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ERRATA

Página 21 – Linha7 

Onde se lê: ...na figura . A figura mostra... 

leia-se: ...na figura 1. A figura 2 mostra...

Páginas 51, 52 e 53

Substituir  o  subitem  3.3.7.  Determinação  do  número  de  hidrogênios 
tituláveis pelo texto que se encontra nas páginas ii a v deste documento.  O texto 

original retoma seu curso a partir do subitem 3.3.8. Estimativa da mobilidade do 
íon hidrônio à página 54.

Página 55   – P  arágrafo 2º  – Linha 1  

Onde se lê: A figura 19 apresenta...

leia-se: A figura 18 apresenta...

Página 56 – Figura 19 – Legenda do eixo das abscissas

Onde se lê: V2 / 107 V

 leia-se: V2 / 107 V2

Página 64 – Figura 20 – Legenda – Linha 6

Onde se lê: ...(45,0 cm até o detector)...

 leia-se: ...(11,0 cm até o detector)...

Página 70 – Figura 23 – Legenda do eixo das ordenas

Onde se lê: sinal / V

leia-se: U.A.

Página 73 – Parágrafo 3º – Linha 3

Onde se lê: ...faixa de 0,5 mmol L-1 a...

leia-se: ...faixa de 0,05 mmol L-1 a...
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3.3.7. Determinação do número de hidrogênios tituláveis

Nas análises  por  eletroforese capilar,  quando o  eletrólito  de  corrida  é  um 

tampão,  a  injeção  de  amostras  ácidas  ou  básicas  provoca  o  deslocamento  dos 

equilíbrios  ácido-base  no  eletrólito  de  corrida  de  tal  forma  que  a  concentração 

hidrogeniônica na solução permaneça praticamente inalterada. Nesse caso, o sinal 

referente ao íon H3O+ é inexistente ou pode-se observar apenas um deslocamento 

da linha base.  Em decorrência desse fenômeno,  a análise de ácidos é feita,  em 

geral,  através da determinação de seus ânions conjugados. Assim, na injeção de 

ácidos fracos, a mobilidade efetiva da base conjugada é determinada pela fração de 

íons dissociados naquele determinado pH. A mobilidade efetiva do ânion conjugado 

pode, então, ser estimada através da equação 1, onde αj e µj são o coeficiente de 

dissociação do ácido e a mobilidade da base conjugada j, respectivamente.

Eq. 1

  

Por outro lado, quando o mesmo ácido fraco é injetado em um eletrólito de 

corrida que não possui características tamponantes, na medida em que o H3O+

migra,  ele desloca o equilíbrio ácido-base da amostra de tal  forma que todos os 

hidrogênios ácidos migrem em direção ao cátodo, ao mesmo tempo em que o ânion 

migra em sentido oposto. Dessa forma, a técnica se assemelha a uma titulação, na 

qual se determina a quantidade de hidrogênios tituláveis da amostra.  

No entanto, para que essa análise seja possível, o eletrólito de corrida não 

pode conter uma base em quantidade suficiente para promover a neutralização do 

H3O+ injetado.  Assim  como  foi  mostrado  nos  resultados  das  simulações 

computacionais,  eletrólitos  aquosos  com pH > 7 provocam o consumo dos  íons 

∑= jjef µαµ
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hidrônio injetados. 

Com a finalidade de se estudar esse fenômeno, foram feitos experimentos 

com  diversos  ácidos  com  pKas  diferentes  e  foi  avaliada  a  quantidade  de  íons 

hidrônio capaz de ser determinada  sob certas condição. Cada curva analítica foi 

efetuada  com  4  pontos  em  duplicatas  (entre  0  e  3 mmol L-1).  As  corridas 

eletroforéticas foram feitas com capilar de sílica fundida de 75 µm d.i. x 67,4 cm de 

comprimento total (12 cm até o detector). O eletrólito de corrida utilizado foi o cloreto 

de lítio  10 mmol L-1 (pH 5,5).  O potencial  de corrida foi  de 10 kV e a injeção da 

amostra  foi  feita  hidrodinamicamente  por  20 s  e  10 cmH2O.  KCl  100 µmol L-1 foi 

utilizado  como padrão  interno.  Todas  as  soluções  estoque  das  amostras  ácidas 

foram  padronizadas  através  de  titulação  potenciométrica  utilizando  hidróxido  de 

sódio como padrão secundário e hidrogenoftalato de potássio como padrão primário. 

Todos os experimentos foram realizados seqüencialmente em um mesmo dia para 

evitar problemas de variação da sensibilidade do sinal analítico.      

A  tabela  2  mostra  os  parâmetros  da  curva  analítica  de  alguns  ácidos 

inorgânicos, aminoácidos e misturas de ácidos. A partir dos coeficientes angulares 

das  curvas  (B)  foi  possível  estimar  o  número  de  hidrogênios  tituláveis  em cada 

amostra. O coeficiente angular do HCl foi tomado como referência para 1 H titulável. 

Cada curva analítica continha no eixo das abcissas a concentração analítica de H 

tituláveis, considerando um número hipotético de H tituláveis. A comparação de B de 

cada ácido frente ao coeficiente angular da curva do HCl forneceu uma estimativa do 

número de H tituláveis na amostra. Se o número de H tituláveis hipotéticos estivesse 

correto, a sensibilidade relativa (Bácido/BHCl) seria próxima de 1, estando esse valor 

subestimado se a razão fosse menor que 1 e superestimado se maior que 1.

Os resultados da tabela 2 mostraram somente ser possível titular, utilizando 
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EC,  ácidos  com pKas iguais  ou  menores  que  o  pH do  eletrólito  de  corrida.  Por 

exemplo, utilizando um eletrólito de corrida com pH 5,5, foi possível titular 1 H do 

H3PO4 (pKa = 2,15),  enquanto  que  para  o  ácido  cítrico,  foram  titulados  2  H 

(pKa = 3,12  e  4,76).  Pelo  mesmo  motivo,  não  foi  possível  observar,  nos 

eletroferogramas,  nenhum sinal  referente  ao  íon  H3O+ de  fenol  (pKa =  9,98)  ou 

cloreto de amônio (pKa = 9,24).

No  caso  dos  aminoácidos  estudados,  deve-se  considerar  que  estes,  em 

solução,  continham  um  grupo  α-carboxilato  desprotonado,  impossibilitando  sua 

titulação, e um  grupo amino protonado, cuja titulação também não é possível devido 

ao  fato  de  seu  pKa ser  muito  acima  do  pH  do  eletrólito.  Assim,  para  o  ácido 

glutâmico,  por  exemplo,  o  único  grupo  capaz  de  ser  titulado  era  a  carboxila  γ 

(pKa = 4,42).  De  fato,  o  valor  encontrado  para  a  sensibilidade  relativa  para  1  H 

titulável foi próximo da unidade. Já para o cloridrato de histidina, o único H capaz de 

ser titulado seria o do grupo H2N+ (pKa = 6,02). Uma vez que o pKa do ácido era 

maior que o pH do eletrólito de corrida, teoricamente não seria possível observar 

sinal referente ao H3O+  no eletroferograma. Entretanto, deve-se considerar que os 

valores de pKas utilizados são tabelados, obtidos sob condições de temperatura e 

força  iônica  diferentes  daquelas  na  ocasião  do  experimento.  Também  pode-se 

ressaltar que apesar dessa metodologia não ser favorável para a determinação de 

hidrogênios tituláveis do cloridrato de histidina, sua quantificação se mostra viável 

através da boa linearidade de resposta obtida em função de sua concentração.  

Em relação às misturas de ácidos, houve boa concordância com os valores 

de H tituláveis esperados e os obtidos experimentalmente, com exceção da mistura 

HCl/HAc  –  1:5  v/v  (0,86 ± 0,09), que  foi  abaixo  do  esperado.  Tal  fato  pode  ser 

atribuído a prováveis erros experimentais, haja visto que para o ácido acético puro 
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obteve-se sensibilidade relativa igual ao valor unitário (1,01 ± 0,14), bem como para 

a mistura HCl/HAc – 5:1 v/v (0,95 ± 0,14).   

Ainda em relação à tabela 2, seus dados mostraram que todas as amostras 

resultaram  em  curvas  analíticas  com  bom  coeficiente  de  correlação  linear 

(R > 0,9997),  partindo  do  intersepto  nulo.  Esses  resultados  revelam  boas 

perspectivas para o desenvolvimento de futuras metodologias para a quantificação 

de H3O+ utilizando a análise direta dessas espécies por eletroforese capilar.   
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Tabela  2.  Parâmetros  da  regressão  linear  da  curva  de  quantificação  e  número  de 

hidrogênios tituláveis dos ácidos estudados.

Ácido H* B** S*** A§ R¥ pKa
‡

Clorídrico (HCl) 1 8,2 ± 0,8 1 -0,1 ±  0,8 0,99952 -7,0 (1)

Acético (HAc) 1 8,3 ± 0,9 1,01 ± 0,14 -0,2 ± 0,9 0,9994 4,75 (1)

Sulfúrico (H2SO4) 2 8,27 ± 0,2 1,01 ± 0,09 -0,1 ± 0,4 0,99998 -2,0 (1)
1,92 (2)

Glutâmico (HGlu) 1 6,81 ± 0,4 0,83 ± 0,09 0,1 ± 0,4 0,99982 2,23 (α-CO2H)
4,42 (γ-CO2H)

9,95 (NH3)

Fosfórico (H3PO4) 1 8,57 ± 0,13 1,0 ± 0,10 -0,02 ± 0,13 0,99999 2,15 (1)
7,20 (2)

12,15 (3)

Cloridrato de 
histidina 

1 3,8 ± 1,3 0,46 ± 0,16 0,1 ± 0,5 0,99762 1,7 (α-CO2H)
6,02 (NH)
9,08 (NH3)

Cítrico (HCit) 1
2

15,15 ± 0,3
7,57 ± 0,13

1,85 ± 0,17
0,92 ± 0,09

0,0 ± 0,3 0,99998 3,12 (1)
4,76 (2)
6,39 (3)

HCl + HAc (1:5 v/v) 1+1 7,03 ± 0,3 0,86 ± 0,09 0,1 ± 0,8 0,99991

HCl + HAc (5:1 v/v) 1+1 7,8 ± 0,9 0,95 ± 0,14 -0,1 ± 1,3 0,99959

H2SO4 + HCl (1:1 v/v) 2+1 8,2 ± 0,6 1,00 ± 0,12 -0,1 ± 2,1 0,9997

H3PO4 + HAc 
(1:1 v/v)

1+1 8,49 ± 0,2 1,03 ± 0,10 0,2 ± 0,5 0,99997

H3PO4 + HCl + HAc + 
HGlu (1:1:1:1 v/v) 

1+1+
1+1

7,8 ± 0,9 0,95 ± 0,14 -0,1 ± 1,7 0,99929

Intervalos de confiança de 95%          
* número hipotético de hidrogênios tituláveis   
** coeficiente angular (sensibilidade)          
*** sensibilidade relativa (B / BHCl)                                  
§ coeficiente linear                                     
¥ coeficiente de correlação linear (N = 4)           
‡ constante de dissociação dos ácidos [67][68]. Os números entre parênteses correspondem a pK1, 
pK2 e pK3, respectivamente.


