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Introdução: A hexametilenotetramina é produzida através da reação de formaldeído e
amônia. A molécula consiste em uma amina cíclica, composta por átomos de carbono,
nitrogênio e hidrogênio. Cerca de 4% deste composto produzido no mundo, se destina
a aplicação como inibidores de decapagem química. A espectroscopia no
infravermelho revela a presença de grupos funcionais na estrutura orgânica por meio
da interação das moléculas ou átomos com a radiação eletromagnética em um processo
de vibração molecular.  Devido a sua estrutura molecular, ligações de C-N presentes
na hexametilenotetramina podem ser identificadas nas regiões do infravermelho em
1012cm-1 e 1238cm-1 aproximadamente. Objetivo: - Detectar a presença das ligações
C-N  da hexametiletetramina na região do infravermelho por meio de FTIR.
- Construir uma curva de calibração com o composto em diferentes concentrações em
meio aquoso.
- Neutralizar os banhos de decapagem contendo a substância sem prejudicar sua
concentração e quantificá-la no FTIR. Metodologia: Soluções com diferentes
concentrações de hexametilenotetramina foram preparadas para coleta no FTIR
acoplado com janela de seleneto de zinco para construção das curvas de calibração de
absorbância versus concentração. Além disso, preparou-se soluções com 18% de ácido
clorídrico, 3% de cloreto férrico e 0,1% de inibidor. Tais soluções foram neutralizadas,
(é necessário ter pH entre 5-9 para coletar no equipamento por questões de segurança)
filtradas com papel de filtro e a vácuo para remoção de precipitados que prejudicam o
caminho óptico na hora da coleta. As bandas da solução neutralizada foram coletadas e
verificou-se a absorbância dos picos da amina. Resultados: Os resultados obtidos até o
presente momento mostraram que é possível utilizar o FTIR acoplado com uma janela
de seleneto de zinco como um bom instrumento de análise para compostos orgânicos
presentes em soluções aquosas. Com relação ás curvas de calibração, a banda C-N na
região de 1012cm-1 mostrou uma melhor correlação linear em relação a banda na
região do infravermelho de 1238cm-1 de acordo com a Lei de Lambert-Beer. Devido à
operação de diluição na etapa de neutralização, é importante ter atenção na quantidade
de água proveniente da solução neutralizante, que consequentemente reduz a
concentração da Hexametiletetramina presente no meio. Além disso, soluções com
elevados teores de íons de ferro (Fe+2 e Fe+3) são complexas para serem neutralizadas
devido à grande quantidade de “lama” formada, que é produto da reação de
neutralização.  Conclusão: As ligações C-N presentes na hexametilenotetramina
podem ser detectadas e quantificadas por meio do FTIR acoplado com a janela de
seleneto de zinco. Soluções com alto teor de ferro são trabalhosas no processo de
neutralização devido a precipitação de ferro e o pH deve ser rigorosamente controlado.
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