e aciduladas com os áci 
dos: clorídrico, perclórico e sulfÚrico, de normalidadasdif& 
rentes como foi visto, juntamente aos resultados obtidos, na 
tabela VII (pág. 27). 

- - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ 

(*) - Os solventes miscíveis com água foram acidulados com 5 ml 
de ácido sulfúrico 1 + 6, os não miscfveis foram tratados 
com ácido clorídrico; o acetato de etila saturado e a me
til-isobutil-cetona previamente agitada com ácido clorf.dri 
co 7,5 N. 
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3. Efeito da variação do volume do extr~to cetÔnico contendo 
A • germanio. 

Provas feitas pela extração de 1,0 ml de uma solução con
tendo 2,00 µg de germânio, com volumes diferentes do solven
te. 

-
Volume do solvente 

ml E 

Adicionado l Extraído 504 mµ 
1 (aprox,) 

---
1,5 1,0 o,497 
1,7 1,2 0,496 
2,0 1,5 o,499 
2,2 1,7 o,499 
2,4 1,9 o,498 
2,7 2,2 o,Li96 
3,0 2,5 0,497 
3,5 3,0 o,498 
4, 5 1 

4,o o,497 
' 

4. ~feito da var:,acão do solvente adicionado ao extrato çetô
niço, após a rea~~-º c;io germân:L,o_ com a solu~ão do reagol'l.t~. 

Foram fcit~s duas séries de extrações, de soluções conten 
do 0,80 µg e 2,00,ug de germânio. Ao oxtrnto cctÔnico, no b~ 
lão volumótrico, foram adicionados 3,0 ml da solução do r9a
gent&, sendo o volume completado a 10 ml com solventes di
versos. 

Os valores apresentados a seguir, foram medidos no compri 
mento de onda correspondente ao máximo de extinção. 



.. so ... 

pg de Ge em lO,) ~l~ l) o,60; 2) 2,00 
1 

--, 

Solvente E. /\-' mp 
1 2 

.Ãlcool etílico 0,205 o,497 504 
Álcool metílico 0,205 o,496 502 

Álcool isobutÍlico o,zoü o,496 506 
Metil-isobutil-carbinol 0,200 o,491 508 
Etilenoglicol 0,202 o,472 504 
Acetona 0,192 o,483 504 
Metil-0til-cetona 0,204 0,492 506 
Metil-isopropil-cetona 0,205 0,496 504 
Metil-isobutil-cetona 0,205 o,496 504 
Éter isopropilico 0,204 o,495 508 
Dioxano 0,197 0,472 504 
Acetato de etila 0,199 o,486 506 

·Benzeno 0,187 o,459 508 
Tetracloreto de carbono 0,194 o,479 510 

Para as provas seguintes, usou-se sempre álcool etílico a~ 
soluto, para completar o volume de 10 ml e as medidas espectro
fotométricas foram realizadas na região de extinção máxima, em 
504 mp.. 

5. Efeito da variação do _volume da solução do reagente. - ( 

Provas feitas pela adição de diferentes volumes da solu-
ção do reagente. 

pg de Ge em 10,0 ml: 1) 0,80; 2) 2,00 
,-

Solução do E reagente 
ml 1 2 

1,0 0,195 - 0,197 o,458 - o,456 
2,0 0,202 - 0,201 o,498 - o,497 
3,0 0,204 - 0,204 o,497 - o,497 



6. Estudo comparativo da reaç_ão em melo orgânico e em meio 
aguoso. 

Foram determinados os espectros de duas provas, uma sogun 
do CLULEY(ll) realizada em meio aquoso e outra em meio orgâ
nico, contendo ambas 0,20 pg de germânio por mililitro na SQ 

lução medida. 

E E 
ri., mp M~io Meio " ' m,u M~io Meio 

organico aquoso organico aquoso 

• 
428 - 0,005 502 o,495 0,237 
434 - 0,036 504 o,498 0,240 
440 0,012 0,056 506 o,493 0,240 
444 0,037. 0,066 508 o,464 0,237 
450 0,046 0,071 510 0,421.i. 0,233 
460 0,056 0,077 512 0,382 0,223 
1.ao 0,059 0,085 516 0,280 0,200 
474 0,061 0,096 520 0,184 0,173 
480 0,077 0,120 524 0,116 0,141 
484 0,117 o, 135 . 530 0,054 0,095 
490 0,227 0,165 534 0,031 0,068 
494 0,316 0,192 540 0,013 0,041 
498 o,417 0,218 544 0,007 0,027 
500 0;462 0,227 550 0,003 0,012" 

Com os valores acima foram ~raçados os gráficos da figura 
5 (pág. 29). 

A 7. Estabilidade da cor. 

Foram realizadas duas séries de provas com concentrações 
diferentes de germânio, uma mantida ao abrigo da luz e, medi 
da durante 40 dias 



' l 

Tempo pg de 
0,80 

15 m.in. 0,203 
24 horas 0,204 
48 horas 

1 

0,202 
7 dias 0,204 

14 dias 1 0,202 
! 0,203 21 dias ! 

28 dias 

1 

0,202 
40 dias 0,155 _ 

-
.. 

e outra sob açao da luz comum 

Tempo µg de 
0,80 . 

15 m.in. o,2oü 
6 horas 0,204 

12 horas 0,203 
24 horas 0,204 
48 horas 0,199 

-----. 
E 

Ge em 10,0 ml 

1 1,50 1 2,00 
--·--

l 

1 o, 375 o,495 
1 
1 o ,372 o,494 

0,374 o,496 
0,375 o,494 
0,373 o,496 
0,374 o,496 
0,374 o,495 
0,343 o,469 

E 
Ge em 10,0 ml 

1, 50 1 

o,374 
0,375 
0,374 
0,375 
0,370 

2,00 

o,49 
o,49 
o,49 
o,49 
o,49 

-
6 

5 
6 

_..,_ ...• , __ 

1 
' 
1 
1 
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Essas provas foram f'eitas com a metil-isobutil-cetona sem 
ter sido tr~tada com sulfato ferroso. 

Como as provas de menor concentração sofreram uma queda 
maior, fizemos duas provas com o,3oµg de germânio, uma com 
cetona comum e·outra com a cetona tra tada, ou seja, lavada 
sucessivamente com soluç~o saturada de sulfato ferroso e com 
água e, depois de sêca, destilada ao abrigo da luz. 

As provas ficaram expostas à luz dur~nte o período em que 
se realizaram as medidas. 

Foram feitas provas de perÓxidos, nas duas ceton~s,com iQ 
deto em meio ácido. A cetona comum continha pequena quantid~ 
de de oxidante e a cetona trntada deu prova negativa. Junta-

, ' mente com as provns, tambem em frascos claros, forr,,.m expostas 
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' , 1, a luz runostrns das duas cetona ·• Apos 24 horas, ambas apre-
sentaram prova de peróxido mais evidente do que a cetona não 
tratada,mantida em frasco 'escuro. 

1 [ Tempo de expo .., ' luz Cetona Cetona siçao a 
comum tratada 

15 min• 0,079 0,080 
24 horas 0,075 0,074 
48 horas 0,069 0,010 

4 dias 0,064 0,059 
5 dias 0,054 0,052 
6 dias 0,049 0,046 
7 dias 0,047 0,045 

8. Proporcionalidade dos valores - Lei de B~. 

Ge i 

pg/ml (l-T)% E 

0,02 11,ô 0,054 
0,03 16,_8 º•ºªº 
Or05 25,8 0,130 
0,08 37,4 0,204 
0,10 44,5 0,256 
0,15 58,0 0,377 
o,zo 68,o 0,496 
0,25 75, 5 0,611 
0,30 81,5 o, 733 

t 

0,40 89,8 0,967 

1 
0,50 94,4 1,252 

No intervalo de concentração mais favorável de 0,08 a 
0,30 pg Ge/ml (v. fig. 6, pág. 31), o coeficiente de extinção 
molar varia de 185 856 a 177 386, correspondendo a um valor 
médio de 183 980. 



9. Estudo da precisão do método. 

Com duas concentrações de germânio foram feitas vinte de
terminações independentes, cujos valores de extinção podem 
ser vistos na tab~la X (pág. 32). 

B. Estudo das interferências 

Foram preparadas soluções contendo o,BOpg de germânio e 
200pg do ion em estudo, que foram comparadas com uma solução 
contendo exclusivamente o,80pg de germânio. Em cada caso, foram 
executadas duas prOvas independentes, tpmando alíquotas de 1,0 
ml. 

Os valores apresentados são os da extinção das soluções f1 
nais, 10,0 ml, medidos em 504 mp.. 

1. Extração direta de soluções 715 Nem ácido clorídrico. 

Não interferiram os seguintes ions: 

Interferente E 

- - - 0,204 - 0,204 
Gálio 0,204 - 0,203 
E~tanho IV 0,204 - 0,205 
Arsênico III 0,204 - 0,203 
Arsênico V 0,205 ... 0,205 
Bismuto 0,203 - 0,204 

... 
Tantalo 0,203 ... 0,203 
Titfuiio IV 0,205 - 0,203 

Os ions interfer~ntes causaram,todos, aumento da extinção, 
... como se ve a seguir: 

, 



Interferente 

Estanho II 
• A • Z1rcon10 

AntimÔnio III 
AntimÔnio V 
Vanádio V 

NiÓbio 
Molibdênio VI 
Tungstênio VI 
Ferro III 

E 

0,203 - 0,206 
0,241 - 0,236 
0,220 - 0,215 
0,620 - 0,612 

)1 

0,360 - 0,330 
)1 

)1 

>1 
0,214 - 0,212 
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z. Extração dos ions interferentes,após tratamento com cup
ferron4 

A 1,0 m1 de solução foram adicionadas duas gotas de ácido 
sulfúrico concentrado - . o que dá uma normalidade aproximada 
de 2,5 N - e 0,1 ml de solução saturada de cupferron. Agi-

" -tou-se e extraiu-se quatro vezes com porçoes de 0,5 ml de m~ 
til-isobutil-cetona. 

Interferente E 

- - - 0,193 - 0,194 
Estanho II 0,191 - 0,193 

• A • Zirconio 0,193 - 0,193 
AntimÔnio III 0,193 - 0,194 
AntimÔnio V 0,193 - 0,193 
NiÓbio )1 
Molibdênio VI 0,205 - 0,208 

" Tungstenio VI 0,690 - 0,675 
Ferro III 0,190 - 0,193 
Vanádio V 0,192 - 0,194 

Influência da variação da concentração de ácido sulfúrico 
A 

na eliminação da interferencia devida a molibdato. 
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·H2~04 E' norm. 
aprox. 

2,0 0,208 - 0,207 _ 
.. 

3,0 0,200 - 0,198 
3,5 0,193 - 0,194 
4,o 0,194 - 0,195 
4,5 o, 195 - 0,193 
5,0 0,193 - 0,196 

Provas exeeutadas com soluções 3,6 Nem ácido sulfúrico. 

As soluções foram preparadas adicionando, diretamente no 
balão volumétrico, 10% em volume de ácido sulfÚrico concentr~ 
do. 

Foram realizadas duas séries de determinações com 200 p.g 
do ion interferente: a) contendo o,80 e b) 2,00 pg de germi 
nio. 

E . 

Interferente 
1 
1 

a 1 b 

- - - 0,193 - 0,192 0,472 - o,473 
Estanho II 0,194 - 0,193 0,471 - o,L.+12 

. A 

Zirconio 0,192 ... 0,191 o,473 - o,471 
AntimÔnio III 0,193 - 0,193 o,474 - o,472 
AntimÔnio V 0,192 - 0,193 o,l.i74 - o,473 
Vanádio V 0,191 -0,192 o,476 - 0,470 ,. 
MolibdÊinio VI 0,194 - O', 192 0,1.ao - o,472' , 
Ferro I1I 0,192 - 0,193 0,472 - o,469 

3. Eliminação da Interferência devi?ª a tun.M,.tato. 

a) Extração de tungstato com vários solventes, 
cipitação com cupferrón, sempre na presença 
µg de germânio e a partir de soluções 3,6 N 
sulfÚrico. 

, 
apos pr~ 

de 0,80 
em ácido 
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Solvente t 
1 Metil-isobutil-cetona 0,670 ,> 

2 Metil-isopropil-cetona o,663 
3 Ciclohexanona 0,284 

4 Álcool isoamilico 
1 

0,275 
5 Ciclohexanol 0,608 
6 Metil-isobutil-carbinol 0,596 
7 Acetato de etila 0,650 

Mistura de 1 + 2 0,691 . 
1 + 6 o,656 
1 + 7 o,6T3 

Além de provas e~ecut~das como descrito acima, foram 
~ ' A realizadas outras, com soluçoes contendo somente germ~ 

nio ou somente tungstênio. 

E 
Solvente 'o, 80 )lg Ge 

200 p..g W + 0,80 p..g Ge 
200 }lg W 

Ciclohexanona 0,098-0,107 0,280-0,261 0,111-0,176 
Álcool isoamÍlico 0,160-0,164 0,210-0,264 0,108-0,102 
Álcool isoamÍlico (45) 
(sol. 6 Nem H2so4) 0,006-0,005 0,026-0,032 0,011-0,016 

b) Tratamento com outros complexantes e extração com 
metil-isobutil-cetona. 

Acetilacetona 

Duas provas, adicionando 0,5 e 1,0 ml de acetilace
tona, deram valores de extinção mui to elevados ( > 1). 

C(-Benzoipoxima 

Acidionando 0,5 ml de solução alcoólica saturada. 

E= 0,575 - o,602 
, 

Ditiol - Apos o tratamento com cupferron. 

A solução de ditiol .foi preparada em hidróxido de só 
dio a 1% eontendo ácido tioglicÓlico<45) •. 



Pela variação do volume da solução 
o,z - 1,0 ml e adição de hidróxido de 

N , 

o pH das soluçoes a serem extraidas. 

.. 88-

de ditiol, de 
,.. . . 

amonio, variamos 

Fizemos provas adicionando a solução de ditiol, de 
uma só vez, adicionando em duas vêzes, aquecendo e ex-

" - , , traindo duas vezes, na presença ou nao de acido . fosfor! 
co. Os resultados foram pràticamente os mesmos. 

i 

pH E 

<0,5 0,650 
0,5 o,453 
1,0 o,41.i5 
1,5 o,Li.30 
2,0 0,456 

1 

Tiocianato - Ap~s o tratamento com cupferron, 

Provas realizadas adicionando 5 gotas da solução de 
tiocianato de amÔnio. a 50% e o redutor em estudo, com a
quecimento de 5 minutos a cêrca de 80°. Deixou-se es-

" friar e extraiu-se quatro vezes com 0,5 ml de metil-i-
sobutil-cetona, isenta de perÓxidos. 

Redutor E 

Ácido ascórbico 0,213 
Ácido tioglicÓlico 0,236 
Hidrogenossulfito 0,692 
Hidroquinona 0,229 
Hipofosfito 0,409 
Zinco em pÓ 0,583 

e) Estudo da eliminação de tungstato por extração, com 
metil-isobutil-cetona, após o tratamento com tioci~ 
nato e ácido ascórbico. 

Solução saturada de ácido ascórbico. 

i) Efeito da variação do volume e da concentração 
da solução de tiocianato de amÔnio. 
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As provas foram feitas, adicion~ndo a solução de 
tiocianato e 9m seguida 2 gotas de solução de ácido 

, A 

ascorbico, aquecidas durante 5 minutos a cerca de 
80°, resfriadas e extraídas, como as provas anterig 

res. 

- 1 

El % ... Volume 
Soluçao de adicionado 
tiocianato ml 

40 0,1 0,351 
0,2 0,283 
0,3 0,220 

50 0,1 0,332 
0,2 0,245 
0,3 0,2:;_9 

60 0,1 0,228 
0,2 07218 
0,3 0,231 

10 0,1 0,313 
0,2 0,220 
0,3 0,242 

Todas as provas seguintes foram feitas com solução de tio
ciana to a 60% • 

ii) Efeito da variação do volume da solução de áci
do ascórbico. 

Provas: a) com 0,1 ml; b) com 0,2 ml de solução 
de tiocianato 

Volume E 
adicionado 

ml a b -~ 
0,05 o,2l.i1 0,235 
0,10 0,232 0,213 
0,15 0,234 0,220 
0,20 0,240 0,218 



-90-

111) Efeito da variaç~o da temperatura. 

Provas.executadas como as anteriores, todas aom 
0,1 ml de solução de ácido ascórbico, aquecidas du
rante 5 minutos. 

! ,-

tº t: 
a b 

60 0,268 0,249 
65 0,241 0,228 

70 0,226 0,212 

75 0,227 0,210 
80 0,230 0,214 
85 0,234 0,229 

iv) Efeito da variação do tempo de aquecimento. a 

·rsº .. 
Provas executadas nas mesme.s condições que as 

anteriores, com 0,2 ml de solução de tiocianato. 

Tempo em E minutos 

2 0,231 

5 0,212 
10 0,202 

15 0,205 

Todas as provas seguintes foram executadas adicionando 0,2 
ml de solução de tiocianato, 0,1 ml de solução de ácido ascÓrb1 
coe aquecidas durante 10 minutos entre 70-75º• 

v) Efeito da variação do volume do solvente e do 
número de extrações. 

Provas, extraindo quatro vêzes com 1 ml de cetQ 
na. 

E 

0,198 - 0,199 - 0,200 
0,203 - 0,203 - 0,199 

• 
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, . 
Fizemos duas series de prov~s: a) com a soluçã•~-

das provas anteriores; 
traindo cóm porções de 

' ~ 
b) somente eom gormanio, ex-
0,5 ml de cetona. 

, 
Numero de 
extrações a 

4 0,200 

5 0,197 
6 0,194 

7 0,194 
8 0,194 

Duas séries de provas, 
tes de solução: às provas 
dos 0,2 ml de solução de - , , 
luçao de acido ascorbico; 
0,5 ml de cada solução. 

E 
! b 

9,192 
0,193 
0,193 
0,194 
0,192 

1 

extraindo volumes diferen 
de 2,0 m1 foram adiciona
tiocianato e 0,2 ml de s2 
' as de 5,0 ml, adicionou-se 

A série a) contém o,80pg de germânio, a série 
b) contém 2,00 pg de germânio. 

w Vol:?e E extra do ,ug ml a b . 

·-- 1 0,194 o,473 
100 1 0,192 o,474 
200 l 0,191 o,476 . 

--- 2 0,193 0,472 
100 2 0,193 0,473 
200 2 0,195 o,Lao 
400 2 0,194 o,474 

--- 5 0,193 o,473 
100 5 0,192 o,471 
500 5 0,191 o,475 

1000 5 0,193 o,474 
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4. Eliminação c],O:..J_;·!.terferência devida a niÓbio. 

Tratamento com tiocianato e ácido ascórbico, após a. extr-ª 
ção preliminar com cupferron. 

As provas foram executadas como as Ú_ltimas descritas para 
o caso do tungstato. 

As soluções continham 200 pg de niÓbio e 2, 00 pg de germâ 
nio. 

E 

o,654 - 0,638 
o,633 - 0,627 

o,64o - 0,632 

Provas empregando 0,3 e o,4 ml de solução de tiocianato e 
• A extraindo oito vezes com 0,5 ml de solvente. 

ml [ 

0,3 0,507 - 0,502 
o,4 0,500 - 0,506 

' ; 

Provas como as acima, porém, adicionando a soluç20 de tiQ 
cianato em duas etapas. Isto é, após juntar 0,2 ml da solu
ção de tiocianato e 0,1 ml da solução de ácido ascórbico, a

quecer durante 10 minutos entre 70 e 75º, extrair uma vez com 
0,5 ml de ce~ona, adicionando-se ent~o, mais 0,1 ou 0,2 ml 
da solução de tiocianato, para, depois de novo aquecimento, 
extrair sete vêzes com 0,5 ml de metil-isobutil-cetona, a fim 

de retirar o excesso de tiocianato. 

ml E 

0,3 o,498 - o,492 
o,4 o,482 - o,488 

Provns iguais às anteriores extraindo, porém, dez vêzes pa 
ra melhor eliminação do excesso de tiocianato. 
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-------------•------•··-' 
ml [ 

0,3 J?480 -~ o,477 
o,4 07474 º~473 

...i 

Exatamente nas mesmas condiç,3es, 
, ' :L üI',.Uíi 

A 

executadas tres d~ 

terminações em duplicata, cor:1 concent"a.ções diferentes de ger_ 
mânio. As provas: a) contendo sà~ente germânio 7 b) na preseg 

ça de 200 pg de n1Óbio. 

Ge E µg a b 

0,80 0,193 0,194 - 0,193 
1,00 0,235 0,235 - 01237 
2,00 

1 
o,473 

1 
o,472 - o,ü75 J 

e. Curva padrão 

Fizemos uma séria de detorminaçõos após extração prelimi
nar com cupferron, partindo de 1,0 ml do solução com concontra
ções diferant0s de germânio. 

1 . 
Ge (l-T)% J E pg/ml 

l 

0102 1 10,6 i O t,) 9 } ;4· 

0,04 20,7 O,lOO 

0,05 24,8 0,124 
0,06 29,0 0,149 
0,07 32,2 0,169 
0,08 35,8 o,;193 
0,10 41,8 0,235 
0,15 55,7 o,~54 
0,20 66,z 0,472 
0,25 74,o o, 385 
0,30 80,2 0,103 

! 
0,40 88,z 0,128 
0,50 92,2 1,155 

; 
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Os dados acima são comparados com os obtidos pela extração
direta (pág. 83), ou seja, sem tratamento preliminar com cupre~

ron, no gráfico da figura 7, à pág. 36.

D. Solucões orgânicas contendo germânio e fenilfluoronâ.

1. freparacão do composto germânio~f~nllfluorona.

a) 0,02 g de dióxido de germânio foram dissolvidos em 5 ml
, , /'lo

de agua contendo uma gota de hidroxido de amonio eon-
centrado. ~ solução, filtrada em funil de placa porosa,
adicionaram-se 25 ml de água contendo 1 ml de ácido sul
fúrico 1 + 6 e uma solução saturada de fenilfluorona,
obtida dissolvendo, a qu~te, 0,14 g de fenilfluorona
em cêrca de 50 ml de álcool etílico contendo 0,1 ml de
ácido sulfúrico con~entrado. Após 24 horas o precipit~
do foi filtrado, em placa porosa e lavado, primeira
mente com álcool etílico (1 + 1), acidulado e quente,
depois com cinco porções de álcool etílico puro (apro
ximadamente 50 ml) e, finalmente, com acetona. Foi sê-

"" "/'loco em dessecador a vacuo sobre cloreto de calcio e so-
bre pentóxido de fósforo(47).

b) 0,02 g de ·fenilfluorona foram dissolvidos a quente em
50 ml de álcool etílico contendo 0,1 ml de ácido sulf~
rico concentrado. A essa solução adicionaram-se 50 ml

, ,.... - "de agua e 10 ml da soluça0 padrao de germanio. Prosse-
, - ,

guiu-se da mesma forma como na preparaçao a), 50 que
antes de lavar com álcool etílico acidulado,. lavou-se

,.. ,
com cerca de 500 ml de agua~

Os produtos obtidos apresentaram as mesmas propriedA
des de solubilidade e as respectivas soluções. espectros
idênticos.

2. Características das soluções.

As solUções cujos espectros foram vistos na figura 8 (pá~.
40) foram preparadas dissolvendo o composto em metil-isobu
til-cetona saturada com ácido clorídrico 7,5 N e completando
o volume com álcool etílico na proporção e n?s condições des
critas no processo analítico.

Solução 1: 0,260 mg do composto em 50ml, medida contra solu
ção de 0,233 mg de fenilfluorona em igual volume.
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Solução 2: 0,998 mg de composto em 100 ml, medida contra so·
lução de 0,897 mg de fenilfluorona no mesmo volume.

a) Efeito da variação da concentração dos componentes.

i) Variação da concentração de fenilfluorona.

Prepararam-se duas soluções, como as precedentes,
uma com 0,235 mg de germânio-fenilfluorona e outra
com 0,211 mg de fenilfluorona em 50 rol.

Dessas soluções prepararam-se outras, por dilui
ção ao dôbro com a mistura dos solventes, cujos es
pectros foram vistos na figura 9, I (nág. 41). Solu
ção 1 somente por diluição; soluções 2, 3 e 4, adi
cionando solução do reagente, correspondendo respe~

tivamente a 6, 10 e 60 pg de fenilfluorona por mili
litro nas solucões medidas.

~

ii) Variação da concentração de germânio.

Soluções preparadas como as indicadas em i) com
0,206 mg de germânio-fenilfluorona e 0,195 mg de f~
nilfluorona, ambas em 50 mililitros.

Partindo dessas soluções, prepararam-se outras
por diluição ao dôbro com a mistura dos solventes,
cujos espectros são comparados na figura 9,11 (pág.
41) com os referidos em"i). Solução 1 somente por
diluição; soluções 2, 3 e 4 adicionando extrato ce.
tônico' com teor de germânio, correspondendo respec
tivamente a 3, 5 e l5pg de germânio por mililitro
nas soluções medidas.

b) Percentagem de germânio no composto.

i) Contrôle direto.

Foi preparada uma série de soluções dissolvendo
o composto em metil-isobutil-cetona saturada com á.
cido clorídrico 7,5 N, adicionando 15,0 ml da solu-- . ,çao do reagente e levando o volume a 50 m1 com nl-
cool et!lico. Cada solução foi medida contra uma SQ

lução contendo a quantidade correspondente de fenil
fluorona e preparada nas mesmns condições que as do
composto.
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Composto Ge Ge
pesado calculado encontrado %

mg }lg p.g

0,090 9,21 7,50 81,6
0,100 10,24- 9,80 95,4-
0,101 10~34 9 725 89,5
0,102 lC)~4 9,72 83,5
0,112 11 J 46 10,25 89,5
0,116 11,84 10,55 88,9
0,117 11,98 10,59 89,4
0,120 12,28 11,00 89,6

Da mesma maneira foram preparadas duns outrns s2
1uções: uma com 0,977 mg do composto e outra com
0,877 mg de fenilfluorona em 50 ml. A primeira foi
medi.da contra a segunda em cubas comuns, de ~Icorex",

de 1 cm. introduzindo um prisma de quartzo que redg
"ziu de vinte ve~es a espessura da camada medida. O

espectro assim determinado é comparado na figura 11
(pág. 44,) com o do uma soluç20 modida nas mesmas
condições e obtida pelo procedimonto analftico USU&

a partir de 20,00 pg de germânio.

ii) Contrôle após destruição.

O composto, pesado, foi tratado com cêrca de 5
m1 de perhidrol e 0,10 g de hidróxido de sódio, aqu~

. '1ttI' ~c~do em banho-maria a ebuliçao, ate a soluça0 tor-
nar-se lfmpida e incolor. A soluçno fot ligeiramen
te acidulada, o volume levado a 500 rol e pipetadas
a1fquotas para a determinação do germânio.

Composto Ge Ge :
pesado calculado encontrado %

mg mg mg

9,800 1,003 0,955 95,2
9,557 0,979 0,891 91,0
9,820 1,006 0,961 95,5

10,200 1,04,4 0,996
;

95,5
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IV - DETERMINAÇÃO DE GERMÂNIO EM V~TERIAIS COMPLEXOS

1. Misturas sintéticas imitando fuligens

As duas misturas usadas foram preparadas gentilmente pela
Snra. Ljuba van Eyken Peek, no centro Técnico de Aeronautica,
misturando lntimamente em moinho de bolas os componentes previã
mente pulverizados.

As amostras pesadas foram fundidas em cadinho de n{quel com
aproximadamente 0,4 g de hidróxido de sódio, mediante aquecimen
to à chama de bico de Bunsen, durante cêrca de 5 minutos.

,
A massa fundida foi desintegrada com agua quente e transfe

rida para um balão volumétrico de 25 ml. Adicionou-se a seguir,
cuidadosamente, ácido sulfúrico 12 N para dissolver o material
e o volume foi completato até a marca. A solução final apresen
tava acidez correspondente a ácido sulfúrico aproximadamente
0,4 N. Para aplicar o método baseado na reação com fenilfluorQ
na, foi adicionada maior quantidade de ácido para chegar a um

, ,
teor de acido sulfurico aproximadamente 3,5 N. Foram tomadas sem
pre alíquotas de 5,0 ml para aplicar o método baseado na reação
com molibdato e de 1,0 ml quando se utilizou a reação com fenil
fluorona.

Resultados:

r
Metodo do molibdato
-----~------~~-----

Quantidade de
Amostra pesada

g

Mistura nO 1
0,1002
0,1005
0,1000

Mistura nO 2

0,1004
0,1001
0,1002

Extinção da
soluça0 final

785 mp

0,195 - 0,197
0,188 - 0,187
0,196 - 0,196

0,197 - 0,196
0,197 - 0,196
0,192 - 0,193

Percentagem
de Ga

0,040
0,038
0,040

0,040
0,040
0,039



Método da fenilfluorona ----~---"----~------~-~ 
Quantidade de Extinção da Percentagem 
amostra pese.da soluçao final de Ge 

g 504 mp 
Mistura no 1 

0,1004 0,372 - 0,374 0,0394 
0,1002 0,378 - 0,378 0,01.J.oo 

Mistura nº 2 
0,1000 0,377 - 0,376 0,0399 
0,1001 0,384 - 0,383 0,0406 

2. Fuligens 

Pela aplicação do método do molibdato foram feitas determ! 
nações em amostras de duas fuligens, procedentes da Usina de C.,ã 

pivarí, s.c., usando exatamente a mesma técnica utilizada no e~ 
so das misturas sintéticas. Em todos os casos foram sempre fei
tas determinações em duplicata. 

Resultados: 

'Quantidade de Percentagem 
amostra pesada ·de Ge 

,Amostra nQ 1 g 

0,1001 
0,0500 
0,0501 

0,127 
0,121 
0,120 

Amostra nQ 2 

3. Carvões 

0,1000 
0,0501 
0,0500 

0,108 
0,109 

. 0,108 

I\ .. 

Foram feitas determinações em amostras de tres carvoes prQ 
cedentes de: 

I) - procedência desconhecida, enviado pela Cia. de 
Gás do Rio; II) Santa Catarina; III) Rio Qrande do 
Sul. 

6 Q , A 
O material foi sempre aquecido em mufla a 00 ate peso 

constante. A fusão, desagrega;ão e dissolução foram executadas 
exatamente como nos casos descritos acima. Foram tomadas sempre 
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e.liquotas de 5,0 ml da solução do material e aplicado o método 
da fenilfluorona. 

As três amostras usadas, submetidas ao aquecimento a 600°, 
perderam respectivamente 89,0, 64,9 e 92,0% de seu pêso. Foram 
sempre feitas determinações em duplicata. 

Resultados: 
Quantidade de Percentagem de Teor médio_de 
amostra pesada Ge na cinza Ge no carvao 

Amostra nQ 1 g p.p.m. 
0,1503 0,0079 
0,1501 0,0079 8,7 
0,1502• 0,0079 

Amostra na 2 
0,1000 0,0032 
0,1004 0,0032 11,4 
0,1002* 0,0032 

Amostra na 2 
0,0502 0,0222 
0,0500 0,0222 
0,0501 0,0222 17,8 
0,0500* 0,0222 

Da amostra no 3 foi feita uma determinação em que o mate
rial não foi desagregado por fusão com hidróxido de sódio e sim 
pelo tratamento com HF{l6), obtendo-se o resultado de o,0222% 
de Ge na cinza. 

*) - A essas três provas, no balão volumétrico, foi adicionado 
- - A 1,0 ml de uma soluçao padrao de germanio contendo 5,00ug de 

Ge, como se vê na tabela XIII {pág. 47). Os resultados aqui 
apresentados são calculados pela sub:tração do germânio adi
cionado. 
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SUMÁRIO

Inicialmente f 01, investigada a possibilidade de separar o
germânia, contido em baixas concentrações em solução aquosa,
por meio de extração com solventes orgânicos, empregando técni
ca simples que permitisse trabalhar com pequenos volumes de a~

mostra. Extração eficiente foi obtida com metil~isobutil-cetona,

a partir de soluções contendo ácido clorídrico em teor correspon
dente a 7,5 N. O coeficiente de extração, determinado pa,:ra uma
faixa de concentração de 0,25 a 200 pg de Ge/ml, foi de, aprox!
madamente, 96% tendo sido ainda comprovado que, por meio de três

., *' ~ 8. ,.extraçoes sucessivas, e poss~vel consegu1T a recuperaçao compl~
Áta do germanio existente no meio aquoso, mesmo quando em grande

diluição.
, . A

Com o objetivo de promover! no proprio extrato organico, B
ma reação qUantitativa do germânia que se prestasse à determinA
ção colorimétrica, foi estudada, nesse meio, a reação com moliR

" ....,dato e elaborado um metodo em que, apos ~ formaçao do acldo ge!
manomol1bdico e sua separação na camada cetônica, é feita a re
dução do mesmo com ácido ascórbico dissolvido em etilenoglicol,
sendo o meio homogenizado com álcool etílico. As soluções azuis

·assim obtidas, com máximo de absorção em 785 mp, são Gxtremamen
te estáveis, em contraste com soluções aquosas análogas, obtidas
com o mesmo reagenteo A região ma.is favorável para. a determina...
ção corresponde ao intorvalo de l~O a 2, 5pg Ge/ml (concentra-

N . '* ' '''.. , 'lçao considerada na soluça0 submetida a medlda espectrorotometr~

ca)~ Foi feito estudo minucioso das interferências, tendo-se con
seguido eliminar a maioria das mesmas por meio de tratamento pr~

liminar com cupferron e extração com a própria mQtil-lsobutil-c~
tona. A interferôncia devida a 10ns fosfato é removida pela pr~
c1pi tação prévia com nitrato de zirconila;) As(V} que também ~1n""
terrere é reduzido a As(III) com hidrogenossulfito na presença

~ . ~ ~
de iodo e a interferencia indireta de fluoreto e evitada pela
adição de clorete de alumínio.

Um segundo método, mais sen.sfvel, foi também elQborado, b,i
seado na reação do germânia com fenilfluorona diretamente na f~

A , _

se organica, apos a extraçao com metil-isobutil-cetona de solu-
~ N'çao 7,5 N em ReI o O produto da resçao, perfeitamente soluvel no

meio orgânico empregado, proporciona soluções com máximo de ab
sorção em 504 mp e muito estáveisc A reação ~ instantânea e,
nas condições estudadas, permite alc~~çar uma sensibilidade a-

i

.f
,.
I'
\1

)-,.

Ol'parlJ:Ti':-\O de Química, '" .....1fi. ..,~1I.
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nal1tica duas vezes maior de q U "! quando e realizada em me 
quoso . A região de concentração mais favorável para a det~. 
ção, referida à solução utilizada na medida espectrofot ométrica, 
corresponde ao intervalo compreendido entr e 0,08 e 0 , 30 p g Ge/ml. 
A eliminação da maioria das interferências é feita, também neste 
caso, por tratamento prévio com cupferron e extração com metil
i s obutil-cetona . As interfe1·ências devidas a W(VI) e Nb(V) são 
evi tadas por extração preliminar com o mesmo solvente, na pre
sença de exces so de tiocio.nato , em meio redutor . 

Foi também estudada a possibilidade de aplicar ambos os mé 
todos elaborados à determi nação de baixos teores de germânio, , 
contidos em materiais complexos . O primeiro metada foi emprega-
do com bons resultados na determinação do elemento em fuligens , 
do tipo das provenientes de chaminés de usinas termoelétricas, 
contendo teor de aproxi madamente o, 04% Ge. O segundo método, por 
ser cêréa de dez vêzes mais sensfvel, foi usado também na detex 
minação éro carvões , com teor de cêrca de 0 , 001% Ge . Em todos os 
casos o material fo:i. d9sagregado por fusão alcalina . Foi verif! 
cado que os métodos são aplicáveis sem prévia eliminação de sf~ 
lic~, desde que o material não contenha mais ao que 50% de SiOz• 
A técni ca usada per mite empregar, na grande meioria dos casos, 
amostras de apenas 50 a 100 mg . 

*********** 

{Nota da BCQ: No impresso origina I ta lta a par te de cima dest a página) 
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