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CD
ca podia apreciar, direito,mesmo,as coisas boritas ou boas,que

aconteciam. As vezes, porque sobrevinham depressa e inesperada-

mente, a gente nem estando arrumado. Ou esperadas, e então não

tinham gosto de tão boas, eram só um arremedado grosseiro. Ou po~

que as outras coísas, as ruins, prosseguiam de lado e de outro,

não deixandD limpo o lugar. Ou porque faltavam ainda outras coi~

" Mas, naquele raiar, ele sabia e achava: que agente nu~

sas, acon~ecidas em diferentes ocasiões, mas que careciam de fo~

mar junto com aquelas, para o completo. Ou porque, mesmo enquan~

to estavam acontecendo, a gente sabia que elas j~ estavam cami~

nhando, para se acabar, roídas pelas horas, desmanchadas..."
. ..-.

Os cimôs, Primeiras Estórias, Guimarães Rosa

@ "
. . . atacou o infeliz, e levou-o no bico.

Passado o perigo ,todos os Iskalnari vieram outra vez para

cima e recomeçaram a viagem com seu canto e sua dança, como se na

da tivesse acontecido. Sua harmonia não fôra perturbada, nao se

lamentaram nem se queixaram,

bre o acidente.

e não trocaram uma ünica palavra so-

- Não, disse um deles quando Bastian tocou no assunto. Não

falta ningu~m . Por que haveríamos de nos lamentar?

O indivíduo não contava para eles. E dado que eram todos

iguais, ningu~m era insubstituivel.

Mas Bastian queria ser um indivíduo, queria ser Alguém e

não apenas um elemento igual a todos os outros. Queria ser amado

precisamente por ser como era. Na comunidade dos Iskalnari havia

harmonia, mas não havia amor.

Bastian já não queria ser o maior... Aspirava agora a ser

amado por aquilo que era..., com todos os seus defeitos... ou

precisamente por causa deles."

A História sem fim, Michael Ende

CD "- Quanto a mim, disse o marinheiro, que eu perca meu nome

se me negar a qualquer coisa. Se o senhor qruiser transformar

essa ilha numa pequena'A~érica, assim o faremos. Levantaremos

cidades, construiremos estradas de ferro, instalaremos telégra-

fo e um belo dia, quando ela estiver habitável, iremos oferec~

Ia ao governo da União. Mas peço apenas uma coisa:

- O que ~? - perguntou o repórter.

- ~ que não nos consideremos mais como náufragos e sim co
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mo colonizadores.

- E agora. senhor Cyrus. por onde devemos começar?- per-

guntou Pencroff.

- Pelo princípio."

A ilha misteriosa. Júlio Verne

G) " Nõs . cientistas. acreditamos que o que nós e nossos se
melhantes fizermos ou deixarmos de fazer nos próximos anos de~.-

terminarâ o destino de nossa civilização. E consideramos nossa

tarefa explicar incansavelmente essa verdade. ajudar as pessoas

a perceber tudo o que estâ em jogo. e trabalhar. não para con-

temporizar. mas para aumentar o ~ntendimento e conseguir. final

mente. a harmonia entre povos e naç6es de diferente~ pontos de

vista."

Albert Einstein

CD " temos o céu lã émcima. todo pintado de estrelas. ecos"

tumamos deitar de costas e olhar para elas.

feitas ou se simplesmente ato~t~~Brêm."

e discutir se foram

Huckelberry Finn. MaPK 'Twain

0:) " D c o n h e c ido é fi n i to. o d e s c o n h e c i do. i n f i n i to; i nt e -

lectualmente permanecemos numa ilhota eentro de um oceano ili-

mitado de inexplicabilidade. Nosso objetivo em todas as gera-

ç6es é reiuindicar por um pouco mais de terra."

T.H.Huxley

@ " Vindo do coração da Africa, um novo animal espalhava-
se ientamente pelo mundo. Era ainda tão raro que um levanta-

mento superficial poderia tê:lo ignorado no meio de bilhões de

criaturas que vagavam pela terra e pelo mar.. Por enquanto.
-nao

h~via sinais de que se desenvolveria, ou mesmo de que sobrevi-

veria. Nesse mmndo em que tantos animais. apesar de maiores e

mais fortes. haviam desaparecido. seu destino era ainda incer-

to. . . . Diferenciando-se dos animais, que conhe6iam apenas n pr~

sente. o Homem possuía um passado e começava a tatear em dire-

ção ao futuro D instante passou e o pêndulo reiniciou sua

marcha. Num quarto vazio.
I

pIa estFela, distante vinte mil anos~luz da Terra.

abriu os olhos e começou a chorar."

flutuando entre as chamas de uma du~

uma criança

2 O O 1.' D d i s s é i a E s p a c i aI. AlI':t u r C 1 a r k e
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~ " Olhamos para tr~s atravas de milh6es de anos sem conta

e vemos a grande ventade de viver por entre oS lodos das maras

esforçando~se de forma para forma e de poder a poder. arrastaQ

do~se e entao andando com confiança sobre a terra,.. ~ possf-

vel acreditar que todo o passado seja o começo e tudo o que ~
e tem sido nada mais ~do que o cre~dsculo do amanhecer..,Dia

vir~. um dia na sucessao sem fim de dias, quando seres agora

latentes em nossos pensamentos e escondidos em nossas costas.

se levantarão soore esta Terra como se fica em pe sobre um es~

cabelo, e rirão e tocarão suas maos no meio das estrelas, A~i~

nal de contas, a Terra e o berço ~a humanidade, mas ningu~m

vive no berço para sempre,"

H,G,Wells



@ " No caminho que trilhamos eocontrames muitas dificulda~

des e estas só são vencidas desde que acreditemos sm'nossa ca-

pacidade e tenhamos certeza de que vale a pena seguir em fren-

te. Mas só isto não basta para prosseguirmos. As vezes as estra

das têm desv10s e a maneira mais fácil de não nos perdermos e

conhecendo os seres denominados sogima.

Os sogima podem ser encontrados ao longo de todo o cami

nho. mas ~ essencial que consigamos dativ~~los. que percamos

tempo com eles. que nos sintamos responsáveis por eles. Com

eles podemos aprender e ensinar muitas coisas. conhecer outros

caminhos e descobrir que o mundo ~ bem maior do que se imagina.

Os sogima tamb~m .t~m uma missão a cumprir mas alguns passam

ser t~o importantes para a gente, que mesmo seg~indo caminhos

diferentes ser~ sempre possível revê-Ias e relembrar as emoçBes

vividas.

a

Aproveitar o contato com os sogima ~ uma garantia de que

nossos passos vão ser dados de maneira consciente e que duran-

te o percurso saberemos rebpeitsr e amar a vida e a natureza.

Sobretudo. nos conheceremos mais a fundo e chegara o tempo que

aprenderemos que devemos gostar de ser o que somos. E que as

coisas boas acontecem a todo tempo. bastando que queiramos en-

xergá~las.

A partir do momento que nascemos. passamos a ter um des-

tino e um caminho a seguir. Enxergar além das montanhas não é

o mais importante; os sogima são o nosso passado e o nosso prê-

sente. Aproveitem agora pois afinal de contas. sempre é apenas

um momento mas cada vez é para sempre.

resto."

O Tempo se encarrega do

AOS MEUS AMIGOS SoGIMA. DEDICO ESTA TESE.

Mauro Bertotti
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EJBSERVAÇ~O :

Por se considerar que o respeito às regras gramaticais de

nossa língua é o ponto de partida para fazer Ciencia de bom ní~

vel em nosso pais. procuror~se evitar o uso de algumas expre~

ssões erroneamente empregadas nos textos de Química. As expre~

ssces corretas são as seguintes:

~peag8metro. ao invés de pH~metro

~desvio~padrao Cplural: desvios~p~draQl

drào

~o invas de desviQ p~~

~mols, ao inv~s de moles [moI ~ neme e símôo~o da unid~de cuj~

grandeza denomina'7'sequantidade de matariaU,~. ]

~força~ianica Cplural:forças~ianicasl . ~o inv~s de f~rça iani~

ca. rõnica não é um atributo da palavra força. como o são el~~

trica.~eletrost~tica. magnêtica em força elétrica. força i!e~
I

trost~ticaf força magnitica. Força-i~nica deriva da expressão

ionic strenght, representando uma palavra composta. com signi-

ficado dnico,exigindo a utilização do hífen

-não-linear. hão-complexante. ao invês de não linear. nao com-

plex~nte (nae atu~ como prefixei]

Um detalhe importante diz respei~ ã grafia de números.

Nas tabelas geradas via computador. os números fracionados são

impressos com ponto no lugar da vírgula e os zeros não-signif~

cativos que antecedem os pontos não são colocados. Esta manei~

ra de imprimir números foge às normas brasileiras. mas perten-

ce à linguagem do computador utilizado e por isso foi mantida.
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I-l. A IMPORTANCIA DOS EQUILIBRIOS ENVOLVENDO COMPLEXOS

Quando íons metálicos encontram ligantes adequados po-

dem ocorrer interações levando à formação de complexos. Exis

te uma infinidade de sistemas envolvendo íons metálicos e li

gantes e isso faz com que os estudos sobre complexos tenham

um amplo campo de interesses e aplicações. A discussão de

constantes de estabilidade em termos das informa~ões termodi

nâmicas e estruturais é decisivo para que possamos ter algum

conhecimento sobre a química das espécies presentes numa so-

lução. A tentativa para a explicação desses valores frente

às diversas abordagens das teorias clássicas permite a formu

lação de modelos que se não são os verdadeiros, pelo menos ex

plicam razoavelmente os dados experimentais.

Dentre os inúmeros sistemas em que ocorre a formação de

complexos e nos quais a pesquisa vem sendo desenvolvida e a-

plicada, podem-se citar a química analítica, a medicina, a

geoquímica, a fotografia e a poluição ~. A própria vida con~

titui-se numa fonte inesgotável de sistemas onde aparecem com

plexos. Nos organismos vivos existem muitos íons metálicos

com funções vitais, como por exemplo o Fe2+. No transporte e

armazenamento do oxigênio, o metal aparece ligado a 4 átomos

de nitrogênio em complexos denominados hemoglobina e mioglo-

bina e pode coordenar as moléculas de 02'

compostos como CO e o ânion CN- é resultado

A toxicidade de

da complexação

d - .
1 F 2+

essas especles pe o e , preferencialmente ao O~,
L

conforme
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mostra o equilíbrio:

IHb - ozl + CO ":t. IHb .,. col + °z
K ~ 3 x 103 a 370C1

A exemplo do ferro, 'jmagnésio também apresenta importante p~

pel biológico ao fazer parte do cloroplasto presente na clo-

rofila, através do qual a natureza sintetiza o açúcar às cus

. 3
tas do COZ' HZO e energ~a solar

Existem vários fatores que contribuem para a formação de

compostos de coordenação. Um dos aspectos de interesse ana-

lítico dos complexos é o estabelecimento de um equilíbrio e~

tre as diversas espécies químicas. ° conhecimento dos valo-

res das constantes de equilíbrio permite comparar a estabili

dade de diferentes compostos, bem como caracterizar uma de-

terminada espécie quando o equilíbrio se estabelece.

A abordagem termodinâmica de constantes de equilíbrio de

complexos fornece inúmeros dados, como a entalpia e entropia

do sistema, mas as especulações sobre a estrutura dos compl~

xos, estereoquímica e tipos de ligações tornam-se muito difí

ceis. A necessidade de um estudo cinético do sistema é evi-

dente e nele se trata da facilidade na troca de ligantes, ~r~

babilidade de interações, formato geométrico do complexo, d~

senvolvimento de cor e uutros aSIJectos pertinentes ao mecanis

" 4
mo de formaçao -.

Ainda considerando o ponto de vista cinético, deve-se
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ressaltar o fato de que o equilíbrio químico é um estado de

equilíbrio dinâmico, onde a tendência das substàncias de pa~

tida reagirem para formarem outras espécies é balanceada pe-

Ia tendência oposta desses produtos em retornarem aos reage~

tes iniciais.
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I-2. OBJETIVOS

O presente estudo procura das continuidade aos .trabalhos

j~ realizados neste In9tituto de Qufmica, entre o ~~ion azo-

teto
CN;) e diversos metais. A utilizaçâo do N3 como agente

complexante de muitos cátions metálicos faz parte de uma li-

nha de pesquisa já tradicional, que começou com SENISE ~ ao

- 2+
estudar o sistema N3/Co . Até então. pouco havia sido fei~

to em relação ~s reaçBes do N; com íons met~licos por se de~

conhecer a capacidade do ~nion como ligante. Atualmente a li

teratura já conta com dados de indmeros sistemas onde

- 6
N3 atua como ligante na formação de complexDs-

o íon

A escolha do índio (IIIl como Íon metálico de estudo sur

giu do fato de que a esse cátion está associada uma onda ca-

~ - ..,. 7
talItica polarografica na presença de N3 -. A complexaçao

por espécies que podem ser adsorvidas na gota de Hg torna o

3+ -

In eletroativo no EGHg. característica que o cátion nao a~

presenta em soluç6es nao-complexantes.

. 3+ -

Estudos polarograficos do In em meio aquoso estao em

andamento. A tentativa de elucídar se o aparecimento da on..,.

da catalítica era devido à complexação ou à adsorçao deu ori

gem ao presente estudo sc~re a fOllllaçãode complexos entre o
3+ - -

In e o N3. A literatura cita a formaçao de complexos en-

tre o SCN - 3+ 8 3+ 9,10e cations Fe - e In - --o O N3 forma comple-

xos com o Fe3+ !!)~. O ~nion azoteto é isostérico ao SCN
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existindo assim grande possibilidade de formar complexos com

3+
I n .o
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1-3. ALGUNS ASPECTOS DA QU!MICA 00 N3

A primeira preparaçào do N3 na forma de um sal inorgâni

1 90
. 13 .

co ocorreu em 8 atrav9s de CURTIUS --o O composto 1s01a-

do foi o NaN3 e a partir daí a síntese de compostos

cos contendo o grupo ~ N3 foi largamente desenvolvida.

orgâni-

O em

prego do ânion com vistas à Química de Coordenação começou a

ganhar ímpeto quando as propriedades explosivas dos azotetos

de metais pesados ~ começaram a ser entendidas e controla~

das. H~ fortes suspeitas de que na Primeira Guerra Mundial,

os alemães utilizaram o azoteto de chumbo como substituto p~

1 . t d '. 15
ra o fu m1na o e mercur10 -. Na atualidade a literatura so

bre o grupo azido ~ muito abrangente e podemos citar os tra-

16,17 15 18
balhos de PATAI -- -, AUDRIETH --, GRAY --,

20
SCRIVEN --o

Z1OLO
19 e

O azoteto pertence a um grupo de ânions que têm certas

propriedades em comum com os haletos e desse grupo fazem pa~

te o CN-, NCO-, SCN~, etc. Por esta razão, BIRCKENBACH

KE 21 ~
LLERMANN -- denominaram esses 10ns de pseudo-haletos.

e

Da

definição original, "um pseudo-halogênio ~ um agregado quím!

co univalente, composto de dois ou mais ~tomos eletronegati-

vos, que mostra no estado livre certas características de ha

logênio e que combina com :'l.orogêniupara formar um ácido e

com prata para formar um sal insol~vel em água". Como carac

terísticas comuns a pseudo-halogênios e hôlogênios podemos c!

tar a volatilidade, afinidade por metais e formação de sais.
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- - +
sais insoluveis em agua com Ag

'"'+ 2+

Pb'" e Hg2
Comportamen-

to análogo também é encontrado em relação aos efeitos indu-

tivo C~I) e mesomérico (+M) . A presença de um orbital TIva

zio nos pseudo-haletos é entretanto, uma diferença em rela-

çao aos haletos e isso faz com que os primeiros provoquem ~

ma maior separação no campo cristalino e apareçam antes na

série espectroquímica.

A estrutura que melhor representa o N; é um híbrido

3 formas de ressonância:

ti_e

:N == N - N: :N = N = N:
2,., +"

...:N - N == N:

+ -2 +.

.,

em que as distâncias entre os átomos de nitrogenio sãoiguais.

A hibridação sp do átomo central é responsável pela es-

trutura linear do grupo azido. Nas azidas covalentes CHN3

ou -azotetos orgânicos) a estrutura permanece linear mas as-

simétrica, pois a distância entre o nitrogenio ligado e o ni

trogênio do meio passa a ser maior que a outra ligação N-N.

Podem-se escrever duas fórmulas de ressonância:

+ +

:N - N == N:
/
R

~ N = N = ~:

/
R

As estruturas encontradas nas azidas cova lentes podem

ser estendidas aos compostos coordenados do N3. A ligação

entre o íon metálico e o ligante é covalente e depende da in

teração entre o orbital R do nitrogênio e os orbitais d do
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metal. A grandeza dessa interação é um dos fatores impor-

tantes na estabilidade do complexo.

o potencial do azo teto como agente complexante tem sido

exaustivamente estudado nos últimos anos, através de seus

equilíbrios com íons metálicos. As referências 18 e 22 fa-

zem menção a alguns compostos já determinados.

Além da formação de complexos com íons metálicos, ou-

tras pesquisas têm sido feitas com o N3' A participação do

ligante em reaçoes com compostos orgânicos e organometáli-

cos, para elucidação da natureza das ligações e caracterís-

ticas dos compostos, está sendo muito incentivada, conforme

. 23 19
mostram os trabalhos de BECK -- e ZrOLO --,

o N3 é empregado como agente antimicrobial e para esta-

bilização de uma variedade de soluçoes aquosas. Em razao

disso, estudos com objetivo de determinação de quantidades

muito pequenas do íon têm sido realizados, implicando valo-

res progressivamente menores para o limite de detecção do

N;. A cromatografia é a técnica mais utilizada e o N; já foi

d ~ . /
- 24

etectado em nlvelS de 10 ng ml em soluçoes aquosas -- e

0,2 ~g em albuminas de soro humano ~.



,
\

10.

I-4, ALGUNS ASPECTOS DA QUrMICA DO In3+

O índio foi descoberto em 1863 por Reich e Richter du-

rante um estudo de esfaleritas. em razão de uma intensa li-

nha azul no espectro (325,6 nm), Faz parte do grupo 3A na

Tabela Periódica e tem a configuração 4dlO 5s2 5p1. Segun-

do justific~i0Bs geoquímicas, ~ um elemento raro pois apar~
- 7

ce na crosta terrestre na proporçao de 1 para 10 . Apesar

disso. a presença do metal em minérios de enxofre e ligas de

zinco. em proporções baixas, tem provocado um crescimento na

velocidade de sua extração.

A produçào do Índio altamente purificado abriu o campo

de pesquisa para o metal nas indústrias eletrônicas, onde

tem sido utilizado na preparação de ligas com germ§nio Cju~

ção p-n). fósforo (transistores de alta temperatura) e arse

nio e antimônio (transistores de baixa temperatura e termis

tores) , Outros campos de aplicação são encontrados na pre-

paração de ligas de baixo ponto de fusao, soldas e ligas p~

ra serviço odontológico. A proteção de superffcies e subs-

tituição, d o c ã d m i o em p r o c e s s o s d e f i s são n u c 1 e a r t a m b ém são

importantes na tecnologia do índio.

- 3+ -. 3+
Algumas reaçoes do In sao parec~das com as do AI e

3+26
Ga ,pertencentes ao grupo 3A --o Podem-se destacar a hi-

drólise com formação de InCoHJ3 e reação com sulfatos for-
+ + + +

mando sais duplos na presença de NH4' K ,Rb e Cs. Curio



se formam as sulfetos amarelos.

I- IJ
Ú- 1),$11,'lê

'?/t.: /t(/.< I. 108", 'O
..s'/~ -, rz<::-

qQé Q (;'4
Qé &, (//0'

o hidrqó'~"Q~~4

e sim In2S3' amarelo; a
4+ -

Sn com H2S, onde tambem

A configuração dlO de to-

11 .

samente, na reaçao do In3+ com H S não precipita2
3+ 3+

do como acontece com o AI e Ga

~ ~ 2+
reaçao assemelha-se as do Cd e

dos esses cátions pode servir de base para explicarmos as

similaridades entre algumas das reações.

Existem muitas evidencias de que o In3+ se apresenta

em solução aquosa não complexante na forma de \rnCH20)sI3+.

Estudos de soluções de InCCI04)3
em agua, por

C
1 115

)
27,28 d ' d d O I -.

NMR H e In -- -- e me l as l atometrlcas

.- o 29
b

. -
lonlCOS --, corro oram essa hlpotese.

de volumes

3+
A formação de complexos de In na ausencia de hidróli

se, pode ocorrer da seguinte maneira:

]

3+ x-
[InCH20)S + ,nL

-+
+- [InCH20)s-n L J C3-nx)n + nH20,

implicando que os produtos de substituição envolvem In3+ h~

'xa-coordenado. Essa hipótese é aceita para a grande maio-

ria dos sistemas mas deve ficar bem claro que numeros de co

ordenação 4 e 5 são conhecidos na química do índioCIIIJ,esp~

cialmente com ligantes moles e/ou volumosos.

Na determinação de constallces de es'Cabilidade de com-

plexos de metais trivalentes, invariavelmente se depara com

o problema da extensa tendência à hidrólise apresentada por

esses cátions. Embora existam muitos trabalhos sobre hidró
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lise de íons metálicos, os dados da literatura em relação ao

3+
In são contraditórios. As espécies resultantes da hidró-

lise não são bem caracterizadas e geralmente negligencia-se

a formação de espécies polinucleares.

o limite de pH no qual uma solução de In3+ pode ser es

tudada é definido como sendo aquele em que a espécie começa

a sofrer hidrólise, desde que um aumento de alcalinidade im

plica a formação de hidróxi-complexos. Todas as espécies p~

liméricas formadas de uma ev~ntual hidrólise do cátion de-

vem ser destruídas, pois sabe~se que a cinética de redis-

solução de precipitados meta-estáveis e complexos polinu-

cleares é lenta e muito complicada.
30

MOELLER -- mostrou que

ao se titular solução de In3+ com NaOH, a precipitação de

InCOHJ3 branco, começa em pH 3,41. Em meio básico e na pr~

sença de alguns sais, ocorre a dissolução do precipitado que

passa a apresentar partículas coloidais estabilizadas pela

adsorção de OH o valor do Ks determinado por vários auto

res e em diferentes condições, abrange a faixa de

10-32 - 10-37 mó14/14 *

,.

* As unidades associadas com constantes de equilíbrio nem sempre são

iguais, daí a necessidade de se especificar as dimensões para que as

comparações entre valores numéricos não conduzam a conclusões errôneas.

AGTERDENBO~ cita um exemplo muito interessante ao mostrar que,ã

primeira vista, não se podem comparar as constantes dos
2+ 2+

Fu-trenl e \Cu(NH3)41 .

comp 1 exo s
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A existência das e S.pé c i e s monómeras
2+

[InCOH)] e
33

POURBAIX - pro-
2+

[InCOH)] :

[InCOH)2]+ é bem conhecida e caracterizada.

pôs a seguinte expressão para a formação do

pH = 3,88 + 10g1 [In COH.2J2: I

Irn3+,-

(1)

De acordo com a equaçao [1), em pH 3,88 metade dos
~
~ons

3+
[

2+
In estão hidrolísados na forma de InCOH)] .

5IEDERMANN e FERRI ~ fizeram estudos mais detalhados so-

bre a hidrólise do In3+, valendo-se de medidas com amálgama

~ - 3+ -
de lndio e em soluçoes de In com concentraçoes variando

-4
5 x 10 a 0,1 moI/I.

de

Os dados foram analisados por um sis-

temático método computacional que se baseia em funções norma-

lizadas desenvolvidas por SILLEN ~. Foi possível concluir

- 3+
que em concentraçoes de In inferiores a 1 mM, as

- . 2+ . + -

predominantes sao InCOH) ~ InCOH)2' Em concentraçoes supe-
~ -

( )
4+

C )
6+

riores as especies formadas sao In2 OH 2 e In4 OH 6 .

espécies

36 - - ~ .

BROWN et aI. - tambem postulam a formaçao de especles p~
3+

linucleares na hidrólise do In . Partindo da premissa que a

equaçao genérica que representa a hidrólise assume a forma:

3+
P In + q H20

-+
-+-

[Inp COH) ] C3p-q)+ +f1 + q H ,

o trabalho consiste em avaliar os parâmetros E e g que melhor

se ajustãm aos dados experimentais, obtidos por titulações p~

tenciométricas. Foi utilizada a versão de um programa de com
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"
( )

37. .
putaçao MINIQUAO -- para anallsar um grande conjunto de pa-

res E.,.9..e o melhor conjunto encontrado foi (1,1), (1,2), (4,4),
2+ + 8+

representando as espécies In(OH) , In(OH)2 e In4(OH)4 res-

pectivamente.

Existem v~rios estudos de sistemas em que o In3+ ~ forma

complexos com haletos. Os equilíbrios postulados num sistema

em que todas as espécies ~sJ;?Qpré;se[1tesPQdEUieTapresentado da se

guinte maneira, onde X = I , Br , Cl :

In(H20)~+
~ 4 - 5 . 2-
~ InX3 (H20) 3 ~InX4 (H20)2 +== InXS (H20)

Jt7 tt6-
InX4

tt~
InXS

3-
InX6

~.
: "

Não existe muita dúvida em relação aos equilíbrios 1,2 e

38 -. - (
3 -- mas as concentraçoes das especies InX4 e InX4 H20)2

de:"

pendem do haleto envolvido. Vários estudos confirmaram que

- - - 39,40
nem InC14 ou InBr4 existem em soluçao aquosa -- --, mesmo

em

altas concentrações do haleto, ao passo que o InI4 foi identi
. . " d

' HI
41

flcado espectroscoplcamente em soluçoes aquosas e --o Em

todos os casos, a adição de solventes hidrofílicos (metanolJ

as soluções aquosas aumenta a concentração das espécies InX4

na ordem I > Br
-

> Cl .

Pode-se dizer que a formação de complexos tetracoordena-

3+ -
dos entre In e haletos é muito difícil mas nao existem evi-
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dencias definitivas sobre o fato ~. As trocas no número de

coordenação do metal podem acontecer em condições especiais e

com os ligantes adequados. Em virtude da similaridade entre

haletos e paeudo-haletos~ as conclusões sobre o comportamento

3+
do In frente a Cl , Br e I podem servir de referencia nos

estudos do N3 com o cátion metálico.

43 . .. ~

TUCK - fez uma excelente rev~sao sobre a formaçao de com

pIe x o s d e I n 3 + e mo s t r o u que a d e s p e i t o dos i n ú m e r o 5 t r a b a 1 h o s

encontrados, onde são usados desde traçados radioativos na ex

tração por solventes ate amálgamas do metal como eletrodo in-

dicador, os resultados deixam muito a desejar. A maior parte

dos trabalhos utiliza como ligantes os haletos, carboxilatos e

ânions oxigenados. Poucos estudos têm sido feitos com pseud~

-haletos, sendo que o SCN e o que apresenta maiores referen-

cias. Uma das razões para tal fato decorre da dificuldade ex

3+
perimental em se trabalhar com os sistemas In /pseud~haleto~

44 .. +
segundo RAMAKRISHNA -, a concentraçao de H para prevenir a

hidrólise do cátion é tao elevada, que provoca perdas do pse~

do-haleto.
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11 - FUNDAMENTOS TEORICOS PARA

O ESTUDO DE CONSTANTES DE ESTABILIDADE
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lI-I. A TERMODINAMICA NA FORMAÇAO DE COMPLEXOS

O estudo de constantes de estabilidade baseia-se no co-

nhecimento das esp~cies presentes numa soluç~o quando o equi-

líbrio ~ alcançado e na relaç~o entre suas concentrações ou

atividades.
~ ~ m+

Na formaçao de complexos entre um cation M e um

1-
ligante L ,em meio aquoso, o equilíbrio entre as esp~cies p~

de ser representado por:

[ ]

m+ 1~

MlH20)x laq) + nLCaq)

-+
+- [MCH O) L J

Cm-nU
2 x,..n n

+ nH O
2 '

em que existe uma troca de moléculas de H20 da esfera de coo~

denação pelo ligante Ll-. O objetivo fundamental do estudo de

determinação de constantes de estabilidade consiste na verifi

cação do número de esp~cies existentes no sistema e a tendên-

cia da formação de cada esp~cie complexada.

Num sistema metal/ligante/solvente existem diferentes in

terações que podem levar à formação de complexos. A extensão

com que as reações se processam está relacionada com as cons-

tantes de estabilidade, que por sua vez são função da energia

livre do sistema. Quanto maior for a illiferençaentre a ener-

gia livre dos produtos frente aos reagentes, mais estável se-

ra o sistema. Esta definição ~ válida com relàção à estabili

dade termodinâmica~que por si só não p~w~ gararl~ir a ocorren-

cia de uma reaç~o. Devemos atentar para o fato de que também

existe um parâmetro cinético e que ele depende da energia de

ativação do sistema para passar dos reagentes e chegar aos
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produtos. o sistema é definido como lábil quando termodinami

camente é estável e cineticamente há troca rápida dos ligan-

tes; será inerte se apesar de termódinamicamente estável ti-

ver uma alta energia de ativação na troca dos ligantes

3+ 3+ 45
plexos de Co e Cr )--.

(com-

A constante de estabilidade de uma reação pode ser rela-

cionada com a quantidade de calor posta em liberdade e com a

variação de entropia do sistema. A expressão

~G : ~H - T. ~S = -RT ln K
eq

mostra isso claramente. Oentr-e os fatores que infuenciam a e.!2.

talpia da formação de complexos podemos citar a natureza e for

ça das ligações metal-solvente e metal-ligante. efeitos do cam

po cristalino e entalpias de solução das espécies presentes.

A solvatação das espécies. diferenças entre o ligante livre e

coordenado e formação de quelatos são fatores que se relacio-

nam com o termo entr6pico da reação d~ complexação.

A t e r m o d i n â m i c a p o d e nos a j u d ar a e x p 1 i c a r a t e n d ê n c i a d e

muitos equilíbrios metal-ligante; existem teorias que predi-

zem a formação de complexos devido a certas preferências de m~

tais por ligantes. Através de dados de energia livre.

46
J-\;,RLAND-- classificou os metais segundo os tipos ~ e b e

47 ~ .

PEARSON -- estipulou os conceitos de ac~dose bases. duros e moles.

Em alguns casos o termo entálpico é o que mais contribui
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para uma reaçao ocorrer e noutros, a magnitude do termo entr~

pico prevalece. As interaç6es do tipo duro-duro são largame~

te~controladas pela entropia, visto que nesses casos a forma-

ç~o de complexos ~ acompanhada de profundas trocas nas camadas

de hidrataçào. As ligações têm maior caráter eletrostático do

que covalente. o mesmo não acontece nas interações mole-mole:

esses processos s~o invariavelmente controlados pela entalpia

e o ganho de energia livre ~ principalmente devido ~ formação

de ligações covalentes\ Alguns trabalhos têm sido feitos no

sentido de relacionar a formação de complexos com dados termo

dinâmicos, para que se possa prever o tipo de interação entre

48,49
ligante e metal -- --

I .. ~ 50 3+ ~ ~.
Segundo a c ass1f1caçao de PEARSON--. o In e um aC1do

duro e o N; uma base intermediária. Isso dá uma indicação de

~ 3+

que na formaçao de complexos entre In e N3'
a contribuição

entrópica é maior que a entálpica e as ligações têm um caráter

eletrostático mais acentuado.
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II-2. CONDIÇOES EXPERIMENTAIS PARA ESTUDO DE COMPLEXOS

O cálculo de constantes de estabilidade no estudo de

equilíbrios em soluções so é válido, segundo a lei de açao

das massas, quando são utilizadas as atividades das espécies

e nao suas concentrações. As constantes assim obtidas sao

ditas termodinâmicas pois se referem às condições ideais. A

relação entre atividade e concentração é dada pelo coefici-

ente de atividade médio. Segundo a lei de Debye-Huckel,

esse coeficiente é unitário em soluções muito diluf-

das, quando a atividade assume o valor da concen

tração.

A diferença 'fundamental entre os conceitos de concentra-

çao e atividade é que o primeiro deve ser encarado do ponto de

vista físico e o segundo com uma abordagem termodinâmica. Con

centração, na sua forma mais geral, representa o número de pa,E:

tículas existentes num determinado volume do solvente. Por

sua vez, na conceituação de atividade é necessário definir um

estado padrão que para soluções eletrolíticas é escolhido co-

mo sendo aquele em que a concentração do soluto é 1 molal 21

Com base nessa convençao podemos entender a feliz definição de

BOCKRIS ~ : "dizer que a atividade de uma espécie i é ai' sig-

nitlca que i é ai vezes mais ativa do que no seu estado padrão

e o termo R~ ln a.l representa o trabalho gasto para levar a

entidade (P e T constantes) do estado padrão ao estado no qual

a atividade de i é ai".
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o estudo de complexos não muito fortes, em que existe de~

vio das condições ideais seria muito dificultado pela indisp~

nibilidade de valores de coeficientes de atividade, que sao

difíceis de avaliar e dependem da natureza e concentração das

espécies da solução. Um histórico muito bem descrito por

BIEOERMANN e SILL~N ~ mostra que Bodl~nder foi quem primeiro

detectou o problema e sugeriu a utilização du "método do meio

iônico"; este foi elaborado por BRONSTEO ii, que propos o uso

de um meio com concentração elevada de um eletrólito inerte e

do qual fazem parte as espécies em estudo, em concentrações

significativamente menores. Com isso seria assegurada a cons

tância nos coeficientes de atividade ou na relação entre eles

e as constantes de estabilidade teriam relação apenas com as

concentrações. Quando determinadas nessas condições, as cons

tantes de estabilidade são ditas condicionais, formais ou es-

tequiométricas e apesar de não poderem ser relacionadas com as

funções termodinâmicas, são muito empregadas na literatura.

o trabalho com concentrações elevadas de eletrólitos permitiu

a introdução do célebre conceito de força-iônica, por LEWIS e

55
RANOALL -- em 1921.

56
Para alguns autores~como BECK --, se a concentração to-

tal de eletrólitos for 3 M a troca entre o eletrólito supor-

te CNaCI04) e o sal do ligante pode chegar cJ 20% 58", que haja

uma variação significativa nos coeficientes de atividade.

HARTLEY JL não é tão otimista e fala em apenas 5%. Não resta

a menor dúvida de que quanto menos modificado for o meio ioni



,
\

22.

co, mais confiáveis serão os resultados obtidos.

A despeito de algumas evidências de que o NaCI04 forma

complexos com Hg~),Fe2~ e ce3~ 2L, ele tem sido largamente ~

tilizado na manutenção da força-iónica de soluções, pois seus

íons não tomam parte nas reações e ele não contribui para as

medições físicas e químicas a serem feitas. o NaCI04 sera u-

tilizado como eletrólito suporte no sistema em estudo e a for

ça-iónica das soluções será mantida em 2,00 M.
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II-3. FUNÇOES EMPREGADAS NA DETERMINAÇ~O DE CONSTANTES

A-formaç~o de complexos mononucleares entre um íon metci-

lico M e um ligante ~ ocorre de maneira seqOencial, no senti-

do de que primeiro forma-se a espécie ML, seguida da ML2'
até

chegarmos à formaç~o da espécie ML , onde n representa o numen -
ro mciximo de coordenação da espécie M. ~ importante frisar

que nem sempre todas as n moléculas de H20 coordenadas ao íon

metálico s~o substituídas pelo ligante. De maneira geral, a

extens~o da substituiç~o de moléculas de H20 pelo ligante
e

função de características do íon metálico, do ligante e do

meio iônico em que as espécies reagem.

I
Existem duas maneiras muito conhecidasd~ se estabelebBTsm

relaç5es entre as atividades das espécies num equilíbiro qui-

mico onde se quer determinar constantes de estabilidade. Cos

tuma-se falar em constantes parciais (Ki) e constantes glo-

bais ( Si). Como o trabalho é. feito em força-iônica constante,

n~o cometemos grandes erros ao substituir as atividades pelas

suas respectivas concentrações, em mal/I, determinando cons-

tantes condicionais. A formaç~o de complexos pode ser . as s im

descrita:

M + L
-+
-+- ML K = I ML I1~

I 11 I. IL I

ML + L
-+
-+-

ML2 IMLzl
K2 = 1MLI. '1 L I

.

..
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.. ...
ML + L

n-l

-+
+- ML

n '-~
Kn- IML I.ILIn-l

onde por simplicidade não se colocam as cargas das espécies.

nem suas moléculas de H20 de coordenação; ~ representa o núm~

ro máximo de ligantes que podem se coordenar ao íon metálico.

As constantes globais são obtidas imaginando-se as rea-

çoes totais envolvidas na formação das esp~~ies MLi:

M + L
-+
+- ML

Pl=~
K

1

I M I . I L I

M + 2L ~ ML
2 82 ~~

IMI .IL 12
Kl~ K2

... ......
M + nL

-+
+- ML

n
(3 - IMLnln Kl'. ~2... . K

, n

I MI. I L I n

A relação entre as variáveis dependentes lconstantes de

estabilidade) e as variáveis independentes (parâmetros possí-

veis de se medir. i MI o u I L I ) pode ser obtida após a introdu-

- -
(

58. -
)çao de duas funçoes. F x) -- (grau de complexaçao. o

- 59 -
e n -- (nu

mero médio de ligantesJ.
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II-3.1. GRAU DE COMPLEXAÇAO, F (x)o

F (x)
o

tes da adiç;o do complexante e a concentraç~o

é a razão entre a concentração do íon metálico an-

remanescente

após a adição. Da definiç~o acima, podemos escrever:

Fo(x) S1 ( 2 ) onde CM = concentração total do

I M I

íon metálico ou concen

tração analítica.

IMI= concentração do íon me

tálico no equilíbrio.

A função F (x)o

todo experimental é sensivel ~s variaç6es na concentraç~o

é particularmente importante quando o mé-

do

íon metálico e isso acontece na polarografia e na potenciome-

tria direta, com duas ressalvas. No método polarográfico de-

vemos ter um processo reversível na gota de Hg e com relaç~o

~ potenciometria, a dificuldade em obter eletrodos seletivos

que respondam reversivelmente aos íons metálicos deve ser con

siderada.

A obtenção de valores de F (x),o seja por polarografi~ s~

ja por potenciometria, está vinculada a variações ou no E1/2

da onda polarográfica ou no potencial do eletrodo, quando a

solução que contém o ion metálico em concentra;:u CM' e adi-

cionado o ligante. A concentração do metal livre passa a ser

I M I , menor que CM' Podemos fazer uma analogia do sistema me-

tal/sem complexante, metal/com complexante, com uma pilha de
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concentra~ão e mostrar que:

RT CMâE = - log-
nF I M I

(3)

c . ... âE.n
~ = F (x) = antilog
1M I o 0.05916

C250C) (4)

Da equação (4) é evidente que quanto maior for o desloca

mento do potencial pela adição do ligante. maior será o grau

de complexação. F (x).o A relação dessa função com as constan

tes de estabilidade pode ser demonstrada da seguinte maneira:

CM = I M I + I ML I + ... + I MLn I

IMI + B1IMIILI + ... + BnlMILlnCM =

F (x)o ~ -.-8:L ~ I M

1(:11 -

+ ... + B

I~I

F (x)o = 1 + (3 ILI1 + ... + BnlLln (5)

A partir de valores de F (xJ. o cálculo das constantes de
. o

estabilidade valendo-se da equação (5) pode ser feito pelo

clássico método gráfico de Leden ou por resolução de equaçoes

simultâneas niveladas. conforme será esclarecido no capítulo

v.
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11-3.2. NOMERO M~D1O DE L1GANTES, n

o número médio de ligantes (n) é uma medida do número mé

dio de moléculas do ligante que se coordenam eo íon met~lico,

apos introdução do.agente complexante à solução contendo o me

tal. A função foi introduzida por Bjerrum e se baseia em me-

dições da concentração do ligante livre em solução. A relação

com as constantes de estabilidade pode ser deduzida através

das seguintes equações:

c -L I ligante I

. =
complexado

n ~ CL - lJJ. ~ IMLt + 21ML21+

IM I

lL I IMLI + 2IML21+~...+ nlMLnl

CM + IMLI + ... +IML In
2

+ 262~ +... l!!

+ ... + 6 IMllLlnn

I

In
... + n6n L

li 611 M II L I

1M I + 6llMIILI

. 6llLI + 2621LI2 +

1. + 6llLI + ... + BnlLln

(6)
li

Da observação das equações (5) e (6) pode-se notar que p~

ra complexos mononucleares as funções F (x) e n dependemo

clusivamente da concentração do ligante em solução (ligante de

ex-

equilíbrio) . Esta conclusão é importante pois a an~lise de da

dos experimentais poderá dirimir dúvidas sobre a formação de

complexos polinuclearas, onde os valores das funções F (x)o
e

n dependem também da concentração do metal.
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11-3.3. RELAÇ~O ENTRE F Lx) E no

A relação entre as duas funções auxiliares, F (x) e n,o

foi feita pela primeira vez por FRONAEUS ~ ao estabelecer um

método de obtenção de valores de F LX) a partir de medidas deo

n:

aF (x)o 61 + 262 I L I + 3-63 I L I 2 + ... + n6n I L I n- 1
(7)

alLI

11
2

I
I

n-l
= 61 + 2S21Ll + 3s31Ll + ... + nSn.L

1 + 6llLI + S21LI2 + ... + 6nlLln

(8)

I L I

de (7) e (8) + n
.a F o ( x )

=~ aFo(x).~ +

ILI F (x)
o

F .( x )
o ai L I

+n.~

I L I

aFo(x) (9 )

F (x)
o

Integrando a equação (9) entre os limites de concentra-

ção O e L , temos:

J
LI

ln F (x) = n. d lnlLI
o O

ou na forma mais comum: log F (x) =j LI n. d logl LI
o O

(10)

(11)

A e q u a ç ã o (11 ) mo s t r a que a i n t e g!' a ç ã o d a c u r v a n x 1 o g I LI,

por metodos ~xplicitados no capitulo V, resulta no valor de

log F (x),o
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II-4. METODOSPARA AQUISIÇAO DE DADOS EXPERIMENTAIS

A escolha do método analítico a ser empregado na determi

naç~o de co~stantes de estabilidade ~ um dos fatores mais im-

portgntes para a obtenção de resultados satisfatórios. Geral

mente utiliza-se uma propriedade do sistema que varie com o

grau de complexaç~o e que possa ser relacionada com as espe-

cies que est~o sendo formadas.

TLE 1 - . -

HAR Y -- propos d01s grupos em que os metodos experi-

mentais utilizados na determinaç~o de constantes de estabili-

dade podem ser situados. No primeiro grupo enquadram-se os mé

todose~ que a propriedade a ser medida é função do número de

moléculas presentes e no outro estão os méto~os em que a medi

ção vai depender da atividade das moléculas. Segundo essa

classificaç~o. os métodos espectroscópicos situam-se no pri-

meiro grupo e os eletroquímicos e de distribuição no segundo.

Dentre os inúmeros métodos utilizados na determinação de

constantes. os mais empregados são a potenciometria e a espe~

trofotometria. Este último está vinculado com a absorção de

luz pelas espécies complexas a serem formadas e num determina

do comprimento de onda. cada espécie tem sua participação na

medição da propriedade física. que no caso é a absol"oancia

Isso confere ao método uma importância muito grande porque o

numero de espécie~ -e Q, modelo; químico podem ser deter-

minados 6l.g .



\.

30.

Um dos problemBs que o mêtodo espectrofotom~trico apr~

senta e que se constitui numa das vantagens da potenciometria

~

t " d - " - 63-65
e a exa l ao e preclsao -- --; alêm disso. a técnica potenci~

mêtrica permite o trabalho com concentrações muito baixas de

~lons metálicos. A limitação da potenciometria e a dis

ponibilidade de eletrodos que respondam reversivelmente às

variações nas atividades das espécies presentes. seja por equi

líbrios de óxido-redução ou por gradientes de difusão das es-

pêcies por membranas seletivas. Uma excelente comparação en-

tre os dois m~todos no que concerne a estudos de ~stabilidade

de complexos ê encontrada na referência 66.

Dependendo das características do sistema a ser estudado.

a utilização dos mêtodos potenciomêtrico e espectrofotométri-

co pode não ser recomendada. Já foram feitos muitos traba-

lhos no estudo de constantes de estabilidade baseados em dados

obtidos por m~todos espectroscópicos (infravermelho. Raman.:nmd.

de distribuição e c.alo.I"':trn~t'l"íccr-s.Técnicaseletroquímicas como p~

larografia. condutometria e voltametria também têm aplicações nes

se campo.

Seja qual for o m~todo adotado na determinação das cons-

tantes de estabilidade de um sistema metal/ligante. o impor-

tante ~ que os \.Jadosexperimentais possam ser relacionados com os

parâmetros desejados da maneira mais precisa possível e para taniD,

a escolha do modelo químico correto tem p.ap~ldecisivo. Nesse sentido.

o estudo do sistema por mais de um m~todo ~ fortemente recomendado.
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11.4.1. UTILIZAÇAO DE SISTEMAS COMPETITIVOS NO ESTUDO DE CONS

TANTES DE ESTABILIDADE

Muitas vezes n~o ~ possível trabalhar-se com as esp~cies

presentes no sistema em estudo em razBo das dificuldades exp~

rimentais na aquisição de informação. Nesses casos e neces-

sária a presença de uma esp~cie "estranha" ao sistema (metal

ou liganteJ que atue como indicador auxiliar da formação de

complexos. Esta espécie precisa interagir com uma das espe-

cies do estudo principal e a medição da variação na sua concen

tração devido à interação deve ser possível. Sistemas assim

definidos são chamados competitivos ou indiretos.

A aplicação de sistemas competitivos em polarografia exi

ge que o íon metálico auxiliar se reduza reversivelmente no

eletrodo gotejante de Hg antes que o íon metálico em estudo.

Para a espectrofotometria o requisito é que se conheça a abso~

tividade molar das espécies formadas com a esp~cie auxiliar

que tanto pode ser um.íon metálico como um ligante.

Os sistemas competitivos são mais encontrados na poten-
+

ciometria, principalmente quando o íon H atua como especie

auxiliar no cálculo da concentração do ligante livre. o méto

do é empregado quando o ligante ~ a base conjugada de uln áci-

do fraco e existe a competição entre o próton e o íon metáli-

co.
- - +

As variaçoes na concentraçao de H sao convenientemente

medidas com um eletrodo de vidro.



32.

Relacionados também com o método potenciométrico podemos

citar sistemas competitivos em que a espécie auxiliar é um íon

metálico ou um ligante. No primeiro caso devemos ter um ele-

trodo que responda reversivelmente ao íon metálico auxiliar e

no segundo. um sistema de mediçâo para a concentraç~o da esp~

cie auxiliar.

A utilização de métodos competitivos é muito importante

e numerosos trabalhos têm sido feitos com base nele~ Todavia

existe uma série de aspectos para os quais devemos ~Gtar aten

tos e que podem ser fontes de erros se nao tomarmos os devidos

cuidados. Entre eles pode-se citar a necessidade da determi-

naçao ou conhecimento- pr_évio_dasespéc_i~s adicionais formadas

ao se introduzir um sistema auxiliar e suas respectivas cons-

tantes da estabilidade ou formaç~o. Não menos relevante é o

fato de que no sistema em que se coloca a espécie auxiliar de

ve haver competiç~o e isso só acontece quando a estabilidade

das espécies não for muito diferente.
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II-4.2. O SISTEMA COMPETITIVO UTILIZADO E EQUAÇaES RELACIONA-

DAS A ELE

3 + -
Os complexos formados entre o In e o N3 sao

incolores

e isso impede o uso da espectrofotometria, pelo menos na re-

gião do visível. Em relação à técnica polarográfica, existem

dúvidas quanto a reversibilidade do In3+ na gota de Hg; a in-

3+
disponibilidade de um eletrodo reversível para íons In em-

bora haja na literatura citações sobr~ o uso de amálgamas

metal ~,~, torna impraticável a potenciometria direta.

do

De-

vida a estas dificuldades e à excelente metodologia descrita

em alguns trabalhos neste Instituto ao determinar complexos de
- +

íons metálicos com N3 utilizando o íon H como ligante auxi-

liar ~'~, optou-se por este método no presente trabalho.

- - - 5
A constante de dissociaçao do HN3 e da ordem de 10 mal /L

que o caracteriza como um ácido fraco. Na presença de sua ba

se conjugada, N;, temos a formação de um tampão N;/HN3 que po~

sui um pH inicial (pH1). medido facilmente através de um ele-

trodo de ,<idro. Essa posição de equilíbrio é alterada quando

adicionamos um determinado volume de solução de In3+, devido

ao consumo doligante para formação de espécies complexas e

- + --
pela protonaçao (H oriundo da soluçao do cation e que visa a

prevenção da hidrólise), bem como pelo aumento da concE:"I1:ra-

ção de HN3' Na nova posição de equilíbrio o pH da solução pa~
- +

sa a ser pH2 e a diferença entre as concentraçoes de H dadas

por pHl e pH2 pode ser relacionadacom a concentração de N3 antes e
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depois da complexação. A equação (23) permite o cálculo do nú

mero médio de ligantes, uma vez conhecida a concentração ana-

~ 3 + ~

l~tica do In na soluçao.

Na sua forma mais geral, o método consiste na adição de

~ + -

um volume VH+ de uma soluçao contendo H em concentraçao C'H+

a um volume VN- de uma solução contendo N3 em3

C'N-' de forma que a solução resultante contenha3

N;/HN3 e a força-iônica seja 2,00 M.

concentração

o tampão

A concentração de
+

H

de eqwilíbrio é obtida pela medida de pHl e este pode ser re-

lacionado com as concentrações de N; e HN3 através da equação:

pA . =. I r\1: I .
1 pKHN +'-log ~3

I HN31 I

02 )

- 3+

Ao adicionar-se um volume VM de soluçao de In com con-

centração dessa espécie igual a CM (I = 2,00 M) temos a pas-

sagem pgra uma nova posição de equilíbrio, em que pH = pH2:

pH2 = pKHN + 16g
3

IN;12 (13 )

IHN312

o valor de
IN~ll será calculado pela expressao 02 ) qua..'2.

doaindanão se adicionou o metal

A adição do metal aumenta o volume para

(volume da solução = VH+ + VN-)'3

Vt = VH+ + VN- + VM3

IN;12 é 8ntão caiculado com auxílio da expressão (13). Ae

comparação entre IN;ll e IN;12 não poderia ser feita pois as

medições de pHl e pH2 foram feitas em volumes diferentes. Por

isso fazemos com que todas as concentrações se baseiem num vo
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lume comum ~ue serS:

Vt = VH+ + VN- + VM3
(14 )

Um aspecto para o qual nem todos dão a devida ater.ção se

relaciona com a definição sobre o volume total. E 1 a i mp õ e que

não existe diferença no pH do tampão ao se diluir a solução

pela adição do metal. Isso s6 ~ verdade no caso de adiçõesde

volumes de metal pequenos em relação ao volume do tampão, de

forma que o meio i6nico não seja signif~cativamente alterado.

Admitindo a diluição das soluções iniciais a um volume fi

nal definido pela equação (14), podemos calcular as concentr~

ç õ e s a n a l~ít i c a s de todas as e s p ~ c i e s; ~d e f i n imo s C H + , M como a

- ~ + - 3+
concentraçao de ~ons H rla-SOlUÇBO estoque de In , para pre-

venção da hidr61ise:

C - C'
N - N-s
3 :.!

V'
J
-

. I' ::\

Vt

CH+ = CH+ . VH+

Vt

C CM
'. V

M = M

Vt

CH+,M = CH+,M' VM

Vt
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Cálculo das concentrações de equilíbrio antes da adição de me-

tal

E s s a s c o n c e n t r a ç õ e s de p e n d em d o p H 1 e r e c e b e r ã o o í n d i c e 1:

+

IH 11 = antilog (-pHl)

IHN311 = CH+ - IH+ll

I N-I = CN-3 1 3 - IHN311

pKHN = pHl ...log IN311
3

IHN311

(15)

Cálculo das concentrações de equilíbrio apos a adição de me

tal (índice 2)

IH+12 = antilog (-pH2)

IN;12
+ log

pH2 = pKHN3 .. !HN312

(16 )

A concentração de HN3 ap6s adição de metal (IHN312) vai

depender de IHN3'1' da acidez da solução de In3+ e da ioniza-

ção do ácidO:

+ +

1

IHN312 = CH+ - IH II +CH+,M - (IH 2
+

IHN312 = IHN311 + CH~,M - ~IH ,

onde ~IH+I = IH+12 - !H+ll

+ .

1

)
- 1 H 1

(l7J
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Da expressã.o (16) podemos chegar a:

I N; 12 = antilOg.[ pH2 - PKHN3 + log CI HN311 + CH+,M -l1IH+I)]

(18 )

Cálculo de número médio de ligantes (n)

n =
.1 N;I complexado

EM

antes da complexação: CN3 = IN;ll + IHN311

apos a complexação: CN3 = IN;12 + IHN312 + IN;lcomPlexado

IN;lcomplexado = IN;ll - IN;12 + IHN311 - IHN312 (19)

definimos IN;ll - IN;12 = l1IN;1 (20)

da equação (17):
+

IHN312 - IHN311 = CH+,M - l1IH I

(21)

A P 1 i c a n d o'a s e q u a ç õ e s (2 O) e (2 1) n a e q u a ç ã o (1 9) :

I N; I complexado = l1IN;1 - CH+,M + fllH+1
(22)

n = l1IN;1 - CH+,M
+

l1IH+1 (23)

CM

Da lei da ação das massas podemos inferir que para uma

- 3+ ~

determinada concentraçao de In ,a medida que aumentamos a con

centração de N3 vão se formando complexos com valores maiores
-

de n. Para que a análise do sistema seja bem feita e neces-
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sário que tenhamos informação sobre todas as espécies formadas.

Isso é conseguido desde que se obtenham pontos experimentais nu

ma ampla faixa de concentração de ligante e portanto preparam-

s e t a m põe s r~; / H N 3 c o m r a z ã o d e c o n c e n t r a çõe s va r i a das.
A cada

- - - 3+
tampao faz-se uma adiçao de soluçao de In para obtermos os

-

correspondentes valores de n e IN;12. A integração da curva de

formação (~ x 10gIN;I) conduz aos valores de Fo(x), com os

quais podemos determinar as constantes de estabilidade.

A utilização de tampões com concentrações diferentes0das

espécies constituintes faz com que o meio iônico não seja o mes

mo para todos os tampões. o fato da força-iônica das soluções

manter-s8 constante não garante que os coeficientes de ativid~

de das espécies se mantenham constantes, pois a utilização de

tampões com concentrações diferentes pode alterar significativ~

mente o meio iônico (razão entre IN;I e
ICIO~I

vai tornando -

-se diferente).
o pKHN3 utilizado na equaçao

(I8) será aquele

determinado pela expressao (15) , para cada solução de estudo.

o erro que cometemos adotando esse pK será unicamente devido à

pequena diluição da solução pela adição do metal, mas mui to me-

nor do que se utilizássemos um pK médio ou da literatura. A li

teratura cita casos em que o uso indevido de valores de pK po-

de acarretar erros no cálculo de constantes de estabilida

de ~,71
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III - CALIBRAÇAO 00 SISTEMA DE

MEOIÇAO DE pH
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III-l. O ELETRODO DE VIDRO

O uso do método competitivo onde a variação da concen-

tração hidrogenionica atua como indicação de formação de com-

plexos, requer que a medição de pH das soluções seja feita da

maneira mais exata possível. o sistema de medição de pHs*en-

globou um peag6metro e um eletrodo de vidro combinado.

O eletrodo de vidro funciona como indícõda:r de íons
+

H

pois em solução, sua membrana desenvolve um potencial depen-
+

dente da atividade dos íons H . DOLE ~ propos um interes-

+

sante mecanismo de resposta do eletrodo de vidro aos íons H ,

segundo o qual a membrana atua como_eletrodo de hidrogênio em

suas duas faces. o potencial que se mede é função da diferen

ça de potencial entre as duas pilhas formadas:

Ag/AgCllHCl 0,1 MlvidrolH+ desce IINaCl 2,0 M!Ag/AgCl

+
A g I A g C 1 I H C 1 O, 1 M I H 2 . P t - P t , H 2 I H de s C. II N a C 1 2, O M I ,\ g I A g C l'\. / , /

pilha I pilha II

* O termo pHs deve ser entendido como o plural de pH, de maneira que ex~~

te equivalência entre "os diversos valores de pH das soluções" e "os pHs

das soluções". A crítica de que não se adiciona ~ a símbolos deixa de

ter sentido se observarmos que pH representa uma grandeza cujo símbolo

b- - 72 . - -.
tam em e pH -. A plural~zaçao do termo pH refere-se a grandeza cUJa d~

nominação ê pH, r.:v se cOLls~:tuindo numa transgressão às regras normati

vaso

OBS o: Não confundir pHs (plural de pH) com o pH de uma solução - padrao

(geralmente definido como pHs), que no presente trabalho ê deno-

minado pHRo
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A primeira p;i.lha (I) seria constituída pelo eletrodo de

referência interno (Ag/AgClJ e a parede interna da membrana, imeE,

sos na solução de HCl 0,1 M(padrão); a pilha assim formada apre-

senta potencial constante. Na segunda pilha (11) temos a pare-

de externa da mambrana (em contato com a solução de estudo) e o

eletrodo de referência externo. No caso de eletrodos combina -

dos, o contato entre solução de estudo e eletrodo de referência é

feito por uma membrana porosa, comumente denominada "frita",.

à qual está associado um potencial de junção líquido-líquido. O

potencial da pilha II, desprezando-se o potencial de junção ou r~

duzindo-o a um mínimo constante, dependerá da atividade dos íons

+ -
H da soluçao em estudo.

DURST 2..i fez uma breve resenha sobre teorias que explicam

a resposta do eletrodo de vidro pelo aparecimento de uma diferen-

ça de potencial na interface vidro-solução. Segundo o autor, a

+
teoria de que esse potencial é devido à difusão dos íons H pela

- +

membrana nao é correta pois vários estudos mostraram que o H li-

g a -s e à rede cristalina de s i 1 i c a t o da camada h i d r a t a d a da me m b r a

n a e c o n t r i b u i m u i t o P o u c o n o c o n d u ç ã o d a p e que n a c o r r e n t e q.u e p a ~

sa através do vidro; a maior parte da corrente é transportada por

~ + 75
lons Na -. O mecanismo de resposta do eletrodo de vidro rela-

ciona-se com um processo de troca iônica na camada hidratada da

membrana de vidro, de forma que a distribuição de cargas cria um

potencial (potencial-DonnanJ vinculado ao equilíbrio termodinâ-

mico entre o eletrólito e o vidro. V A S S OS ~ d e s c r e v e tal e qui 1 í-

brio relacionarido a energia livre com o potencial através da se-

guinte equação:
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D.G - -
t

_. = D.G _. + n F E
ele roqulmlco qUlmlco

de forma que no equilíbrio

-D.G -

E = qUlmico

nF

Com relação ao potencial de junção, RAMETTE 76 mostra

que variações no valor de Ej (trocd no potencial de junçao

quando a solução de referência para calibração é substituída

pela solução de estudo) de 1 mV provocam erros no pH medido de
77

O estudo de ANGNES -- ,aproximadamente 0,02 unidades de pH.

pode nos dar uma idéia do erro que cometemos ao substituirmos
+

uma fração do eletrólito suporte por íons H .
O autor mostra

que numa solução de NaCl mantida a I = 2,00 M com NaCIO ,a va4

ri ação do potencial (medido com eletrodo de Ag/AgCl) é da or-

dem de 8 mV a cada mol/l de HCI04 adicionado. No present8 es

tudo não foram feitas medições de pHs muito menores que 2., d 8

+
forma que a máxima variação na concentração de H seria de

0,01 moI /1 ou 0,08 mV. Admitindo-se que a cada 59,16 mV te-

nhamos uma variação de 1}000 unidades de pH (250C), O,08mVre

presentam um erro de aproximadamente 1 milésimo de unicade de

pH, que e a precisão do aparelho utilizado. o potencial de

junção passa a ser significativo em soluções onde a concentra

- + - .

çao de H e malS elevada.
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III-2, TRANSFORMAÇ~O DO POTENCIAL EM pH, FEITA PELO APARELHO

O processo convencional de calibração de um eletrodo de

vidro consiste na utilização de duas soluções-tampão com pHs

muito bem determinados, Para que se possa entender o proces-

so envolvido na calibração é necessário tomar conhecimanto da

função de dois comandos de um peagômetro, o primeiro, geral

mente definido como "AJUSTE", impõe à memória do aparelho o va

lor do pH nominal de um dos tampões, quando o eletrodo é imer

so na solução contendo o tampão, Ao colCJcarmos o eletrodo no

segundo tampão, o valor que aparecerá no mostrador do aparelho

para o pH da solução será função da diferença de potencial en

tre essa solução e a solução do primeiro tam~ão, que serve de

referência, Cada 59,16 mV de diferença de potencial deveriam

provocar uma variação de 1,000 unidades de pH C250C) em rela-

ção ao pH adotado como referência lpH nominal do 19 tampão).

Como dificilmente a relação teórica entre potencial e pH é co~

prcvada na prática [falhas na composição da membrana), o pH 1 i

do para o segundo tampão será ligeiramente diferent~ do seu

valor nominal,

o ajuste necessário para que a leitura do pH do segundo

tampão coincida com seu valor nominal

. ~ " 78
do Docao SLOPE"-,

é feito por intermédio

o mecanismo de funcionamento desse coman

do é simples: quando o "SLOPE" marca 100%, a memória do apa-

relho converte 59,16 mV de variação de potencial em variação

de 1,000 unidades de pH. Se a resposta do eletrodo for
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n~o?nernstianar a mudança no valor do "SLOPE" compensa o des-

vio. Um valor de "SLOPE" igual a 101% significa que a memo-

ria do aparelho converte 59.16 x 1.01 = 59,75 mV em 1,000 uni

dades de pH,

o acerto do pH do segundo tamp~o já deveria calibrar o

sistema de mediç~o. mas geralmente existem interações eletrô-

nicas entre os dois comandos. Ao utilizarmes o bot~o "SLOPE"

pode ocorrer uma interferência no ajuste inicial de maneira

que ao medirmos novamente o pH do primeiro tamp~o, o valor li

do será um pouco diferente do valor nominal. o ajuste dos va

lores de pH para os tampões é feito iterativamente com os co-

mandos "AJUSTE" e "SLOPE" até que os pHs lidos sejam

iguais aos pHs nominais dos tampões,

A indisponibilidade de tampões convencionais com

pHs definidos em I = 2,00 M implicou o uso dos chamados

"pseudotampões". são soluções com concentração
+

de H mui

to bem definida e força-iônica acertada ao valor dese

jado com eletrólito suporte apropriado, No presente estudo

trabalhou-se com soluções de HCI04

com I = 2,000 M completada com NaCI04'

O,OlOOOM e 0,001000 M

A tentativa de cali-

braç~o do sistema de medição com o método antes descri

to resultou em fracasso, pois para que o ajus~v com c:... dois

"pseudotampões" fosse feito era necessário um valor de

"SLOPE" maior que 101%. limite máximo do apa-

relho.
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Além das dificuldades técnicas com o aparelho, o método

dos dois tampões apresenta o incoveniente da dificuldade no

ajuste dos pHs e na imprecisão que podemos cometer ao nos ba-

searmos em apenas duas soluções para avaliação do desvio do

eletrodo.
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III-3. ESTUDOS SOBRE CALIBRAÇAO DE ELETRODOS DE VIDRO

A necessidade de medições precisas de pH na determina

ção de constantes alargou bastante o campo de pesquisa sobre o

e s t u d o e c a I i b r a ç ã o d e e I e t r o dos d e v i d l'o Z.§. -~ .
Já foi de-

monstrado que a transformação. de valores de atividades de íons
+
H (atrav~s de leituras diretas de pH) em concentrações, por

avaliação do coeficiente de atividade'~, não ~ muito

83,86
ra --.

segu....

A maioria dos trabalhos realizados-sobre a calibração do

eletrodo aborda o assunto partindo da premissa que os coefi-

cientes de atividade das esp~cies em solução são mantidos cons

tantes e que um eventual potencial de junção entre eletrodos

+

indicador e de referência depende fundamentalmente do íon H .

Apesar dos estudos serem feitos em condições experimentais di

ferentes, todos equacionam o problema mostrando que o poten -

cial medido pelo aparelho ~ função do potencial da c~lula (re
, +

lacionado com a Goncentração de íons H o), do potencial de ju~

ção e do potencial de assimetria do eletrodo de vidro. Este

último aparece devido a falhas na estrutura e composição das

superfícies interna e externa 9a membrana de vidro, variando

lentamente com o tempo de uso e à medida que o eletrodo torna

.,.semais ou menos hidratado e contaminado por outr-='::",oluç5_~=2:2..

A calibração do eletrodo com uma solução que tenha con-
+

centração de íons H conhecida e a mesma força-iônica das de-
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terminações a serem feitas, para posteriores extrapolações v~

lendo-se da relação da equação de Nernst (59,16 mV/ 1,000 uni

o
dades de pH a 25 C), elimina problemas com o potencial assim!

trico pois este ~ especifico para cada eletrodo. o procedi-

mento tem dois problemas: considera que a resposta do eletro

do ~ nernstiana e supõe que o potencial de junção ~ o mesmo

para a solução de calibração e a solução de estudo. BIEDERMANN

e SILLE:N 53 ,
77

a exemplo do que fez ANGNES --, mostraram que

existe uma dependência linear entre a acidez da solução e o

potencial de junção, e que para pHs maiores que 3, o potencial

de junção pode ser desprezado.

Com base nesses problemas, o m~todo mais confiável para
+

determinação de concentração de íons H atrav~s de pH parece

ser a construção de uma curva de calibração onde são loc'ados

pontos de pH medido versus pH calculado, resultantes da titu-

lação de um ácido com uma base em forç~-iônica controlada.

Mc BRYDE ~ construiu diversas curvas de calibração para sol~

çoes de HCl, trabalhando em diferentes valores de força-iôni-
/

ca e com vários eletrodos de referência e peagômetros, o au-

tor obteve um conjunto de retas paralelas e expressou a rela-

ção linear entre pH calculado (pH) e pH medido C pH ' ) pela ex-

pressao:

pH' = m, pH + b

onde m representa o coeficiente a ng u 1 a r da reta e b o

coeficiente linear,
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Neste trabalho foi utilizada uma variante do método em-

pregado por Mc Bryde e construiu-se um gráfico de potencial m~

dido versus pH calculado. o coeficiente angular da reta obt~

da representa um importante parâmetro do eletrodo, denominado

slope e que expressa a relação entre potencial e pH. Em con-

dições ideais, o slope assume o valor de 59,16 mV/unidade de

pH C250C) . o passo seguinte é a calibração do peagômetro com
+

uma solução contendo H em concentração previamente determina

da, nas mesmas condições de força-iônica em que foi feito o

gráfico E medido versus pH calculado e das soluções cujos pHs

deseja-se determinar. Nessas bases,
87SILVA -- mostrou como um

pH~, medido experimentalmente, pode ser convertido no pH ver-

dadeiro, pHx:

pHx =
c S A -. S N) .

p H R +p,H ',. S N,.. x (24)

SA

em que SA = slope real do eletrodo de vidro,
determinado ex-

perimentalmente

SN = slope ideal do eletrodo de vidro

pHR= pH da solução de referência, com concentração de

~ +
lons H conhecida.

Um enfoque diferente daquele mostrado por Silva pode ser

útil na compreensão da expressão (24) e do significad0 =0 ter

mo SA' Para tanto, devemos imaginar duas retas num gráfico de

potencial medido versus pH calculado, com coe~ntes angula

res. SA e SN' representando um eletrodo real e um i~~.respe~
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tivamente (figura 1). A reta com coeficiente angular SA pode

ser considerada como a curva de calibração e num certo ponto

E, ela cruza com a reta que representa um eletrodo ideal. o

ponto P corresponde ao pH em que o eletrodo foi calibrado, pHR'

Ao colocarmos o eletrodo numa solução de trabalho, ares

posta não~nernstiana faz com que meçamos um potencial EXJtran~

formado no falso pH~ pela memória do aparelho. Esse poten-

cial, de acordo com a curva de calibração, é função do verda-

deiro pH da solução de trabalho, pHx' Os coeficientes angul~

res das duas retas. SA e SN' podem ser escritos como se segue:

SN
(EX - ER)

(pH -pH')R x

(25)

(E - ER)x

SA = (pHR - pHx)

(26)

A combinação das equações (25) e (26) e resolu~o para

pHx permite chegar à equação (24). Quando SA = SN' PH = PH'x x"

significando que as duas retas são coincidentes desde que pr~

viamente tenha se calibrado o eletrodo com o pseudotampão (so

lução de pH conhecido = pHR)' Se a calibração não fosse fei

ta, as r~~as obtiJas não teriam nenhuma relação entre si.

Uma vez adotado esse método, a sistemática para medições

de pH consistiu em prévia calibração do eletrodo, medição do



E(mV) A\

E)(

ER

--- slope SN
slope SA

"""""'...........
"-

~-~-

~ I 'i',
I : "~.,

I I """ ,
I I """ ,

I "'",

! i '-'::~ .....
I I ----I I --------j I _._------L J.._-------I-.- -- - 1 I..- -- I,

: I

I I

! I

I I
I I
1 I
I I

pH~ pHx

I
I
I
I
I
I

. I
I
I
I
I
I
I
I
I

pHR

p

~~

pH calculado

Figura 1 - Determinação do slope do eletrodo de vidro por método gráfico
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pH (pH I )X e c~lculo do pH verdadeiro (pH ) utilizando ax equa-

çao (24) . ° pseudotamp~o adotado foi uma soluç~o de HClO4

0,01000 M com NaClO4 1,990 M.

Quando se utiliza a equação (24) para corrigir valores

de pH obtidos experimentalmente, deve-se ter consciência da

influência de eventuais desvios nos valores de SA e pHR.
E

evidente que quanto menor for a diferença entre o pH medido

(pH~) e pHR' menor serã a repercussão do desvio dos parame-

tros no valor de pH corrigido (pH ).x A análise por propaga -

ç~o de erros em relaç~o a estudos estatísticos feitos com os

parâmetros pHR e SA' permite concluir que desvios no valor de

pHR provocam erros maiores do que des\1ios no valor de SA~.

Portanto, a calibração inicial do sistema de mediç~o de pH

tem papel fundamental nas determinações a serem efetuadas.
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111-4. A DETERMINAÇ~O 00 SLOPE 00 ELETRODO DE VIDRO

Para corrigir as medidas de pH com auxílio da expressão

(24). foi necess~rio determinar o valor do termo SA' o slope

do eletrodo de vidro. Com esse objetivo foram feitas adições

de volumes conhecidos de solução HCl04 (CH+= 0.0250M, I=2.000M)

(solução A) a 5.03 ml de solução de NaCl04 2.00 M. de forma que

+

a cada adição de ~cido a concentração de íons H na solução

de trabalho fosse conhecida e o potencial resultante pudesse

ser medido. Os resultados de duas séries de medições : estão

mostrados na tabela (111-1) e os pontos experimentais foram le

vados a um gr~fico de potencial versus pH calculado (figura 2 L

A anã 1 i s e- d o g rã f i c o d a f i g u r a 2 mostra que a lineari-

~ade não existe em toda faixa de pH. Pensou-se inicialme~te.

que em pHs acima de 3-4 pudesse haver alguma influência de C02

dissolvido na solução e foram feitas novas medições Ctabe-

Ia (111-2)) com borbulhamento de N2 durante as adições de áci

do. Os resultados obtidos. conforme observa-se na figura 3 .

não diferiram muito daqueles encontrados sem borbulhamento de

N2'

Na região de pHs maiores que 3 a relação E/pH torna-se

progressivamente maior. quando deveria ocorrer o contrário caso

houvesse influência do C02" Nas primeiras adições da solução

ácida. a contribuição do H+ originário do H2C03 não é despre-

zível e a concentração hidrogeniônica na solução seria maior
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Tabela 111 1 - DeterminaçSo do slope do eletrodo de vidro,

pela "titulaçâo" de 5,03 ml de NaC104 ~,OOM

com soluçâo A CHC104 O,0250M, I = 2,000M) a
o

25,0 C.

-

Volume

solução A
E medido (mV)

a . - a . -
l-t~tulaçao '. 2-:-tl.tulaçao

pH

calculadQ
. úuU

.. O:2~:5 1:~~Ó.6 ~::. ê)(i7

. 0<=1~.5

:I.LI.3 . ~5

15:1." :-2

16LI..7

1T5.6
lEJO"O
187.0

~:;. (:]2(3.0:::0

. O~Y:?'j' J 50. :::;:

:[ (~\:::;:.:~:

'" "'r i. ")
'-.'. I \."..~.

. 04~'5 3" (,;;:5.:1.

. 055 :i72. 2. :::::.56G

.. 1 :[ ~5

.140

.170

192.5
1 ':;)9.. :í.

:I '7E1. :::;:

186. :~;;

1. ':,'2. :I.

j C'JI' ':J
. .. .. . ..

204.0

209.h

:.;;: 1.<:!.. 4

~~:.1.~96

.OBO

. 09~S

..::'./;.07

3 . :::~~A

."" ,-, ;:::--,.

.,,:0.. L..J...:'

201+. 9 3. ::.69

2:1.0. Li. ::;. ();37
..200 215.(: 3. l)J. r::;

. Z:::~S 2:i.9.Li. 2 H'":3. '7
r"\ '''' ror.' .'"

,,::.. -'...J..::'

. :270 22:3.. 1 222 . 4.
'? ,~:.<:1 '~::
..; '...' ..~.

..:HO

. :3~:;0

226.9

:2~:::O. O

226.2 2. 8:::[3

229. ::2 2.. 7E!C?

.400

. 1j.~7:;O

. ~500

2 ~::.:~:. .tj. ::;::::~:2. ~".'; .2.. 7:::::::3

2::.(;;). .c;. 2. :~::~.:; . "l :2.6!:3f:J

Z:::(? :i. :::::~;::3. :I :::. ó .1].'~'J

, ~:i::r.iO 24:1.. ~'5 :~\40. '1

:2.'1:::'. .:).

2. (:)OE~

. ,,:;::~ ~::; :;;;:4A.:'5

..700 ::~47" :2 24Ó. ::~:

:2 . :.:.: r::;; t(

2. :.5:'.5
"", -.,. ,'"

. / / ~) ::?q.9" ~. 2.4f:3. a :2 . /:.77

.(;350
-,r."'" t:::"
..::..~:,.l . .'::i :?:so. / 2 . .I:;.i~':?

.. 9~:.:i0 2~'jLj... :!. 2~"i::::... 2 :2.. l~O:t

1 ..O~~~o 2~.:i6. ,"~ 2~5~7.'i. ,:! 2. :::;é:-:5

1...150

1. . :;:;00

:[ . 4~50

1.600

:i.. dOÜ

2 ~.:.:jE3.. 5 ::?~:.::';7. .. ::::; ::':.. ~::::::;2

~~b:[ . (1 260. :'! 2. 2(;iO

263" ~::: 2'62" 11. 2.. ::252

::;:.S~:.i.. li. 264 " ~::: 2.2:1. Ç,)

::::67.. oS :~~bÓ. f3 :::;~.. :!. d:i.

2 .. 0(1'..1' ,,:::.::)9.6 2bD. ~:.

270..::"

2.. :!.4F].

'.;::.2~::;O

2. ;:;00

2'71.. i3 2" :i. ::.:;:::

27~::'.. "7 :: -/~':2.~::; :::::.. O~~:l

:.;::.. 000 '"::75.. {) ::::7.ll. ~::.;

~:::.100 :277.. ::: '2'76 .. :;:.

2.. (J.t.i.-=?

:2.0:21
~:;. :~;OO
~~:..700

2'7tJ.. 2 :::. OCA

I.j..500 2f:J2.4

27'b.9
:::::BO. :;:;

7FJj
..,... i

1.. 97~i:279. (;;
4-. 1 ()(i 2EJ 1. :1. :1..<:';"50

:i. " (;;1~~~~J.
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Figura 2 - Determinação do slope do eletrodo de vidro pela adição de volu-
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NaCI04 2,OOM (dados da Tabela III-l)
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Volume

solução A

(ml)

.010

.015

.0:20
C- ,., r.::''. .1.'::"-'

. O~.:::O

.03::'j

.0,40,

.045

.050

.. O::;j5

..060

.070

.080

.OS'O

.100

.110

.125

.140

.160

.190

. z::::(>

.275

.310
~'r.::;(). '.-''o. ,.

.400

. 4~-:;O

. ~::=;OO

. ~57~::;

. .S50

..750

.. 8~:7.jO

1.. 000
1.150
1 . ~SOO
1 . ~~jOO.
1.700
1 . 950
,-o '-' I'"~,-,
.::.. ..::.../u

2.500
2.800
3. :1.00
3. :::::-7~5
3.600
:3.900
4.200

55.

'" J1e-.t.eJ'íI1i,JJ aça.o .do ,51..0 P p d.a. 8-~a...riD.d..e \I i d.,..Q .
pela "titulaç;o" de 5,03 ml de NaClO 2,OOM-4

com solução A (HClO4 0.0250M. I = 2.000M) eo
borbulhamento de N2 (25.0 C).

E medido (mV)

I a. -,'
2
a . I - .,a. <:"'o

~ tl.tul.~çao ' - tÜu,a~a,9 ~ .;r- tl.,tulaçao

pH

ca,1.culado

fi -, C"'"'1'! . -.J 4 . ~:;.O:2
-,,, .-I..::..::; 4.127

4.003112.b
13L9 12~5. 9

1 :::;:';j>. :2

149.8

., ~c::- ~
.I. ":;,...J . A'i'

~:;. cl07

1.::'~:8. 9 ::~:..f:328144. -;'
153.4
159.9
lb~-S.3
:I..~1. 8
1TS. 1'+
176.6
182.Ji.
187. (>"
190.8'
194.1
197.1
201.0

150. 7 '
3.762

:l57.2 :::;:.704
1,':.,:3.3 1 t.::::.E) :~; . 6 ~::.j,'1-

. '''7 ~..LCJ!. ..:;. 16:3.6 ~S. ,S08

17:2.1 1 "7''') .;. I":". ,L .2:. ;:.'~68

ln:'i. :2 17~5. 2 ::~;..5::::;0,

181.2 1.8:1..5 :::;'.11.64
3.407186.1

1. f-?O.. 2
186.0
l~N. 9
193.7
196.b

:::::..3~37

19~:'. fi ::~:.:::;'12

l'iÓ7 ~:.. 271
:::. :-21"7
::::. 16'?

.200.4 200.9
204.3 20:~:. B 20':;... :L

20:3. ~L 207.8 207.9 3..113

212..8 '":<'\ '-.' ..~ ':J 212.8 3.041.

21::3..0 :::::17.8 :2 :'.Fi.. :~. 2.. '.:;>61

222.. i30 '''\'-.'-' !.,::",::..::.. c/ ~F-VJ n,:...:...;... 7 :2. ~:;;:;7

226..0 'J'''') i.. {",
.':" '.1. '..'

'2:. ~~r3B2:~~5. ::3
229.2 ",:."Jc' r:)"'- ..:"I:J. ! 229.3 ::2. j'i3'-i

2."52. 5 .-',-"''', ......
..::."~' ,,:;.. '..:. 2:32.. 7 :2. 73~5

~-:"r.::' r.::'
..::..":'..J.. -.J 23~5. :2 235.f.:.. 2 " Ó8~3

238. (J,
2.4.1.4

=~':;;7. '7 2.":'8 " 2 2.. t::.4b
241.,L1, :24;... f.:.. 2 " ~:~.j(:f 1

24.i+. :::;: 24J~.. ,~j ::? ;:'i432-"l-"i... 2,

247.6' 2.q.8. :L :2. '+D(}2i~.7 .6
~"'::::n /J,":.,..."".. . 250.. ::; 2~.'5:1.. O 2.. ,(1.il.2

254. :2 2~5:3. '7' 254..6 2. ~.::;82
257..3 ,":<0:::-"7 "J..:...J!. .,:. 2::!7. fJ .'-,1 " -~.,..'

..:... '_"0"":"

259. E~ :2~5{:;:'.7 2t!0. 3 :2. :~2c'?i)

2i-:;2. 7 'J l "J "7,.:..~J.:.. I :.26::;. 4. 2.241

2é'J5. 3 26::;. 1 26::5. <:; 2.200

267..8 :::~(;J7"6 26E). 7 :2. 1:56
270,,0 2h9.9 271.0 >~.119
"'\7'" -::-..:..I .:.. '-' 272..2 272.6 :2.. OEJ1.

2.049
2.021

27l~. ~::: 27.4 . 2 274.Lj.
276.0' 27b.227~5. 9
27"7.5 1 . ')'.:?8
2'78.5 278. :~ 1.982:.27 f:]. 5

279..7
.

27'7. :'::i 1 . 962279~7
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Figura 3 - Determinação do slope do eletrodo de vidro pela adição de volu-

mes de uma solução padrão ácida a uma alíquota de solução de

NaClD4 2.00M (dados da Tabela III-2) U1
O)
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que a esperada. Nessas condições, para um determinado pH cal-

c u 1 a do, o P o t e n c i a 1 me di d o é m a i o r d o que aquele que s eo b t e r i a

caso a relação E medido versus pH calculado fosse linear ao lon

go de toda a '~aixcid~ pH e a curva encontrada seria

cida com a da figura 4.

mais par~

E(mV)

7

pH caLculado

Figura 4 - Desvio' da linearidade da reta do gráfi

co E medido versus pH calculado caso ho~

vesse influência do CD2 dissolvido na so
lução.

A tentativa de fazer as adições do ácido padrão a uma alí

quota que contivesse uma concentração inicialmente alta e conhe

cida de íons H+ (pH inicial ~ 3) também foi infrutífera. A
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exemplo dos estudos anteriores, o trecho linear só apareceu em

valores de pH inferiores a 2,8 ,conforme mostra a figura 5. Os

dados colhidos nesse experimento est~o na tabela [111-3).

Observando os gráficos das figuras 2, 3 e 5, obtidos em

condiç5es experimentais diferentes, podemos formular duas hip~

teses a respeito da restrição da linearidade a uma faixa de pH:

1) As concentrações das espécies em solução s~o aquelas pre-

vistas teoricamente e os pontos experimentais obtidos foram uma

conseqO~ncia da uma resposta do sistema de medição, não tradu-

zindo uma relação linear entre potencial e pH ao longo de uma

ampla faixa de pH.

2 ) Existe alguma f-orlta desconhecida de íons OH (eventualmen-

te CO; ou HCO; presentes no NaCI04) que provoca a neutraliza -
+

ç~o parcial dos íons H de soluções diluídas com relação a essa

espécie. As conseqOências da neutralização só s~o sentidas em

pHs > 3, implicando a distorç~o da curva experimental dos gra-

ficos E medido versus pH calculado.

A adoção da l~ hipótese colocaria os gráficos das figu-

ras 2, 3 e 5 na condição de curvas de calibração e toda medida

de potencial deveria ser reportada a elas para obter-se o pH

verdadeiro.

Se a 2~ hipótese for correta, podemos supor que a rela-

ç~o entre potencial e pH é linear numa faixa bem mais ampla do

que a obtida experimentalmente (pH entre 2,0 e 2,8). A equação
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Tabela III~3 -Determinaç~o do slope do eletrodo de vidro

pela "titulaç~o" de 5,03 ml de soluç~o de

HCI04 1,000 x lO.,,3M com solução A(HCI04°,o250M.o
I = 2.000M) a 25,0 C.

Volume

solução A E medido (mV)

l~ titulação ,2a ti,tul,ac:rão(ml)

.015 212.. 8 ' 2:;':2.6
2 1~::i.O.030 21~5. (>

.050 217.:::;: 2:t"7" ~"';
,-,-"c::-. lj I ...J 220.4 ::20. 7

.100
1 '-'0:-.. ,. ,"~..J

22::;'. O 22~~;. :;;:
,"",,-,C;:' '::1.::...:: } .. c"

,-,,-,,:.- ..
,,',,~~!. r:;

'" ''''7 '
.,:,,,::. / .. (:)

1 "'" ,",
.. .1.,-'\..1 227. '5
. 1.7::; Z29..1? 2729. /:,

.20(i 2:::;:1. 'S
, ,;231..6

.250

.300
Z.::.4..8 234.7
~)-:!'-7 r.::,':"'-'/ . , Z~;7.. '7

.350 2.1.1-0..0
242. LI,'

240. 1.
..400 242.. :::;:

.450 244.4 244.3

. ~:.OO :2.4,6. O 246..2

.~575 2413. 6 24D. t.:;.

:2~.;O.. '].. f.J::.50

. 7~:;O
2~5:i... O
Z::::::;:..f.:;, 2~S::. ~5

.. ~3~:.;() 2:5:5. i~! ::::5::5. B
1.000
1 .. 1 ~,:;()
1 .~~:OO '

:;~;'5 ::1 . f:3 2:SEI.. 6
:?61. 2
26:::::..4

261..2
2/:,:::;'.,~7j

1. 500 265.9 :26S. O
1.700
1" 9~:=,;O

ro;'l..,-,) '-;O
.:.. ,... ,_, . ,,". :,:~.:::.\~3. 1

"''''''''' .:=
",~/\j."J 270. :',':;

2.200 :::'72. 'l
:;::..500 27-4 . ~5 2'74.. !,:.;
2. EIOO '7"7L ..,.:.. I I..}.. ,,". 276.2

27'7. 4:::;: . 0:.:::'3 277..4
5..200 27EJ.2 =~78.. 3
-:~ c:;OO'-'.. ~.. " ::t79 .. ~5 Z7?" ~5

pH

cal,culado

2.970
2. 'iC2
::.90U
2.86<;'>
2.. E:::3
'-' -v,./..::..b'.J.c

2. T7::.
:2.7'n
2.717
2.670
'2. 62':j
'2.5S)2
r;1 ",,:r::,:,~'1..:... ,..1""'-'

2. ::;:::7
,~. ,W79
~\ 1:'"..::,. +í.:;,:.

::2" L!-:.'2Ó

2" :::::E6
::. :::::':::;0

:;;:~. 30~:::

2" :::62
2.227
::" l:::JÓ
2. :t~:;!
:.'2" ::.:i.<)
~~. OEj :L

::::.04'7
2.01.7
1.997
1 . 9B{:;

:1. " 9é:;'~.
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Figura 5 - Determinação do slope do eletrodo de vidro pela adição de volumes
H M ~. ~ ~ -3

de soluçao padrao aClda a uma allquota de soluçao de HCID4 10 M

(dados da Tabela 111-3)
m
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(24) poderia ser utilizada normalmente para corrigirmos um pH

medido, desde que este não tenha sido afetado pelos problemas

que distorceram a reta da determinação do slope do e 1 et ro do.

Um exemplo ~ o cadO de mediç6es de pH de tamp6es, onde traços

de interferentes são retirados do equilíbrio e a concentração
+

de íons H não ~ significativamente alterada.

Um reforço muito importante para a tese de que um eletro

do de vidro deve. apresentar uma resposta linear durante uma lar

ga faixa de valores de pH ~ o trabalho feito por HEOWIG e

POWELL ~, que construíram o gráfico E medido versus pH calcu-

lado (na verdade, eles colocaram num gráfico dados de pH medi-

do versus pH calculado, mas a conclusão final ~ a mesma) em 3

diferentes faixas de pH e com força-iônica constante. Entre

pHs 2 e 3r os dados ~oram obtidos por titulação de HCl com

NaOH e entre 4 e 5, pela adição de OH- a um tampão Ac /HAc. A

faixa de pH de 7 a 10 foi coberta com dados provenientes da ti

tulação de um tampão etilenodiamina e seu sal correspondente,

com NaOH.

A construção dos gráficos de pH medido versus pH calc~

1 a do p a r a as 3 ti tu 1 a ç õ e s c o n d u z i u a 3 r e tas c o m c o e f i c i e n te s an

gulares praticamente iguais, o que equivale dizer que a respo~

ta do eletrodo foi linear na faixa de pH de 2 a lO.

o emprego de tamp6es nas regi6es de pHs mais
~ .senSlvelS

a possíveis interferentes fez com que os erros fos-

sem bastante atenuados.
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Os autores também relatam que na titulação de HCl com

NaOH obtiveram pontos experimentais que se alinham perfeitame~

te no gráfico pH medido versus pH calculado, mas somente até

pH 3. Em pHs superiores a reta começa a curvar-se no sentido

de valores maiores para a razcio pH medido/pH calculado, a exem

plo do que se observa nas figuras 2, 3 e 5. McBRYDE ~ , ao fa

zer a mesma titulaç~o, concluiu que a relação só é linear para

pHs inferiores a 4.

Algumas razóes para a resposta não-linear do eletrodo de

foram discutidas por MAY ~. Sevidro em certas faixas de pH

gundo o autor, a menos que exista um excesso suficiente de áci

do ou b a se. n a_s_o_l u ção , pequenos erros tornam-se significativos.

Isso acontece em pHs próximos de 7, quando o desvio da lineari

dade pode ser atribuído à adsorç~o de íons H+ pela membrana de

vidro ou dissolução do vidro produzindo íons OH e em pHs sup~

riores a 11, quando a membrana passa a ser sensível a ou t ro s

íons,
+

além do H A experiência do autor mostra que para efei

to de determinação do slope, as faixas de pH em que a resposta

do eletrodo de vidro é linear ocorrem entre pHs 2,3 - 2,9 e

10,8 - 11,3.

A avaliaç~o do slope do eletrodo de vidro foi feita com

base nos dados experimentais que compõem os trechos lineares dos

gráficos das figuras 2, 3 e 5. As retas assim definidas apre-

sentam valores de coeficiente angular muito próximos e adotou - se

para o slope do eletrodo de vidro o valor igual a 0,06065 V.
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111-5. .A INFLUENCIA DA FORÇA-IONICA NO pH

A necessidade da manutenção da força-iônica das soluções

a 2.00 M com NaCI04 levantou a d~vida sobre a precisão com que

este valor deveria ser ajustado. Para tanto. um estudo sobre

a influência da força-iônica no pH deveria ser efetuado. S~be

-se que a resposta do eletrodo de vidro é função da atividade

+
dos íons H e uma variação na força-iônica implica uma altera-

ção dos coeficientes de atividade das espécies em solução; o re

sultado final é uma mudança no valor do pH.

O primeiro estudo referente a es~e problema teve car~ter

muito genéricb: medi~-s~ o~pH de uma solução de HCl ~ 10-3 M

e adicionou-se NaCl scilido para aumentar a for~a-iônica da so-

lução. A/primeira vista pode-se pensar que a adição do sal di

minui o coeficiente de atividade médio do HC1. como conseq~ê~

cia da maiof interação entre os íons em solução. Observou - se

exatamente o contrário: ~ med~da que adic~onava-se NaCl o pH

da solução diminuía. implicando que o coeficiente de atividade

médio do HCl tinha valores cada vez mais altos. A explicação

para tal fato envolve alguns conceitos de físico-química. con-

forme será mostrado adiante. Como a variação do pH foi signl

ficativa. um estudo mais apurado da influência da força-iônica

foi levado a efeito.

Para que o estudo pudesse ser realizado. deveríamos me-

+

dir o pH de soluçõe com concentrações de H iguais e forças-
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-iõnicas diferentes. As dificuldades experimentais na prepar~

ç~o das soluç6es fizeram com que se idealizasse uma "titulaç~'

de uma soluç~o de HCI04 0.01000 M com solução
de HCI04

0.0100 M e NaCI04 4.300 M (solução B). A adição de volumes co

nhecidos da solução B a um volume determinado de solução de

~ - +

HC 1 ° 4 O. O 1 O O O M (5. O 3 m 1) n a o a 1 t era a c o n c e n t r a ç a o d e H das ~

luç~o resultante mas faz com que sua força-iônica aumente pro-

gressivamente; a mediç~o do pH dessa solução após cada adição.

permite que este possa ser relacionado com a força-iônica. A

fim de que os valores de pH em forças-iônicas superiores a

2.00 M pudessem ser obtidos. foi feita tamb~m uma "titulação "

inversa ~ primeira. ond~ ao inv~s de se aumentar a força-iôni-

ca da solução pela adição da- solução A. fez-se o contrário: fo

ram adicionados volumes de soluç~o de HCI04 0.01000 M a 5.03ml

da solução B. de forma que a cada adição a força-iônica dimi-

.. - +
nu~a sem alterar a concentraçao de H . Os dados obtidos nas

duas "titulaç6es" est~o nas tabelas (III-4. III-5) e com eles

foi feito um gráfico da variação do pH em função da força-i.§.

nica (figura 6).

Com o intuito de averiguar se a variação do pH devido a

alteração na concentração salina da soluç~o acontecia com ou-

tros sais. al~m do NaCI04' foram feitas "titulaçôes" de
solu-

ç~o de HCl 0.01000 M com solução contendo HCl 0.01000 M e

NaCl 4.000 M (solução C). A "titulação" inversa (solução C

com solução de HCl 0.01000 M) tamb~m foi realizads. Os dados

experimentais estão colocados nas tabelas (III-6. III-7) e 10-
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cados no gráfico pH versus força-iônica (figura 7J. Pode-se con

cluir de maneira genérica que a relação entre pH e força-iôni-

ca independe do sal utilizado, pelo menos no aspecto qualitat~

vo.

A observação do gráfico da figura 6 permite que façamos

duas constatações. Q~do a força-iônica assume o valor 2,OOM

o pH obtido é de aproximadamente 2,000, coincidindo com os va-

lores de pH e força-iôncia da solução utilizada na calibração

do sistema de medição de pH (pseudotampão). Uma outra conclu-

são importante diz respeito à taxa de variação do pH em fun-

ção da variação da força-iônica. o coeficiente angular da re-

ta é de aproximedamente- 1 unidade pH/4 moI II em força-iônica,

o que representa um deslocamento de 1 milésimo de pH a cada

0,004 molll de variação na força-iônica.

o cálculo do número de ligantes(n)):'equer;medidasdBpH-muito

precisas e dependendo da faixa de concentração de ligante 1i-

vre, flutuações de milésimos de pH podem conduzir a erros apr~

ciáveis. Tal fato impõe que a força-iônica das soluções seja

ajustada com precisão suficiente para nao provocar erros nas

medições de pH e sempre que possível, esta será mantida ao va-

lor de 2,000 M.

A explicação para a influência da força-iônica no pH de-

ve ter como ponto de partida o estudo de como variam os coefi-

cientes de atividade das espécies. Estes foram introduzidos co
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Tabela III~4 - Determinação da influência da força-iônica no pH,

pela "titulação" de 5,03 ml de HClO4 O,OlOOOM com

sol u ç ã o B ( H C 1 O 4 O. O 10 O O M + N a C 1 04 4, 3 O O M) . a 25,OoC.

Volume

"titulante" pR

(ml)

Volume

I

(mo1,!!)

"titulante" I

(mal/I)

1. . ~:;30
.000 2.620

-. O~.::;() 2.550
-.050 2.500

2.480.075
.100
. :!.!:.;O

.200

.~:OO

2.462

2.4:'::;7

2.410
.400
.500

2.390
2.370

.600 '"-' -:;r.::-:;
..:-. '..',_Jo..'

.700
r~ .., ,.."'--
L. -..: : J

.800 ro;. -:;'1 CJ
..:... '-'''' I

.900

1 .000

1.:1.00

1.200
:I. . 300

2.305
2.290
"'.' "'.'''7<=:
..: : J

:2.262

2.250
1.. 4-00 2.237

1.. 500 2.226
1 . ,SOO :2.:2l4

1.. 7~:=;O- :2.Fl6

2. 180-1.900
2.05C "'.' . L 1

-.:... l'...J.L

:2.200 2. 1.:30

2.1Lj.32. :::::50

~ " c:---o
L. "+,.)'-./ :2.133
,.~ C-'L- ---
.::.. ~)~jtj 2.124

2.650 2.1i6

Ün1,) pR

.010 :.2.750 2.:1.06

:2. 8~)0 :2 . O (:')f-)

. O:3~5
:~~.950 :2. 0:::38.052
:::..050 2.080.073
3.200 2.0b'7.094.
3.350 2.058

. :I.~~;5

3.500 2.05:1..174
::. t)OO :;~. 04:::;:~C'~

. L J.::'

3.700 2.036
- .326

3. 800.
3. (:;>00

4.000
4 . O~:.;()

'-I-. 100

-lj.. :I.:50

2.03 :L.399
2.025.468
2.. (H. 9r.;:--'rC'

. :.:;s.:.;..,j

2.0:i.Lj.
.600

2.0tl~ 66:::::

2.009

::::.005
.72:::',

.y-. 200
.782

4 . :;:':~:.'5O 2.002
. EnEJ

4. :::;:00 2.000
8- CJ<'

. 1'_'

4.350 1.997

1 . 99:::

:!..':;;92
1.990

.946
4-. 4-00.998

1.. 048

1.12:1
1.189
1 ~,C::'C'

."::" J j

1.::18

4.45G
.q..500

.il..~j50

4.600
4.100
4.801
4.900
5..000

1..(1"8:::::

1..977
1 . 9T~T.

:I.. 380
1..96::3

. 1..41f.J

1.457
1 .49Lj.

i t-:J l. 'o:.
. -' 1-'.:"

1. ~365

1.. .sOO

1 . 6~:'3

1 . 682
.. ~"",-,
J. . l L 7

1. 774
:I.. 804

1 . 8T.2

1 .861

1 . 8:3;:3

1. 915
.. '.::J~''''''
J.. -,..::.0

1.941
1. 954
1.967
1 . ';;1'7 C?

:I.. t,!92

2. ()O4
2.016
2.028
2.0.1.1-0 .

2.0'5::

:~. O.~.-'-1-

:.:::.0:37

2.110
2.13:':2
2.. 1~54



Tabela III~5 Determinação da influencia da força-iônica
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no

pH, pela "titulação" de 5,03 ml de solução B

CHC104 0,01000 M + NaC104 4,300M) com soluçãodeo
HC104 0,01000 M, a 25,0 C.

Volume

"titulante"

(ÍI>1)

,OOU
.I,)o

,700
.::';00
,"oe'

.. '''il)O

. (:.(,C'

.700

.::300

.900
1..000
1..1.0(>

1.200
1.300
1.4",iO
1.bOO
1..75()
1.900
2. O~"'i(>

2.200
'.~. '";",0

'2.. ~='OO

::' . ':" ~": ',')

2.duO

:'::,.q"";o

3. i 1,',(,

,3 .:'~',',I'

,i::. '10'-'

3. ~=,~':u

:::.70'-'

3. F~~';()

,i.. O,).)

.I,.2u''',

'1-. ;,(>0

4.1':.00
4.\300
:'5. ',"0':-'

::,.1(10

~,). 2')('

5.:':;00

5.400

::;. :'",')

i,','i.60.)

'5.70()
:=.. DC.(I

:",.900

6.0()0
ó. 'I(H)

6, 1~5,)

plf

1. ,:;1.\4

1. . ,,:',7

.i.. ';,,/,',

1.495

1.'51 '-'

1 . ~~;3:?

1. :54>]
1 .. ~:,61".

.1.. 5;'1 i,

.1.. :'39:)

'[.60F!
1 . h:'::":

1..'::',37

1.65J,
1.b69
1.6(36
1.703
, "7",~
J . / " ,

1.. T'~'/

1. , 7:5~2

i,. ;rio7

1..7::),

I. . 7'r''',

1 . '30::)

I. H';, '?

1. H31
1. . r,1";';:'

1.. De::::':

1. . :'36:':

1 . f!7i'.

i .:;:Jr<,:

1. pCi-=:

1.. oC,'iY5

1."-'17
1.q27
1..937
1. ':';'47

1. . 'i:53

1 . "r:5F3

1 . 96:::~

1."/67
1... '';>7:':

J.,)T/
í .'li::,"

1. . '.";:",':5

1.. 9:39
,. qê.'::S

1.797

:2.000

J:.

(moI/I)

LI,. ::::1 O

4. :"::26

4.1. '].b

4.0(.f:j

,"'o "'9:":

:S.7:,:':,1

'3. ::3:52

::':.7[=)5
:',.720

:3.. 6~57

,3. :-;97

3. ::':::'13

:3.482
3.427
:5. :~;,'ltl

3.272
:,. '200:

:':;.. '1:S 1

:5. ("ó~',

:;. 00:2

:? '1":1,1

::::. E)~T?
2.fJ26
~!. 77~)
:2.. '7'2(',

2.67(,';

:::'. 6:':~2
2. ~:;76
2. ~5:?;1
2.4i3Eí
2.446
2.4<)6

;c.:y,::;

'2.. ;::;04
:2. :2~,,:,
:,' ..21 O'
'Z.166
;,:.. 1i/,::';
2.. 124
:!. 1.04
'2.. 0:31j
2.. <),'°,1/
:,:. i,),]~';
'.?0::2(-;
:::.007
1. ';>:39
'I.. 971
1 .. '7)~~,:3
1.94:",
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Tabela III~6 Determinação

"titulação"

da influência da

mlpela de 5,03

M com solução C(HClHCl 0,01000
o

a 25,0 C.

Volume

"titulante"

(ml)

.000

.050

..100

. 1~5()

..200

.275

.350

.425

.500

.600

.700

.800

.900
1.000
l.1:50
[.300
1.501)
1.700
1.900
',2.100
2.:300
2.500
2.t,50
2.800
2.9:=;0
:3.100
3.250
3.4.(>0
:3.550
3.700.
::..fiOO
::::.900

4.000
<}.075
4.1501
<1.250
4. :::;::0
"1. i12~i
4.500
-+..':>00
4.700
-L775
4.. E)~50

4.9~;0
5.050
C" ..""'"
..J. 1 "'-..J

pH

2.622
2.546
2.506
2.480
2.460
'2.437
2.419
2.4.02
2.:::87
2.369
2.351
2.335
2.320
2.307
2.287
2.268
2.2-.ó
", '"''''''
~. ~.~..J

2.201<.

2.187
2.170
2.153
2.141
2.129
2.1:[9
2.10::1
2.099
2.(-89
2.080
2.0"0
2.065
2.0~59
2.054
2.050
2.046
2.0.r,0
2. o:,;~s

2.032
2.028
2.023
2.017
2.01.4
2. t):i.1

2.006
2.002
1.999

1

(mol/l)

.(liI)

.iV8

..088
,..,,:.-'

.16:::-
"" 1

"7
..,;. ,

.270
.322
.372
.4:36
.499
.559
. é>17
.673
.754
.8:31
.929

1.020
1.107
1.188
1.265
1.338
1.. 390
1.4'10
1.4B9
1 . 5::;~)
1.580:
1.. "'2'3
1.665
1.705
1.731
[ ..7~.';7
1.7lC:
J .800
1. t:18
1.842
1. (,!65
1. B82
1.899
1.921
1.942
I . <f~C,f.,
1.974
1.9911
2.014
2.029

fbrça-iônica

de solução

69.

no pH,

de

O, OlOOaM + NaCl 4, OOOM)
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Volume

"titu1.ante"

(ml)

.000

.O~',;,)

.150

.250

. :-.50,

.450

.550

.650
"7~C'. ,..:."

.800

.900
1.000
1.125
1.250
1.375
1.5ÜO
1.650
1.800
2.000
2.200
2.400
~~.t,ÜO
2.800
3. ("'01
3.:::0C>
'3. '1-0(>
3.600
3.BO'-'
4.(.000
4. :::0('
4.400
4.50')
4.bOO
4.70(1
4,.800
4.900
5.000
5.100
5. ;~OO
5.300
5.400
~,5.~'jO()
5.600
5.700

pli

1. ::;'.0
1. 5~7
1.565
1.582
1.::.'78
1.614
1.629
1.644
1.655
1.665
1.678
1.692
1.707
1.722
1.737
1.751
1.768
1 . 78~S
1.802
1.819
1.837
1.85:::
1.869
1.88Lf

,1.1397
.1.. <:11.0

, 1.923
1.936
1.946
J .',157
1.968
1.973
1.977
1.9D:I.
1.9!36
1.99;,
1.99;:'j
2.000
2.003
2.008
2.013
::~. r,;, 7
2.021
2.025

I

(moI/I)

4.0.10'

~:;.971
;L 894
3.B21
3. 7~';O
3.682
3. é,16
.,. C'C'"
'-'. ..'d":'

3.506

3. "I.S:I
3.40::'
3.347
3.279
3.2H
3.151
3.091
3.0:22
:2. 95.S
2.872
2.793
2.718
2.6'17
2.580
2.516
2.455
;".. :";97
2.3<11
2.2B9
2.238
2.1'10
2.144
2.12.1
2.099
2.Ü78
2.057
2.0:'::10
2.016
1.7'76
1.977
1.958
1.9:':"?
,1.9'21
1.903
1.885

Tabela III7 - Determinação da influência da força-iônica no pH,

pela "titulação" de 5,03 ml de solução C

(HCl 0,01000 M + NaCl 4,000 M) com solução de

HCl 0,01000 M,
o

a 25,0 C.



pH

2,70

1140

I
L
I
t.
iE

!.;,
jd.
! .~.
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Figura 7 - Estudos sobre a influência da força-iônica no pH para o sistema

HCl/NaCl (dados das Tabelas 111-6 e 111-7)
'-J
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mo medida .da extens~o em que se desviam de seu comportamento as

soluções reais em relaç~o às soluções ideais. o gráfico da fi-

gura 8

f:!:

1,2

1,0

0,8

1,0 2}0 m(mol/Kg)

Figura 8 - Variação do coeficiente de atividade do HCl em

funç~o da concentraç~o (figura extraída da re-

ferência 90).

foi extraído da referência ~ e mostra que o coeficiente de a-

tividade médio do HCl inicialmente decresce até atingir um po~

to de mínimo. a parti~ da qual sofre uma acentuada elevaç~o. O

eletrólito que utilizamos para manter a força-iônica também e
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importante; na tabela (IIl-8) (extraída da referência ~) po-

de-se notar que o coeficiente de atividade médio do HCI varia

ao passarmos de um eletrólito para outro na manutenção da for-

ça-i6nica e que para soluç6es muito diluídas os coeficientesde

atividade não dependem do eletrólito empregado. como é previs-

to pela lei de Debye-H~ckelo

Tabela I11-8 - Coeficiente de atividade do ácido clorídrico(O.IMJ

em presença de outros cloretos (extraído da

rência 73) o

refe-

c01ceatração
total(mol/l) .

. 1

H61
pur.

081

HCl em
LiCl

HCl em
NaCl

HCl em
KCl

,".'
.. .0:.. .78 -r.:::J

. I ~J .78 ..7i:3

c='
..d . ;' i:J ..713 . / b "71;::.

. ! ,...}

:1...0 ..82

1.02
1" ::5

.S6

::.0 1.09
.no
..?4
:I.. 17

1.47

. 7~)

4.0 ., Q/I
.... \-1';'

1.47

2.02

. [;i!-

..97~:::.O

'; .,'7
J. . ...I

Em soluções diluídas os íons se comportam de acordo com

a lei de Coulomb. Partindo dessa premissa. Debye e H~ckel pu-

deram estabelecer a c~lebre lei que relaciona o coeficiente de

atividade m~dio de um eletrólito com a força-i6nica

da solução. atrav~s da expressao (27) . válida para saIu

çoes aquosas e a 250C:
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- log fi
A a'm n

0,51. ZA' ZA'
II (27)

onde
fi = coeficiente de atividade médio do eletrólito A a

A a m n
m n

ZA' Za = cargas dos íons A e a respectivamente

'f = força-iônica da solução

o aumento da força-iônica até um certo ponto provoca a

diminuição do coeficiente de atividade médio. o fato pode ser

entendido pela aplicação da equação (27), mas uma abordagem te.!:.

modinãmica pode explicar a relação de maneira mais qualitativa

e inteligível.

o potencial químico de uma espécie i (~i)éa variação da

energia livre com o número de maIs e se relaciona com a ativi-

dade da espécieCa.) pela equação (28):~
o o

~i = ~i + RT ln ai = ~i + RT ln Cio
f.

~
C 28)

Para 30luções diluídas, em que a equação de oebye-HCckel pode

ser aplicada, o aumento da força-iônica implica um aumento das

atrações interiõnicas, que se traduz numa diminuição da ener-

gia livre. De acordo com a equação (28), a atividade da espe-

cie ~ decresce, explicando a diminuição do valor de seu coefi-

ciente de atividade.

A equação de oebye-HCckel só tem validade para soluções
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diluídas, que têm comportamento semelhante ao das sowuções

ideais. A medida que aumentamos a concentração de uma solu-

ção. outros fatores passam a ter importância no cálculo dos coefi-

cientes de atividade. A hidratação dos íons faz com que a a-

tividade da água deixe de ser unitária. constituindo-se num

dos fatores que alteram o comportamento da solução. Se ob-

servarmos uma das extensões da equação de Gibbs-Duhem (equa-

ção (29))

d]J + n
Oni' i H2 d]JH O = O2

(29)

podemos concluir que a variação na atividade da agua (e por

extensão. de seu potencial químico) ocasiona a variação do po-

tencial químico da espécie i, de forma que o resultado final

é o aumento do coeficiente de atividade da espécie i.

A atração interiônica e hidratação dos íons são efeitos

que se contrapõem e conduzem a um mínimo no gráfico da figu-

ra 8. STOKES e ROBINSON ~ deduziram uma equação que conjuga

os dois efeitos e pode ser entendida como uma extensão da equ~

ção de Debye-HQckel:

:t

log fAB
O,51.ZA.ZB .

~
n-- log aw - logI1-0.018(n-v)ml

1 + 0.329.108 .a./'I"
v

onde
n= numero de moléculas de H20 :~g~das ~ uma molécula

soluto

do

v= número de íons por molécula de soluto

a = atividade da águaw
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m= molalidade da solução

a = raio iônico

Um aspecto que não foi totalmente esclarecido diz res-

peito ~ contínua queda do pH no gr~fico das figuras 6 e 7,

mesmo em forças-iônicas baixas. A diminuição do pH é resul-

tado do aumento dos coeficientes de atividade médio do HCIO
4

e HCl e. as faixas de concentrações em que foram obtidos os

pontos experimentais, correspondem ~ região ascendente do gr~

fico da figura 8. Se observarmos tanto esse gráfico como os

dados da tabela (III-8), podemos-Dotar que o aumento do coefi

ciente de atividade só começa a partir de concentrações supe-

riores a ~ 0,5 M, ao passo que no estudo efetuado já houve au

mento a partir de conc-sntrações iguais a 0,01 M.

A determinação de coeficientes de atividade é comumente

feita por medidas baseadas em conceitos físico-químicos, como

propriedades coligativas e potenciais de célula. A verifica-

ção da influência da força-iônica no pH não é um método de a-

valiação de coeficientes de atividade absolutos, mas teorica-

mente pode predizer algo em relação ~ variação desses coefi-

cientes com o aumento da força-iônica. A medição efetuada p~

10 eletrodo é função exclusiva da atividade da espécie à qual

ele é sensível e desde que se mantenha constante a concentra-

ção dessa espécie, a variação no pH depende da alteração do

+
coeficiente de atividade do íon H

o mecanismo de resposta do eletrodo de vidro às varia -
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+

çoes na atividade do íon H não é bem esclarecido e talvez por

isso, nao se possam fazer comparaç6es entre coeficientes de

+
atividade do "H obtidos por métodos fisico~químicos e por me-

didas de pH. Por esta razão tentou-se fazer novas medições

com outro eletrodo seletivo, cujo mecanismo de resposta fosse

mais simples e compreensível que o do eletrodo de vidro. De-

vido à facilidade de manuseio optou-se por um eletrodo de AgO,

~ ~ +
sens~ve1 a ~ons Ag .

Os estudos efetuados foram simples e sem muita preocup~

ção com as concentraç6es. Utilizou-se uma solução de AgN03 ~

1 mM, um eletrodo de ca10me1ano como referência (adaptado com

uma ponte salina de NaC104 para reduzir ao máximo a difusão de

C1
e NaN03 sólido como e1etró1ito suporte.

potencial eram realizadas após dissolução de pequenas quan~i-

As medições de

dades de NaN03 à solução de AgN03 e verificou-se que houve uma

contínua queda do potencial do eletrodo de prata, desde a pr!

me ira adição de NaN03 até a saturação da solução.

- - + o
Da observaçao da equaçao de Nernst para o sistema Ag/Ag,

podemos concluir que um aumento na concentração
+

de Ag

implica um aumento do potencial. Como a concentração

de
+

Ag permaneceu constante durante as medições, a

diminuição do potencial e exp1icada pela diminuição

do coeficiente de atividade do
+

Ag ao aumentar - se

a força-iônica pela adição de NaN03'
Esta conclusão e

confirmada pelos dados de coeficiente de atividade me-
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dio do em diferentes valores de força-iônita (taAgN03

bela (111-9)).

Tabela 111-9 Coeficiente médio de atividade (ft) do AgN03' em diversas

concentrações e a 250C (tabela extraída da referência {92) ).

A comparação dos resultados alcançados utilizando-se o

o -
eletrodo de Ag com os dados de ft AgN03' conduz a

de que as teorias existentes para explicar a variação do coe-

conclusão

+ -

ficiente de atividade do íon Ag em decorrência da-modificaçao

da força-iônica se c~mprem. Todavia deve existir outra expll

caça o para a resposta do eletrodo de vidro, que é diferente da

resposta dos eletrodos metálicos. Em outras palavras, vale dl

zer que a resposta do eletrodo de vidro não satisfaz os crité

rios termodinâmicos de reversibilidade. nao sendo possível a

aplicação da equação de Nernst. A medição de pH somente é vi~

vel com o eletrodo de vidro por causa de uma definição opera-

. 1 d H 93.94
C10na e p ----.

E - E
pH b = pH + obs refo s ref

2,,303 RT /F

Uma vez que não é possível relacionar a resposta do el~

trodo de vidro com a equação de Nernst. não se podem atribuir
+

valores ao coeficiente de atividade do íon H por medições de

m(mol--/Kg) 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 - 0,5 1,0- 2,0

f! AgN03 0,92 0,90 0.86 0,79 0,72 0,64 0,51 0,40 0,28
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pH feitas com tal eletrodo. DURST ~. em trabalho sobre saIu

ções de referência para verificação de propriedades físico~ui

micas. admite que medidas de pH representam uma quantidade fí

sica inexata de maneira que os valores de pH assumem um signi

ficado mais quantitativo em termos de equilíbrio químico so-

mente se estabelecermos uma série de padrões de referência com

composições muito bem definidas.

A definição de GUGGENHEIM ~ sobre pH traduz bem o pro-

blema relacionado com medidas de pH:

pH = - 10gY? IH+I

onde
Y? é função dos coeficientes de atividade individuais e

depende de processos de velocidade dos íons na medição do po~

tencial. Um exemplo das variações bruscas e não muito bem en
+

tendidas pelasqua:i::spassa o .coeficiente de atividade do H diz res

peito à medição do pH em soluções de KBr 15 M. em que YH+

tinge o valor de 4000 ~.

a-

A conclusão a que se pode chegar é que para os fins do

presente estudo. onde se deseja obter valores de concentração
+

do íon H em equilíbrio. é fundamental que o slope do eletro-

do de vidro seja determinado com precisão e que a força-iôni-

ca das soluções seja mantida a um valor constante. Estudos onde

a atividade do íon H+ deve ser determinada através de medições

com eletrodo de vidro são mais complicados e envolvem o con-

trole de outros parâmetros.
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IV-I. DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ DA SOLUÇÃO DE In3+

O In3+ sofre hidrólise facilmente e a solução que con-

t~m esse íon deve ser acidificada para prevenção do fen6meno.

C o m o -o c á I c u I o d o n Ú m e r o m ~ d i o d e I i g a n t e s e n vaI v e b a I a n ç o s de

massa precisos, a acidez que acom~anha o íon metálico deve ser

determinada.

Dentre os m~todos usualmente empregados na determinação

da acidez de uma solução que cont~m um íon metálico hidrolisá-

vel Ctitulaç6es com NaOH utilizando potenciometria ou indicad~

res ácido-base, precipitação do íon metálico com NaH2P04 a que~

te para ppsterior titulação do filtrado com NaOH ~, resinas de

troca i6nica), optou-se pelo m~todo da adição de padrão a.z..por

não incorrer em erros decorrentes da hidrólise do cátion, sua

simplicidade e precisão.

A base do m~todo consiste em adicionar volumes conheci -

dos de uma solução padrão ácida CHCI04) com força-i6nica

pletada a 2,000 M, a uma alíquota da solução cuja acidez

com-

quer

se determinar (I = 2,000 M). A adição do padrão"ácido provoca

variações no pH, que vai sendo acompanhado potenciometricamen-

te. A construção do gráfico I H+I encontrado pelo pH medido ve~

sus CH+ resultante do padrão adicionado permite a obtenção de

uma reta. A extrapolação para o eixo da abcissa, resulta no va

lar da concentração hidrogeniônica da solução que cont~m o íon

metálico. Vale a pena ressaltar a importância da callbraçãodo
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sistsma de mediç~o d~ pH. pois estaremos utilizando dados pro-

venientes de medições experimentais sujeitas a modificações pr~

fundas caso os parâmetros não estejam bem ajustados (força-iô-

nica. slope do eletrodo. calibração inicial).

Foram feitas duas séries de medições de pH após adição da

solução~padrão ~cida ~ solução-problema (solução .de
3+

In em

I = 2.000 M) e os dados estão contidos na tabela (IV-I); o gr~

fico correspondente a estas séries de medidas é mostrado na fi

gura 9. Uma vez ccrnfirmada a linearidade ao longo de toda fa!

xa de pH utilizada. os dados foram analisados por regress~o li

near e chegou-se aos resultados da tabela (IV-2).

Tabela IV-2 Resultados obtidos através da an~lise por regressão linear

dos dados da tabela IV-I.

Adotando o valor médio para CH+' proveniente dos dois r~

sultados da tabela (IV-2), a determinação da acidez da solução

3+ - -

de In pode ser efetuada levando-se em conta que a soluçao e~

toque foi diluída 5 vezes para preparaç~o da solução do cátion

em .L = 2.000 M:

CH+.M 5 x 0,006810 0,03405 mol/l

CH+ (moI/I) pela coeficiente dE3

extrapolação correlação (r )

l série de medidas 0.006824 0.999992

2a -. de medidas 0.006796 0.999981- sere
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Tabela IV-l - Resultados de 2 séries de medições resultantes da adi-

ç ã o d e vaI um e s c o n h e c i dos d e sol u ç ã o A (C H C 1 O = O. 025 O M.

)
- 3+

( 4~
I = 2.000 M a 5.03 ml da soluçao de In dilu1da 5 ve .

zes em relação à solução estoque e com força-iônica
o

= 2.000 M); (T = 25.0 C).

IH+I pelo pH corrigido
2

(xl O ) (mol/l)Volume

solução A(ml)

C + o o d d
O

dH ad~c~onao pH me ~ o

(xI02) (mol/1) 1~ série 2~ série 2~ série

.O::?!::i
'-'1:::- .-.

. !..!d'j

.012-':1-2

. 02Lj.85

2.168
.:~.162

.-. -. ,..-

. \j J :J

.125

,O.<"7'-)\,\
. ,j._, J ~-'-'

.Ob2r::;

2.157

2.147
2.136.1/;':1 .086'78

.11113 2.125.-,.--,,::-

. ..::."~ ._J

~,-.~
. ~:: ... ;:.. 1<" -,

n '-'(;:) J

. 1740
" 19f.-Ji3

2.1:t7
. T:::iO 2.103

. .<],00

. ~~OO . 24(T5
2.09.<.",.

2.07:3

. ,~;(H) . -:~982 2. 06.c~

. / u!.)

. \300

.3479

n ~~;cn (:)

. 41.17~::;

2.049
::. 0:::5

.900 2.023
1.. 00,) .4970 -2.011
:i." l10 .5517

. 59é.>-'-l

2.002
1 . 990.1..200

1 .. 300
1 . 'l50

.646J 1 .C{ao

. T207 1.966
1. ':i5.<i.
1.9::::;[;
1.921.j.
1.907
1. 892
1.878

1" 600
1 . 800

" 79;52
. 8'7>41::.>

-) nno.0:.."'- -

~~~.2~50

.9940

:l.. 11H
:~ . ~:.=;OO 1.24.3
:::. 750 1.367

1 . 1.1.'':;:[ 1. 8,~~7:3. CiCiO

l~ série

2.174 . (:;U';.:.'.' .. '::" E10 '::5

., .,-.::.l<:J/ . ÓS}.~.6. 7Ü::?~:.::
2.160 " 70'-78. / .l ..:)'..! .

::. 150 ~~ ,-,
.I..)/~~

.76:':::4
. 7:::29

2.1:3'-7 . ~?57L',
2.128 ."7891. ~ .. .-.

.. ;' t:i"j..::
::?119 .811(:' ..8072
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IV-2. O METO DO DOS 2 TAMPOES

A construção da curva da função de Bjerrum (n x IN;I li-

vre) exige a preparação de tampões N3/HN3 com concentrações v~

riadas. Isso tem geralmente sido feito em balões volumétricos

com posterior adição de uma alíquota do tampão à célula de tr~

balho; mede-se o pH inicial (pHl) e em seguida adiciona-se um

volume de solução do íon metálico. para subseq~ente medição do

pH2. Outro procedimento ad~tado consiste em preparar o tampão

na célula mediante adição de volumes adequados dos reagentes

que o constituem.

Em qualquer dos métodos citados. a grande desvantagem diz

respeito à necessidade de preparação de muitos tampões para o~

tenção de um maior nGmero de dados experimentais. Pensando num

método alternativo, foi desenvolvido um novo procedimento fun-

damentado na obtenção de duas séries de valores de pH (com e

sem metal), que podem ser relacionadas entre si. O método re-

cebeu a denominação de método dos 2 tampões e as etapas a se-

rem cumpridas na sua utilização são as seguintes:

1) Adição de um volume determinado (~) de solução de

NaClO4 2.000 M ~ célula de medição.

2) Por meio de uma bureta de pistão, adicionar volumesde

terminados de um tampão N3/HN3 (concentrações das espéciesc~

nhecidas e I = 2.000 MJ à célula; após cada adição do tampão,

mede-se o correspondente pH, obtendo-se no fim das adições uma

série de valores de pH para o tampão sem metal.
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3) À célula de medição, limpa e seca, adicionar um volu-

) - 3+
me determinado [Vi de uma soluçao contendo In em concentra-

ção CM [I = 2,000 M).
- - - 3+

4) Adiçao de volumes de tampao N3/HN3 contendo In
em

concentração CM [I = 2,000 M). Essa solução é denominada tam-

pão com metal e os volumes adicionados, bem como as concentra-

çoes analíticas de N3 e HN3'

cada adição, mede-se o pH e obtém-se outra série de valores de

são id@nticos aos da etapa 2. Apcis

pH. agora para tampão com metal.

A càmparação entre os valores de pH das duas séries per-

mite obter os ~pHs. com os quais se chega ao número médio de

ligantes Citem 11-4.2.). ° número de pontos experimentais se-

r~ função dos incrementos de volumes dos tamp6es.

A primeira tentativa de emprego do método proposto ,para

aquisição de valores de n, foi feita com as seguintes soluç6es:

-NaCI04 2,000 M
- 3+ - ~ .

-soluçao de In em concentraçao anal~t~ca igual a

-3
1.966 x 10 M (I = 2,000 M com NaCI04)

-solução contendo HCI04 e N3 em concentrôç6es analíticas

iguais a 0,400 M e 2,000 M respectivamente LI = 2,000 M)

[tampão sem metal)

-solução contendo HCI04 e N3 nas concentraç6es do tampão
3+ -3

sem metal e In em concentração 1,966 x 10 M (I=2,000M).

Esta solução corresponde ao tampão com me-

tal
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Para que se pudessem fazer as medições de pH, a aparelh~

gem necessária consistia numa bureta de pistão de 5 ml da

METROHM, uma célula de 5 ml da METROHM, um eletrodo de vidro

combinado, um peagômetro (M1CRONAL B375) e um banho termostati

zador, para manter a temperatura a 25,00C (figura 10). Deacor

do com o método proposto, volumes adequados do tampão sem me-

tal (contido na bureta de pistão) foram adicionados sob agita-

ção a 5,03 ml de NaC104 2~000 M e a cada adição media-se o pH

correspondente. Essa série de valores foi intitulada na tabe-

la (IV-3) como pH para N;/HN3' Apds adição de todo tampão sem

metal, volumes id~ntico~ de tampão com metal foram adicionados

a 5,03 ml de solução de NaC104 com In3+, originando a série de
- 3+

medidas de pH para N3/HN3/In .

A análise dos dados obtidos foi feita através de um pro-

grama em linguagem BASIC, denominado NBARRA (vide apêndice)

que se baseou nas equações desenvolvidas no item 1I-4.2.. Pa-

ra efeito de melhor compreensão das equações necessárias para

o cálculo de n e IN;llivre (IN;12), alguns parâmetros interme-

diários são também mostrados na tabela CIV-3) .

Pode-se observar na tabela CIV-3) que os valores encontra

dos para n são incoerentes ao longo de toda a série, pois em

geral a função n não assume valores maiores que 6,
~ ~

numero maxi-

mo de coordenação da maioria dos cátions metálicos. Mesmo após

a preparação de novas soluções e repetição das medições, os r~

sultados continuaram a ser incompatíveis. Depois de algumas
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discussões a respeito do problema, chegou-se à conclusão de que

o longo tempo necessário para que se fizessem as medições (dis

pendia-se mais de uma hora em cada série) poderia favorecer a

ocorrência da hidrólise do In3+ ao trabalharmos com o tampão

sem metal.

Um outro problema aventado tem relação com as proprieda-

des físicas do HN3.

agitação seu desprendimento é facilmente reconhecível.

Esse ácido é extremamente volátil e sob

Devido

ao grande volume da célula de trabalho, a sat.uração da mesma so

ocorria com grandes quantidades de HN3'

ção dessa espécie na solução.

diminuindo a concentra
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Tabela IV-3 - Determinação de n pelo método dos 2 tampões

(T = 25,00C, I = 2,000 M)

Volume do

tampi~(ml}

.03':>

.(;.1-0

.055.

.070

. ,)90

.115

.135

.170'
,210
.250
.300'
.37(;
.450
.5';.;)
.,L5~
.770
'.900.
!.11(>
1.400.
1.800
2.300,
3.0,-,u
.3.900
5.0(;0

pH para

N~/lm3

5.480
5.494
5.494
5.490
5.490
5.490
5.490
5.4?'0
5.490
5.486
5.479
5.477
5.474
5. ':.76

5,.476
5.471
5.470
-5.470.
5.470
5.462
5.458
5.4:::'6
5.455
5.455

- C - OHClO - ,400 mol/l4 .

- CN- = 2,000 mol/l
3

CHClO4

- CN3
- CIn3+

= 0,400 mol/l

]

- 3+
tampao sem In

(I = 2,000 M)

- 3+
tampao com In

= 2,000 mol/l
-3

= 1,'966.x 10 moI 11 ,

CH+,In3+
-3

= 6,810 x 10 M

(I = 2,000 M)

- Volume de solução de NaClO4 2,000 M na célula = 5,03m=

p!! para 3+
N3/HN/ln

:-..906
3.932
4.105
4.475
4.541
4.545
4.565
4.,616
4.632
4.641
4.663
4.714
4.878
4.939
5.020
5.290
5.316'
5.3~;7
5.375
5.394
5.402
5.412
5.419
5.424

IN;ll (moI/I)

9.49'::-03
.01263
.01731
.02196
.O28~3
.03577
.04182
.05231
.064:3
.0757fJ
. 09():) 1.

.1096

.1::'::1.4

.1551

.1.83;.

.2124

.2428

.2893.

.348':.

. c.217

.5021

.5978

.6<?8~]

.7976

PKaN3

4.792
4.805
4.806
4.(;;)02
4.802
'L 802
4.80'2
4.802
4.8')2
4-.79l~
4.791
4.789
4.789
4.788
4.788
4.784
4.783
4.783
4.783
4.77;:;
4.771
4.769
4.7(,8
4.768

IN; 12 (moI/I)

1.057E-03
1.181E-Ü3
1.954;:::-03
5.02:::E-03
6.559::::-03
7.5::"2;':-03
8.6.37::::-03
.01116
.01329
.015~.3
.<)1875
.02-'"65
.04130
. (>5';.58
.07552
.15<;>6
.1911
.2';;55
.30::':4

.3f:136

.4667

.5662

.6696

.76'1fJ.

n

.894.1
2.423

l~.390
~:;. 171

7.523
1(>.91
13.43
17.48
22.41
27.24
32.82
39.77
42.36
47.68
51.2.'0
23.40
22.85
18.77
19.39
15.90
14.50
12.60
i i. 3.'0
1Ü.9Ü
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IV-3. A UTILIZAÇAo DE UMA NOVA C~LULA DE TRABALHO

A atenuaç~o dos prDblemas levantados no tópico anterior,

pcrderia ser donseguida trabalhando-se com uma c~lula improvis~

da de menor volume (figura 11) e utilizando tampões N3/HN3 com

razao de concentrações de 1/10. N e s s a c o n d i ç ã o, os ta m põe s são

bem mais ácidos que os preparados anteriormente e uma eventual

hidrólise do In3+ pode ser reprimida com melhor eficiência.

Foram preparadas soluções com as seguintes constituições:

- NaCID4 2,000 M
~ 3+

soluçao de In em" concentração analítica de

-4
7,865 x 10 mol/l e I = 2,000 M

- soluç~o com N3 (CN- = 1,990 M) e HCI04 (CHCIO = 1,810M)
3 4

CI = 2,000 M) (tampão sem metal)

- soluç~o com N3 e HCI04 nas concentrações analíticas do

t
~

1 3+ - ~ .

ampao sem meta e In em concentraçao anal1t1ca de

-4
7,865 x 10 mol/l e I = 2,000 M (tampão com metal)

As medições de pH foram fei tas após adições do tampão sem

metal a 5,03 ml de solução de NaCI04 2,000 M, originando a s~-

rie de valores de pH para N~/HN3; os dados para a série pH pa-

ra N3/HN~/In3+ foram obtidos após adições do tampão com metal

- 3+
a 5,03 ml de soluçao de NaCI04 com In .

dos estão listados na tabela CIV-4), onde já estão' calculados

Os resultados obti-

os valores de
IN;I livre e n com auxílio do programa NBARRA. De

posse desses valores foi possível construir o gráfico ri x lN;I'L
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(§)

H2O(25°C)~

GD Eletrodo de vidro combinado

CD Mangueira de plástico
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QD Frasco de plástico transparente
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Figura 11 - Esquema do sistema proposto para as medições de pH no sistema rn3+/N;,
com utilização da célula preparada para redução da área livre. CD

N



93.

conforme é mostrado na figura 12.

A fim de verificar a reprodutibilidade dos dados experi

mentais, foram feitas mais 3 séries de medições para os tam-

poes com e sem metal. Os resultados obtidos estão nas tabe-

las lIV-5), (IV-6) e (IV-7). Uma dúvida para a qual ainda

não havia uma resposta satisfatória diz respeito à variação

nos valores de pH para o tampão sem metal, que começam a di-

minuir com as adições do tampão N3/HN3 mas a partir de um cer

to instante tendem a aumentar.

As figuras 13a, b, c trazem os gr~ficos da função de

8jerrum para os resultados obtidos nas três séries de medi-

çoes. Pode-se constatar que os dados contidos em cada uma

das 4 tabelas (IV-4 a IV-7) permitem a construção de curvas

de formação muito bem delineadas, mas sem qualquer relação e~

tre si. A explicação para tal fato poderia estar relaciona-

da com a metodologia dos pontos experimentais [método dos 2

tampões) e por esta razão tentou-se construir a curva de for

mação com base num método convencional de aquisição de dados.



Tabela rV~4

-- ,- ---,.,

, Volume

tampão'(ml)
.030
.040
.055
.070
.090
.115
.135
. 170
.210'
.250
.300

"-00=-"-:' '.-'
.450
.:-:'40
.6:50,-
.770
.90(:
1 . 100
1.'100'
1.800.
2.300
3.000
3.900
~:..n.)o

94.

~ Determinação de n pelo método dos tampões, em que

a raz~o de concentrações de N; e HN3'~ de 1/10
o

25,0 C).{T

pH para

N;/HN3
3.826
3.80;::
3.780
3.764
3.753
3.7.43
3.739
3.732
3.728
3.726
3.722
3.71i3
3.717
::';.714
3.7:4
::'.714
3.7:;_5
3.7:i.5
3.715
3.716
3.71[,
3.71[,
:5.716
3.7:,';,

- CH+,In3+=
2,724 x 10-3 M

- Volume de soluç~o de NaCI04 2,000M na célula = 5,03 rnl

pH para
- 3+

N3/HN/ln

IN;II
(moI/I)

p~~

2.735 1. 233E-03

1.59l',E-03

4.714
4.705
L1.695
4.688
4.684
'1. 679
4.679

2.775
2.865 2.13:,E-03
2.960
3.072

2.6611::-1)3
3. 359E-03
4. 223E-03
4.906E-03
6.089E-03
7.421_E-03
8. 729E-03
.010:';4 L1. 672

3.186

~;. 253.
3.340 4.67,',

4.674::.;.'1:::0
:;>. 470. 4.675
3.503
3.539 .01332

.01499

.0:l7~)6

"I" 671
4'.67C.,. ,~<:<:

-'o .J'-'.J

3.579 4..':>6<;-'
3.597
3.610

4.669.02081
'1-.670.02411

.02753

.03251

.0:';94:l

.04765

.05669

.067<'.-6

3.621 .1.672
4.6723.63Ü

::'.64:3 ' 4.673
3.651 4.67-').
3.676
3.68J
3.680
3.680

4.674
4.675
4.675.07882

.OO''79C,. 'l.ST3

IN;lz
(mol/l)

1. U,:;';:-04
1..7',:c.r:::-04
2.936':::-04
4. 6EI':;'::;:-04
7.743[-04
1.275::-03
1.'728;::-03
2.629;::':-03
3. 932C:-03
5.061::::-03
6.4[jL:-E-03
9.08':,;:;:-03
.01061
. OL~24
.01621
.01931
.02251
.0270E!
.03375
.04141
.05207
.06261
. (>7'295
.08:'::21

n

.1857
.3:546
.4.'007

.5541

.71 ~E'

.9164
1.083
1.3Ü3
1.221
1.408
1 . S09
2.0<.19

2.2::A
2.256
2..171
2.72'1
2.986
::::.496
3.774
4.51.3
2.441
2.725
4. (127'
5.125

CHCI04
= 1,810 mol/l

]
tampão sem In

3+

C -

N3
= 1,990 mol/l (I 2,000 M)=

,

CHCI04 =
1,810 mol/l

.- C -
1,990. mol/l tampão

3+

N3
= com In

-4
Crn3+

= 7,865 x 10 mol/l (I = 2,000 M)



111
I

5 O ~~,, !
i
I.:

r
;r.,
!

I.
f=
j
;
!,~
i

L

L
j'"

I
1,=
i

I
;~.
i
L.
i .
i "" ,.
! .,.,.., ~
j ,,,,"i .
~+
f.,E
!',
f.'L
t-
~.

!"".".,l=,=,~.!,~,.=,L=d~,..,=J,",=~~,,<.,~~t=,=~.L~~.,j-"~,=,,,!,,,,",..,j=J,~=j~=-l,~.=.J,==~t=_l.,. ~,~L~~>.,L,=,}==.,j.=;=jJ.",="t~=~~.t=_..!~.~ ~---

,-;~

{-

,"..
+

.=.

,~,
+ +

+ +
+

."if'
+

.""".

o 01085

f N31~ (rool/l)

Fjgura 12 - Gráfico da curva do formaçãQ dQ
3 + -'

!;Iistema In /N3' construido

com os dados da Tabela IV 4 CD
U1



96.

- ~epetiç~o da determin~ç~o de n pelo m~todo dos 2

tampões, utilizando soluções preparadas da mesma

maneira que as soluções referidas na Tabela IV - 4
-4

CN§ = 0,180 M, CIn3+= 7,865xlO M,
-3 o

x 10 M1, a T = 25,0 C.

Tabela IV-5

Volume

tampão (ml)

.01,)
" O~'::..

.0:::;.:,
.0:;(;
.0:"'.;:;
.07.)
.09d
.115
. 130
.. 150

.1:30

.220
~==.000_',J

290:::'30
.370
.410
.450
.5Ü()
.550
.610
.6t,1)
.720
.1'90
.:'360
" 9'K'
1.030
1.1:';0
1.25C
1.400
1. .~.oo
1.900
2.300
2.800
3.400
4.100
5.000,

pH para

Nj/HN3

3.880
3.795
3.756
3.735
3.715
3.702
3.692
3.68;:;
3.680
3.675
3.671
3.667
3.664
3.661
3.66~
3.660.
3.659
3.658
3."',57
3.656
3.657
3.657
3.658
3.658
3.659
3.65'7
3.658
::'.657
3.657
::;..658
3.658
3.660
3.660
3.66:,
3.662
3.663
3.664

(CHN3 = 1,810 M,

CH+,In3+ = 2,724

pH para

N3/HN.3/In3+

2.590
2.640
2.699
2.766
2.874
2.974
3.093
3.200
3.249
3.299
3.::::53
:5.403
3.433
3.455
3.476
3.490.
3.504
3.515
3.525
~ =-'-,'~'. -,.->.
3.546
~ ==..,.::'. ,J.,.'"-

3.558
3.565
3.570
3. ~~j78
3.583
3.588
3.593
3.6ÜO
3.605
3.613
3.618
.,. ,..,~_'.00:.->
3.628
::'.63(;
3.631

IN;II
(moI/I)

5.Ü3SE-04
8.903[:::-0-,

1.26;.;::-03
1.623E-03

2.1.5'7E-03
2.689;::'-(;3
3.3'38E-03
4.251E-03
4.765E-03
5. q.5E-03
6..I!,53E-03
7. 779E-03
8.923':::-03

.0100::;
.01~.32
.0',257
.013:31.
.01.502
.Oj.652
.01798
.0:97:L
.02!.12
.02278
.024bl
.02652
.02858
.03084
.03326
.03607
.0394.3
.04368
.04959
.05672
.O646~
.07284
.08107
.09000

Pl)rn3

4.669
4.646
4.6:55
4.631
4.626
4.1,22
'I. ,~:.':cO
'1.6:2.:.
4.(~17
4.615
'1.615
4.614
4.613
4.611
4..612
4.612
4.612
,~. 612
'1.612
4.6./.1

4.613
4.,1,13
4.61.5

4.b15
4.6.16
4.617

'L616
'1. ,1,15

'1-.615

4.,1,17

4.617

4.619.
4.620
4.621 .

'1.622
4.623
4.624

IN;lz
(moI/I)

2. '/51::::-05
7.152<":-05
1.267t=:-04
1. 941E-.)4 .
3. 524E-04
5.A?':>E-04

9. <,07:='::-04
1.51.1'::-03
1.90::';::-03
2.4L8'::-03
3. 285l::-03
4. 44AE-03
5. '+67:::-03
6. 495C':-03
7.61.',7::;:-03
8.76':;';::-03
9. 936E-03
.011.09
.012l,(j
.01397
.015:57
.01690
.01841
.02024
.02:,,?'J
.02,',05
.0262B
.02872
.03:!.48
. 03P,f~5
. 0390'2
. O'+4fi7
. 0~5;.f:J6
.05957
.067"103
.075:::3
.O 8::';r,-,°

n

.3322
.3721
.3776
.3Ó48
.3494
.3<:"383
.4553
. ~j894
.6514
.7383
.8756
1.021
1. 1:56
1.239
1.366
1.522
1.586
1.65'1
J.77B
1.734
1.888
1.991
2.1.68
2.2114
2. '135
2.358
2.382
2.;';66
2.428
2.40;":
7..504
2. ::;79
:2. 76'"
'2.96'=1
3.0~jl
~:.. [-,(;-"

.01.413
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Tabela

Volume

tampão (ml)

.0::::0

.04l)

.050 :

.060.

.070

.090

.115

.130

.150

.180

.'220
...,,,,,,,. ".~_.,

.2<;0

. T30

.370
.410
.450
.500
.55Ü
.610
.660'
.720.
.790
.860'
.940
1.030
1.13<)
1. 25,)
1.400
1.600
1 . 9.00
2.300
2.800
3. ..00.
4.100
5.000'

IV-6

pH para

N;niN3

3.826
::;..812
3.800
3.792
3.785
3.776
3.769
3.766
3.764
3.761
3.758
::'.755
..,. "7"'''''"'. ' -..J...}
::;..755
3.753
3.754
'~" i:.:J.;'.

3.754
3.755
3.756
3.756
3.758
3.75;::)
3.75'~
3.760
3.7101
3.762
3.763
3.764
3.765
3.765 .
3.766
3.766
3.767
3.767
3.768

9 B .

- Repetição da determinação de h pelo método dos 2

tampões,

maneira que

utilizando soluções preparadas da mesma

as soluções referidas na Tabela IV - 4

-4
(C HN3 = 1,' B10M, CN3 = O.1BOM. CI n 3 + = 7, B65 x 10M

-3 o
CH+,In3+ = 2,724 x 10 M). a T = 25,0 C.

pH para

N;/HN/ln3+

2.806
2.877
2.950
3. ')1:3

3.201
3. :308
3.355
3.401
3.458
3.50.::'
3. '=;:::/5
3.55:3
3.'379
3. ~595
3.610
3..::'20.
3.6::'1
3.642
3.652
3.658
3.666
::'.673
3.679
3..::'85
3.691
3.696
:3.7,)3
3.708
3.713
3.719
3.725
3.729
3.731
3.732
..,. "7"''''-'. . '-'-

IN;II
(moI/I)

1.233;:::-03
1.5911::-0:5
1.9470::-03
2.301E-03

3.349::::'-03
4.211E-03
4.724.E-03
5.403;:-03
6.411E-03
7.736E-03
8. 879E-03
.01001.
.01:l28
.01253
.01376
.01498
.01647
.01.794
.01966
.02107
.02273
.0241>3
.02647
.02;353
. 03079
.03::-;21

.03602

.03938

.04363

. 0./'854-

.0566:-

.0-="".56

. 0727''?

.OD'C-2

.Ot!'-)(7l

P~3

'I. 71 ~1
4.715
4.713
4.712

4.7013
4.706
4.705
4.706
4.706
1!.705
4.704
4.705
4.706
4.705
4.707
4. 70~)
4.708
4.709
4..711
~1. 711
4.71::'>
4.713
4.715
4.716
4.717
4.718
4.720
4. "7.-,". ,~. J

Li. 722
4.722
4. i.:".
4.724
4.7.2:':,
4.725
IL726

IN;12

(moI/I)

1.395;::-04
2.155;;::-O./',
3.167E-04
4.405E-04

9.857=:-04.
1.58il;::-03

1. 978t=.:-03

2.504E-O::;

3. ;:78!'õ-03

.1. 511.2;::-03

5.579::::-03

6.599::::-03

7.774;:'-03

8. 9/:::::::-03
.010'.5
.01 :'31-
.01270
.01412
.01578
.017i.2
.1)1.371
.020::;7
.02235
. 0:2/',34
.026:::4
.028D7
.03171
.03':-.97
.03906
.04492
.05193
. ')::'8.s6
. ;)b738
. ;)7515
. (;8318

n

-.2038
-.1583
--.1 08 1
-.03357

.1629

.3119

.3942

.5262

.6296

.7839

.8904
1 . 006

1.109
1.163
1.219
1.237
1.411
1.455
1.538
1. 61':'
1.710
1.747
1.835
1. ".116
.1.980
2.097
2.045
2.184
2.376
2.436
2.586
2.787
3.-'1.28
.:;. <:'26
5.120
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Tabela

Volume

~ tampão(ml)

a
~

.010

.020 :

.030

.O'~O

.050

.060

.070

.090

.115

.130

.150

.180

.220.
~c-c-

. "'--'..J

.290

. .).~,i.)

.370

.4 tO

.t,50

.500

.550

.6tO

.660.

.720

.790

.81':.0

.940
:.030
1.130
1.250
1. 400
1.6')0
1.900
2.300
2.800.
3.400
Lf.100
5.000

-----

IV~7

pH para

N~/HN!

3.8::."-6
3.785
3.732
3.702
3.683
3.670
3.66:L
3.652
3.645
3.640
3.637
3.633
3.630
3.629
3.629
3.628
3.626
3.626
3.626
3.626
3.626

-3~Ó:;::5
3.627
3.627
3.627
3.62S
3.628
3.630
3.630
3.630
3.631
3.632
3.632
3.633
3.633
3.633
3.63::
'::" o,'.'':'

~ Repetição da determinação de n pelo método

----

100.

dos 2

tampões,

maneira

utilizando soluções preparadas da mesma

que as soluções referidas na Tabela IV - 4-4
x 10 M.,

(CHN3

CH+,In3+

1,810 M,CN3 = 0,180 M,-3
2,724 x 10M L a T

pH para..

- 3+
N3/HN3'fI-a

2.513
2.575
2.6'H
2.715
2.801
2.872
2.942
3.070
3.178
3.228
3.280
..,. .,...,..".e.. .e...).:.
3.~;84
3.412
3.1],:34
3.456
3.474
3.483
3.497
3.507
3.517
., C-"'C-.e.. ...'.""
3.~,)34
3. ::;'-10
3.54.7
3.551
3.558
3.564
3.570
3.57'1
3.578
3.582
3.585
3.590'
3.591
~;. 59:::
3.594
3.595

IN;ll
(moi/I)

5. 191E-04
8. 944E-1)4
1.272E-03
1.639E-03
2.00'.E-03
2. 357E-03'
2.711E-03
3.408E-03
4.272E-03
4.786E-03
5. r'65E:-03

6.474i::-03

7. 80 1 E-O::'.

8.9~3E-03
.01007
.011:34
.n~259
.01:'.83
.01504
.01653
.01801
.01973
.021.;.3
.02279
.02"69
.02654
.0286',
.03085
.03328
.03609
. 03'71",5
.04369
.0'-'961
- :.:;674
.06462
.07285
.08109
.08999

BIBLIOTECA
Instituto .-!. Qufmica

Universidadede' São Pa,ul..

pKHN3

.+.,1,11
''1.634
4.607
4.594
.:j..586
4.581
'i.S78
4.578
4.578
4.576
4.57A
4.576
4.576
4.577
4.579
4..579
'4.579
4 c-,n. ->, -..
4.580
't. 581
5.582
'1. ~j81
'1 . 58i!-
'1.5::34
4.5~H
4.586
4.586
4.588
4.589
4.589
4.590
4..592
4.592
4.593
4.593
4.594
4. ;-;9'1
'+. 59'1

CIn3+ = 7,865
= 25,OOC.

IN;lz
t!IJQ1.ll-l

2. 't66~-05
6.0381':::-05

1. 155E-04
1.904E-04
2. 962E-04
4.21'::';::-04
5. 777E-04
9.827;:::-0..

1.581 "':-03
1. 995E-03
2.565;::-03

3. 4::'2~:~-O3
4. 639E-03
5.65.1'.':::-03
6.669~-03
7.887E-03
9.1'11E-03
.01022
.01146
.01286
.01430
.01597
. 01737
.01897
.020E.<6
.02255
.02C,.b7
.026:33
.02932
.03206
.03526
.03929
.044f(,
.05176
. 05905
.0668F..
.074.53
.08287

n

.9706

.8610

.7599

.6521

.5162

.4922

.11760

.4598

.5442

.5719

.6203

.7171

.7962

.9230
1.040
1.082
1.061
1.245
1.203
1.308
1.331
1.393
1.402
1. '+72
1.479
1.669
1.591
1.697
1. 618
1.700
1.902
2.17C>
2. ~)B3
2.899
'~'. ~,;->.::.
'i" 213
.0].. ;;,09

5.b11
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IV-4. OBTENÇAo DE DADOS EXPERIMENTAIS COM UM M~TODO CONVENCIO-

NAL

Em vista dos resultados insatisfatórios obtidos pelo mé-

todo proposto, optou-se pela preparação dos tampões N;/HN3
. . . - - 3+

celula de trabalho com poster~or ad~çao da soluçao de In .

na

No

procedimento adotado foram utilizadas as seguintes soluções:

- HCI04 0,200 M + NaCI04 1,800 M
-

- N3
3+

- In

0,200 M + NaCI04 1,950 M

4,916 x 10-3 M (I = 2,000 M)

A volumes constantes da solução do ácido (2,000 ml), co~

tidos na célula de trabalho, adicionaram-se velumes crescentes

de solução de N3 de forma que os tamp5es fossem sendo gerados

com constituições diferentes. Vale a pena ressaltar que devi-

do à formação de HN3 em concentraç5es variadas, a força-iônica

dos tampões não era exatamente 2,000 moI/I; a concentração de

NaCI04 na solução de N3 foi escolhida de forma que nos tampões

preparados a força-iônica variasse de 1,975 a 2,025 moI/I. Na

ocasião o estudo sobre a influência da força-iônica no pHnãoha-

via sido concluído e por isso não se deu muita importância a

ligeira variação na força-iônica das soluções.

Após a preparação de cada .tampão, media-se o pH inicial e

com auxílio de uma bureta de pistão faziam-se algumas injeçoes

- 3+ - -
de soluçao de In com mediçao do pH da soluçao resultante. Com

o intuito de reduzir o problema da hidrólise, a adição de metal
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e leitura de pH eram feitas rapidamente. Os dados referentes a

essas determinações estão na tabela (IV-8), que também contém

os valores do n~mero médio de ligantes e do ligante livre. O

valor dessas variáveis foi determinado mediante o emprego do

programa NBARRA. ao qual foram feitas mudanças para que pudes-

se se enquadrar à nova sistemática de obtenção de dados experi

mentais. O programa resultante foi denominado NBCoNV.

A análise dos resultados encontrados na tabela (IV~8) e

levados ao gráfico da figura 14, revela uma grande dispersão

que impossibilita o traçado de uma boa curva média. As solu-

ções foram novamente preparadas e as medições repetidas. Os

resultados obtidos são encontrados na tabela (IV-9) e figu-

ra 15 e pode-se observar que a curva de formação também não p~

de ser traçada com esses pontos experimentais.

Uma explicação para os resultados insatisfatórios mostr~

dos nas figuras 14 e 15 poderia ser o controle não muito rigo-

rosa da força-iõnica das soluções. Apesar do problema existi~

pareceu pouco provável que tal fato fosse suficiente para ex-

plicar tamanhas dispersões nos pontos experimentais.



Tabela IV- 8-
104.

Determinação do número médio de ligantes(n) pela utilização

de um método convÉmcional. Os tampões foram preparados na c~

lula de trabalho pela adição de volumes determinados de so-

lução de N;0,200M + NaCl04 1,950M a 2,000 ml

HC104 0,200M + NaC104 1,950M com correspondente

Uma vez preparado o tampão N~/HN3'

volumes determinados de solução de
-3

a 4,9l6xlO M

de solução de

medição do pHl.

feitas adições deforam
3+ -

In , em concentraçao

çao de pH2
(T

(I=2,000M,

= 25,00C).

C + 3+
H ,In

0,0703 molll) para medi

-Vol- Vol- Vol- CM

"C104 D,2!jOM N3 O,200M ...tal pHl P"2 (moi/I) IR;II pK. 192 ;;

(..I) (ml) (..I! (x 10) (moI/I)
(moi/I)

.Mo) ;>.°"° -,. :'.., -
::.0,,110 ..).., . :,).) ..>Iú .I"" .":S'7 2.5(,,,'-,,', ". '/-, I. '''''0;0-''=' -. C,:;;)

;>.(>,;.) 2.0.\0) ."(.0 3.240) .0)\9 .4";:" 2.419r,-o)7- <.7'/0 I.""IE-')'" -.<7',:"

2.'>00' 2.040 .600 3.240 2.091 .635'/ 2.34IE-O 4.773 1. 6b3E-,>3 ". n \

;>. ,,(.., 2.o)H'-' - 3.;::4>"
:>..:0..:, 2.00'-, .;>,'..-, '. ,'... 7. ;>,,:; . :","1/ ".;',11,',-"=' ':....'9 '" ""'" -, ,7 . .,'0",
".')'0" .08(> ,..1,,,'. ".34" -,.1'\7- . ,,,',,]';' '\."b"E-OC' <.MI. ',,'<"",.-':" . ""0"
':.000 2.V80 .6,' 3.3<0' 3.033 .630) 3.912E-'):. 4./,';4 .V')2"-03 .,.:"

2.""'" .!.1O'o) - 3.47:; - - - - - -
'. (,,:,,). 2.12(' . :0(' 3. '17. . .,,).) .,,"'" 5.919E-O, <.J,I e.. 'c,.., c-(':: .6,"0';

0"-0)0 0.120 . .,,,... 3. "75 ", "'7 . 4"";') ". b74E-Ú" <. !,;::(. """8';:""" . b",,'7

2. OCH> 2.12') .600 3.475 ".nB .62.9 5.4490;-0" 4.629 3.'90"':-"" .5""i

2.(',.', ::.'''0 - 3."{) - - - - - -
2.0('.' 2.IM' .2')" 3.5..') ::.475 .2:,'55 1.6541'-.';-: .;. ".70 ".bJ,OF.-'-':::.: =,
2.'-"") 2.1M .4','" .5...' .t,I... .""'2 7.3:;;'"-''''' ';.:;.'0 ".-1,l;'E-',,-, :..:..'.,
2. OOO 2. ,,,,, .600 3.40 3.3U .6'97 7. 037E-03 4. :;7 ..463,,-.;.:: :.(">

2.(>(00, 2.200 - :;.I,.9 - - - - - -
.OO('.2.20') .:1O '3.659 3.:;90 .n62 ".27E-')" q.h''''' 7 . '183" -.C.-. .I., "7

:. ",.) 2.2')') .,.,o 3.659 0.5'" .:;20 a.751E-":: 4.""" I.."':"';,-,, 1."':'C

2.000 2.200 .750 3.659 3.440 . ;'014'" ".321"'-'-':'< ',./",'4 '" :<:." '.) . "7,."

2.(0)" 2.250 - 3.72::< - - - - - -
2.00" 2.250 ,::00 3.,723 :::.649 .3;"11 ..)1 "9 C. ',0'" 'j'."o)k-,.-3 1.':","
:1. ')(>0 2.2:\0 .6("), 3.723 3.:;69 .h')"2 . ('H'51 I..74 7. I.".E-';'-' :." -..\
2.0<.0 2.250 .9(1) 3.723 ::.'"82 .8591 9.917E-03 4.5'73 ..7U-')0 1.27'

2,('"'' ::.300) - 3.797 - - - - - -
2.'''':0<>'2.3')('. .'.'-. '3.797 -'.724 .37..(' ."',307 '. ,,'.9 . (, ,,2."

..
t. ,.,..,

2.'-",(, 2.30)(> .70(' 3.797 0.".' .1-"'''2 .("210 .:;t,.... ';. 8;'C-',:: :.5 i:
2.000 2.300 1.050 3.797 3.555 .9M8 .01139 4.5,,7 . 901,::-0)3 :. :.23

::..-,,),) 2.35') - :::.8h::< - - - - - -
2.(>{,(. 2.;;." .400 3.863 ::.770 .41'1" .." 4;JA 4.59 . "1"8" 1. e:::?
:'. '" ,,' 2.35(' .Q('''' :'<.".., .'.7".' .nv .ÚI3/'; <. c.."' . ':'1".;.! ;. ';.,0
2.Úo)') 2.3"0 1.')00 3.863 3.664 .91H'1 .0,32" '. ,.w n.U!:'>;."... 1..-.7"

2.(""'-' 2.4(>'-, - 3.'110 - - - - - -
2.(':") 2.4';') ,4(») -3:9'0 ::."41 .4"'" .01,,"1> 4. c,<;r; .""to'; : .'"
2.'"'." ". .1\).). .11(") 3.''''-. :-;.'/b» . O,,,," .('15." 4. ".,.' ""IIM I. 1''''''
2.(>00. 2. .1(.') .(lo)... .910 ". 7.. . '/1'-,4 .0\49:; '.. ;.;.7 . .:.1(.,:; 1.."" .J

2.("-'''' 2. 40 - 3.92 - - - - - -
2..")" 2.450 ..00 3.'152 .88B .40';.1 ":"868 4"", . "11,'''; 2'-0,1,
2.''''...",. 2. ."'0 .80", :;.'1;.2, .a:', .7.'/1 .0172" '.. 'AB .".,-;;,9 1."'''1::
2.0)<)') 2.450 1.(")0 3.952 :0.705 .9/)20 .016b3 ..546 .(>, 191 I. 8.3'

2.'X"" 2..5,)0, - 4.0"'6 - - - - - -'
2.000' 2.,","") .5('" 4.\",,6 ;-:.9::. . .",to .0:011 ".õ"b .".74/ 1. :;"
2.".)') 2. '-'\" 1. .)..,. . ,[,°6 -;", .87"''' .018"" ". C", .".3e.3 1.,':;7
2."00 2.500 LOo) 4.0')6 :'.767 1.229 .01&78 4.555 ."'''42 ..769

2.01,,, 2.,'> - 4"-':'9 - - - - - -
2.0(") 2..C./) ,.5')(' 4.0.39 ::.971 . ."'''7 .,'219,) '.. ","/ "'''°1'' :.' .,
2.('" 2.'."'° '.""', 4."'.39 ' -;. 9J, .ar''''s . ," 99: ".5.17 ..."".." 2...,7;
;:.,..:'" 2.;,:!-0 1.5')", 4.039 ::.019 1.2J9 .Ü182U 4.::'46 ."IW6 :.,,1,2

2.0(.( 2.""'" - 4..-.7:: - - - - - -
2.00.) 2.MO '-750 .,.(.73 :'.774 . ",)7" .0)::-22 ,. ".,;; .("GI 2.:-;"
2.0)00) 2.600 1. :;(0) 4.(.73 3.868 1.,,0)0 .0197'1 <.5<2 .('1::<26 1.964

;.........) :.7(") - 4.",: - - - - -
2.';")0) 2.7"'(' .'/':.,.. '1.1:'2 4.{)o1I, .".,g. . ('257'/ ,'.::,,;., '>:'::19',' :. :':'7
2.0(0) 2.70<:1 I. ""o) 4.1:02 :0.9:;;0 1.189 .':,2266 4.5:::3 .'."60)1 2. :,,4

2"-.),. :.8'),) -, 4.180 - - - - -
;:.0.)" 7.8"") .75(' '1.1(3') 4. ','>' ."M .028'1f.. "."::' ."7';'" 7. <I';
2.00C. 2.8'-.') .::":.0 .. )9.) 4.02\ '.170 .,)2::'47 '..52:' . ,,,">95 .. ...'

2."»0), 2.900 4.7::0 - - - - -
2.'"" :'.90)(. .750 ..23') 4.:% . ",..:" .(.I":? 4.:;;" ."" "".' :. -::"
'2...,..) 2.9>',0 1.::")0) ..23Ü 4.0E15 1. ".2 . 02820 <..:021 . ',.21b:; 2.2-::7

;>.(..'.., 3.<)0'.0 - 4.2°"
.\"'" ''-,.0('0 1.''')0 ".2f1.;' '.189 .,,,.n . .,; =.4.. '.. C,c.' ..."3:: '.,.,"7

2..,00 3.000 . 7:;;0) 4.200 4.11:; ''..::75 .0297' .1.:;;24 .',,2192 2.'.;b

c.r"''') 3.2')'-, - 4',3"2 - - - - - -
2..,.)0 3.20)(J' 1.2:;ú 4.35;: 4.;:;>3 .9527 :03726 ".:;15 . ''''.I.H 2.h8:',

o
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Tabela IV...9 Repetição das mediçoes cujos resultados sao apre~

sentados na Tabela IV-8 (determinação de n utili-

zando um método convencional na aquisição dos da-

dos experimentais}. utilizando soluções prepara

das da mesma maneira.

Volume volume Vol-
CM

a:lo. 0,3)011.; a,<mx
...tal

pKl paz (""'l/H IM;ll pK. \3;1" .;;
(gJ.) (gJ.) (gJ.) ("103) ("",l/I) ("",1/1)

:'..-..... :,.(.4(. - 3.274 - -
"o (..)(. 2.<'4(, . (,,) ". !70 3. '&7 . 2'I" 2.4""[-;-0:' 4.ra., , . 9" 71'O3 -.5"6"
7.'0''') 2"-'40 ..00 3.:'74 :'.('54 . ... " 2.370"-0-. 4.8'9 I. 4":'E-03 -.5""'
".(...(, 2.("'(' .6..>0) 3."74 2.""" .",,"7 2.7"""-')::: 4."" I.(>q"""3 -. =...77
,,,'o..) 2. 04<, .RO" 3.;'74 2.H24 .012& 2. n"F-"" '.Hl0 ". ,'7r,-,,0 -.;,'q
2. (0:>0.' :::.(>40) 1.(>0)0) 3.274 2.7:::3 .9754 :::.I:;'/E-O:: '.80::' b.4:;:'E-04 -,'741

=.""" :::.o.R.' 3.311
2."''';' 2.080 .2')<) 3.371 :::.283 .22'/7 ". lqr.,,=.). 4.6>13 3. '171E-('3 .1:::',7
;,....'.(. :?ÜR" .'"'' ..:;71 3. "", .4'.0'1 '1. 0" F-"3 '.M)" ]. ,,<.'7.E-03 . '2"1
2.("'"'' :,.(.R.;' .b'''O 3.;):'1 3.0>12 ./3..., 3.87"""(' '.blf.I "....".,-..., . (.7.'.,&
:::..0(..) 2.080 .ar,.) 3.371 2.971 .B059 3.7391;-0:: 4.b7b L 5/.2E-03 .Ob720

2.(0'('. 2.120 - 3.499 - - -
:'.')'0) 2. ';o,'. .2"0 3."'>'> ;;.410 .2AI2 ' ".0:.71"-..':' ../.';,0, 0.13:'7"-(.:: .'(0)7
2.';""(' 2.120) . O<) 3.""" :':.30" .53;'0) 5.:>41E-') 4.b!;" 3.b""'"--0)3 .::/.71
:,..'..).;. :'.120 . 75r) 3..'9" ::. ''>0 .7"7' 5. :'7:'E-', 4.... :'. 7"E-0)3 . :..,.,.
2.0';';' 2.120 L 000 3.499 3.078 .9b02 5.033E-')3 4.b.1 2.0251;-03 ..:'39

2.(";'0) 2.160 - 3.:;9';. - - -
:=.(0\>(. :'.lbO .250 3.:';'''''' .15 .2787 '7. "37E-')3 4.,0,3(' ".4.;31;-';3 .J,r;õJ
2.00)0' 2.lbO) .:;00 3.590 3.4:31 .:\27:1 7.148E-03 4.b29 5.IOIE-03 .ó42

2.';"70(' 7.::00 - 3.'-49 - -
:,...,,'.. 2.20;) .7"JÚ 3.M" :':.58') .27b2 9. 23E i):: ..".." -7.""'''-0;;: ...'.'
2.(>.)0 2.200 .500 3.b49 3.50b .:;230 8.757E-0:: 4.59:1 b.4,"E-03 1.(>108

:,./,....', 2.2') - 3.7':.2 -
:=.°.;',> :=.Zh .:50 C;.722 3.""7 . ;7:':1 .01"" ".574 , ')1"11 :.(.7:'
2.(";'0 2.2'50 .:;;00 3.72::: 3.603 .517 .01074 '.573 8. ::37E-"3 I."'"

:.,),'..) Z. ;;.)., - 3. 7b - - - -
2.""" 2.3')0 .250 3.71.2 3.707 . ""." .on::u .. :;;;::; ,0;" 190; '."".
2.('"", :'. :.0.) . s.,,) 3.76" 3.6S:' .517' . (<I2b9 4.53:; .01("2 .1.,"",",
2.(0....) :::.300 .750 3.7b2 3.588 .73'" .01207 4.:;3:1 8. . \9"-(';;; Lhb5

2..;0.,,,', :,.,,;o ..r"'6
7.. "o) 2.;;;50) .""0 3."'" :'.7'12 .3172 . ')1.21 4.0.:;;: .""3".1 ,.r,3
Z.(.(..) :::.:::;,) .".;00 3.84b :':.737 .595'1 .';01431 r.. 5";2 . 0117". '.. -c.o;'
2.000 2.3SO .900 3.84b 3.b76 .8427 .01349 4.552 9.554E""",3 1.2'15

:'. r"''') 2.4"'" - 3."02 - - - -
;'.r..r,. 7.4('(' .40'-' 3.""2 ::.'1"2 .4':0-'7 ."'MoI ..,;.,... .(0"'6' l. ',"".
2. (.(.,> 2.40.) .8.)0 3.'/')2 3.755 .75"3 .015,,; 4.5";') ,(01'.3 1. nn7
2."0.) 2.'0') 1.200 3.902 3.,o,7b 1.')53 .0)1443 4.54" 9. !16E-03 1.6b3

2."'.' , "."",. - 3.98:' - - - -
2.""'0' 2.",(") .300.. 3.'1>12 :':.'>41 .:::.>7> . MO":; '.::;.'" . (....;;:" I. "14
2.(0(0" 2."r.0 .00;.... 3.'m, 3.[1% .,,78' .O'9TO .. :>C,2 ,("""'-' '.. ,-,r.n
;,...'..,. 2.S.. . ..(,,) .992 .R47 .aI9 "-"9M 4.3" .'''14:'5 '.1':'1
2. (00(. 2.00 1.20)0 3.'182 3.802 1.0)35 .017bb 4.2 ,.C.I 2:.8 - ,.,,'/3

..',,'..'. 2./,00 4.('64 - -
2. (..',,) 2.bOo) ,400 4.0)64 0.0)14 .:'93 . (>2411 4.S34 ,(>21"0) 2. 14fJ
2.',,<)') 2. bO,' .7<)0 4. ')b4 ::.974 .,,'I'n . ')727' 4.534 .('1'11:' 2. .3

..,...(. 7.M><} l.OO') 4.')"" ."37 .8779 .(O;-I" 4.5:"1 .O'6A7 '.",,0
;:.,)(j,> ' :::..;,(,<,.-, 1.200 4.0b4 :':.910 1.017 .02079 4.534 .'))545 :.[120'

2.""''';' 2.70(' - 4.13-' - -
2,('"" 2.70" . 7e.... 4.n/. 4. 'O .24113 . 02937 '.,no .";'674 ".: 16
2.r";o,;, 2.7.)0) .:\';00 4.136 4.(>7'1 .'7:>7 .')2701 4.5r; .";'426 2.3;.1
7"-"'0 2. NO .7:;0 4.136 4.051 .676 .02577 4."'30 ."21'17 2. w;;:
2.')0.''';'' 2.700 I. (.or. 4.13b 4.074 .8b2 ...."464 4. .- .01997 1.979

:'.'v... 2."'.0) 4.19:: - - -
z.(.r..) 2.€l0') .'oOr, 4.IB:< '.147 .3782 ..,.3CoIN 4.52b . ')2893 I.;'''
2.."'"'' 2.Ri'O .7('.. 4. IA' 4.11A ."7" ."';':9,7 4. ',2b .',.;':5'/5 '-'w:
2.,,'0)0 2.BCo,) lJ'C..) 4.IA3 4.08b .B.17,o, .0;'271,.', 4.52" ,('2319 :.[134
2"",") 2.8')0 1.300 .. ,.83 4.'.56 1.0"8 .02-'31 4.'.:''' . (,"')[1b 1. 7:;J
2.0:'0') 2.800 1.500 4.183 4.035 1. 17') .0247 4.:\2b .0;"9'1'5 1.725

7.""'" J">O) - 4.;-n - - - -
:,...(.." :c.c.,...) .'('" 4.2,,;; '.234 . 31041 .(>37', 4.oI2 . "'"<'" 2.4-b.
"..:.(0" 3.(":>0.' .aoo '.268 4.20)1 .,0,781 . ')3454 ..,;> ,0"3..73 7. :AO)
"..)....) 3.('(") 1.2.)0 4.2,0," 4.1b7 .9515 . 0372 ...512 .(0,'7'-'7 ,7,(''''''
2.'''''' 3.(';)0;. : ..,.).) 4.26" '.132 1.'92 ' .0.3.):';6 r..".. 2 .!<28'1 J .987
2.0,>0 3.01)0. 2.00" 4.2b8 4.096 1.405 . 028b3 4.512 .02111 1.915

;-o..)...r, ::.160' - 4.331. - - -
:'.""'0;' 3. I'" .:;...0 4.:'I 4.7'11 .4".3 .0''''''\ r".e,o;o9 .0)81 .. ','.'>
:'-":" 1.1/'" 1."1.>0 4.::;:';\ 4.:'4'1 .79Hl .')371, 4. ..... ."';'7(> '. Dr.. Q
2.(>(";' 3.lbO 1.:>(0(. 4.331 4.200 '.107 .03489 4..0" .027b5 :'.090

2.,0(.0 .4"'0 4.411 - -
;-. (0.:-.. 3..!.N . .)(o ".'-1'1 '.377 .411.b .0075\ r.. ...,,, ,0'..,.:9" 2.hQ;o
2.'"'''' 3.'(00) 1. ,.."0 . '1.01\ 4."4 . 76'" .(":'79 '.:,1<)A .r.3?'." 2.:'''
",<:.,... ,. .1<:'(, 1.7"" ". 'li I 4.2? . 1.7"3 .039:" '\. ,O" .n'",;:"" _. ",,5
;':.""" 3.'"'''' ".I'v '1.41\ 4.4 I. e.,,,, . ()3"o'" 4.';'.'" ..'.,.""" "-'J"
2.wv 3.4w' 3.5," 4.0" 4.18 1.847' .0:'241 4.:;0" .<';1220 2. (,,,"
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IV-S. AVALIAÇAO DA REPRODUTIBILIDADE DE MEDIDAS OBTIDAS COM O

TAMPAo SEM METAL

A dificuldade na aquisição de dados experimentais que po~

sibilitassem a construção de uma curva de formação reprodutí -

vel fez com qu e vo Itá ssemos a pensar na u t i Iização do mét odo p~

posto (método dos 2 tampões). Uma das hipóteses aventadas pa-

ra os resultados insatisfatórios alcançados quando da utiliza-

ção do método. relaciona-se com a preparação dos tampões. fei-

ta em balões volumétricos. Considerando que não houvesse per-

das de HN3 na célula de trabalho e que as medições de pH esta-

vam sendo feitas corretamente. os valores de pH das séries de

medidas das tabelas (IV-4).. (IV-5J. CIV-6) e (IV-]) deveriams.er muito

próximos para cada volume de tampão adicionado. desde que es-

ses tampões tivessem exatamente a mesma constituição. Para vi

sualizar melhor o problema. basta observar nas tabelas citadas

os pHs obtidos após a adição de um determinado volume. por exem

pIo de 0.580 ml do tampão sem metal (dados pertencentes às se-

ries de pH para N~/HN3)' Se os tampões contidos na bureta ti-

vessem a mesma composição. após a adiç~o do referido volume os

valores de pH nas 4 tabelas deveriam ser coincidentes.

A fim de verificar se o problema de irreprodutibilidade

residia na preparação dos tampõe~. uma sOiução contendo N3/HN3

e constituição idêntica àquela preparada no item IV-3. foi

transferida para a bureta de pistão. A 5.03 ml de solução de

NaCI04 2.000 M foram adicionados volumes determinados do tam-
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pao para posterior medição dos pHs das soluções resultantes.

o volume total adicionado foi de ~ 1 ml e a série de adições

foi repetida mais 4 vezes, em condições diferentes, utilizan-

do sempre o tampão contido na bureta de pistão. Os dados mos-

trados na tabela (IV-IO) ratificaram a hip6tese de que a ir-

reprodutibilidade para diferentes séries de medidas de pH se

devia à diferente constituição dos tampões que eram adiciona-

dos à célula e que uma pequena variação na concentração de uma

das éspécies (HN3 ou N3)

do pH.

já pode provocar mudanças nos valores
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Tabela IV-IO - Séries de medidas resultantes das adições de volumes

determinados de um mesmo tampão N3/HN3(CHN3 = 1,810 M,

CN§ = 0,180 M, I = 2,000 M) a 5,03 ml de solução de

NaCI04 2,000 M, em condiçoes diferentes.

Volume

tampão (ml)

com vedação da célula de trabalho durante as me-

dições

sem vedação da célula de trabalho durante as-me-

*

**

dições

*** adição de algumas gotas de HCI04 ~ 1M ao

N3/HN3 contido na bureta de pistão, para

car efeito ap6s as adições (com vedação)

pH* pH** pH*

tampão

verifi-

pH* pH***

.0:20
,,030
,,040
,,050
.O~~O

.075

.Of!5

.1 CiO

. 11;:~

. :i 2~:::;

. 14~:::j

" 1.S0

" :180

.20Ci
,-o ,.:::-

" .,;:..': 1

. :2~.:'=';O

" :2]~5
" ~:: 1 I)

. ::;:40

" ~~:F~O

"q:l.O

" 4:=:.;0

"q-':? O

. ::::;:::::0

. ::;f30

,;: ,-,.-
. c.)";;.U

,,670
,,7:20
. 7'70
.S::; (',

:~:. 770
::=;:.724
~. ,c:,.,'':;'' ,:J ro

~). /.:)77

::;. ':,65
3. 6:':i2
:!.. t...4.7
3.640
~:::.1.:;34
::::: . o::):::;'::'

::!;.. .:;:.,:;~EJ

::;:. t;):27
~S. (S:::::2

~::.. 62:1.

~::.. t.;20

~::,,61.E)
:::.,~,1.7
:::::.61.5
~::. 6 lij.
~::. 614
:5.. 61.::
:::" .~d~:::
~::,,6:J.::::
3.. ,~d~;.
:::.61.:i.
:::.61.1
:::!:. f.:J 1. 1

~::. 1::. 1. :'2

:::" 6:1.1
:2::.6:[ 1.

:~::. 7~:5EJ

~:;.716

3.691
~ê: . S 78
:::::.667
3. (:;54
:::.. 6;:50
3.. 61/.3
3.6:::::7
::::..6:::;:"1-
::-::,6~::2
.',' i.."':00
'...' " O..J":..e.1

:~:.. o::;:~7

:::" ,l-:J2f.:)
..,.. I ,-,'.','.:'" Ci..~."::'

:::::"621
::!:" 62:1.

3.b:L9
~:;" lJ 1 d
:::::.6:1.6
.ê' L'! L'._' .. \..} .. O..J

3.. 61;::;
:::::"h14
3..6:1.4
:::,:...:;;14
~. '.0 ..,.
'.::'" (:) .L..::.
-~ ,'., -.,.'. '-".'...'" ,-} .1.'..'

:::::.. 61 ::::

:::,:.. 61. ::-::

::: .. 6 1:2

:::0, 690

::::.65"'''

::.. {~::::7

::::" .:::):;:;~8

:::.. 621

::::. bld

:::.614

::::.6:1.:2

.~::..61. 1

:::::.. 1:..:.1G

3. TI::.7

:~:. 6ti'-j ::~:. 6 ''7'1
::::. 6 Ti;.
:::::. 66l~
:::::.,S52
:~::. oS Li. [3

::;'.647

:::"6i.j.:~
:~:. /:J3f.J ''::'' h2d
:~:: " b :~: .i;.

:::::. i~J::::i.

:::::.62::::1 ::::;" .h::?i.
:2::..6?()

::::.. .~j ::~>~.

:~:. .h:~:' ::. ::~:.. r:) :I. :2

:::.. (S~::O

~:::.. (J ::. 0:)
-'0'
'~:'" 6:1. 7

...,. '.-.'-,
..::'" o,:\i.J',/

::::. .S :í. <':.,

::::.6:1. li.

''':'. b 1.1~!. :~:.. ':::.().~:J
'"!' i..', ",'
'-' .. \.} .1.'...'
....
..:'" 61::':'
..,. ,.''''.
'':;'' \~:i.L..::0

.....
"~' . (~) <:) lj.

~:!: S:L ::~

:5. 0,':;::'2
:5" f-:,:L ::. :::..6U:;

7 L'i'i
...' " e..' .,. .1.

3.6:;. :'.
"~'"6:.0
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IV-S. NOVO PROCEDIMENTO PARA PREPARAÇAo DOS TAMPOES

A preparação dos tampões em balões volumétricos era fei

ta pela adição dos reagentes através de buretas de pistão.

Inicialmente adicionava-se HCl04 para depois obtermos o
tam-

pão pela adição de N3' Durante o tempo gasto na adição do li

gante e acerto do menisco com água destilada, o balão ficava

destampado. Pôde ser comprovado que nesse ínterim havia gra~

de desprendimento de HN3' pela coloração vermelha adquirida ~

~ 3+
por um papel contendo gotas de scluçao de Fe

mam complexos avermelhados .!l.,!1..). <

3+ -

(Fe e N3 for

Estabelecido o fato de que a preparação dos tampões de-

veria ser feita com maiores cuidados, optou-se pela utiliza -

ção de uma rolha de borracha com um furo, pelo qual entrariam

os capilares das buretas de pistão conte~do N; e água destil~

da (acerto do menisco). Fazendo as operaç5es com rapidez e

cautela, as perdas em HN3 deveriam ser bem diminuídas.

Depois de alguns testes para determinação das melhores

condições experimentais, o novo método de preparação dos tam-

pões foi empregado. Desta forma, soluções com composições i-

dê n t i c a s às d o i'tem I V - 3 te x c e ç ã o f e i t a à c o n c e n t r a ç ã o d e I n 3 +,

cujo novo valor foi de 9,753 x 10-3 M) foram preparadas com o

auxílio da rolha furada. Os resultados das medições de pH p~

t
~ 3+ -

(
_

1)ra os ampoes com e sem In estao na tabela IV-l , juntame~

te com os valores de n e !N;12. A curva de formação é mostra
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da na figura 16. A prova de que a rolha é eficiente para evi

tar perdas de HN3 é encontrada na observação dos pHs para o
- 3+ ~

tampao sem In . Comparando os valores da serie pH para

N3/HN3 na tabela (IV-lI) com os valores da mesma série em ou

tras tabelas (rolha não era utilizada na preparação dos tam-

pões) , chega-se à conclusão de que os valores da tabela (IV-111

sao menores, pois nesse caso o tampão preparado no balão tem

menos perdas em HN .3

A tentativa de reprodução dos dados da tabela CIV-ll)não

foi possível. Foram feitas inúmeras medições com soluções pr~

paradas nas mesmas condições experimentais mas os valores de

pH, referidos a um mesmo volume de tampão adicionado (com e

sem metal) não eram coincidentes. Tentou-se utilizar tampões

com razão de concentrações entre N3 e HN3 de 1/20, com
o in-

tuito de deixar o meio mais ácido (prevenção da hidrólise)

mas as medidas continuaram irreprodutíveis tanto para a série

- - 3+

pH para N3/HN3 como para a série pH para N3/HN3/In .
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Determinação de n pelo método dos 2 tampões, utilizando uma

rolha furada na preparação dos tampões nos balõesCT=25,OoC)
3+

In:
3+

In :

IV-lI

-tampão sem

-tampão com

CHN3 = 1,810M,

CHN3=

-Volume de solução de NaCI04
-3

-C
H+ I 3+ = 3,378 x 10 MI , n

Volume

tampao
(ml)

. ('2,)

. I)~,"

. .'d',

. (I~50
. ;).',U
.1)75
. ,:'D~"
. J 1)(:
o li";

.1 ::~;

. )']",

. 1",(,

. 113')

. :)00

. :::'5

. :,",,,',
",o',;

. ::'9'";
,i"

~',~'
. c' ,'o'

. ~'I')

.0;,3(>

. 'I ! (,

.1,,";('

..1".,,',

.C:;3['

. ~,,~,ji'j

.lj;,I<:,

..,."",

. ó:"',

. ,','\Iõ

. ;,7(,
. <,~"I
. 7':'0
. 7 ,]~'I
.770
. ;},j"
. "'1')
.GHO
! .Oi",i)
1. 1~;;)
1 . 'c(,(,
l.l"''-'
1 . ~;I)O
, . "',H'
1.7''''
I . :",''':-;
: . ':"',(.
'.'. !("',,
':'. :""',, ,
2. ;I(H-'
~. ,'.,)r,
--.:1...,
:'. '0",(,
,'o t'"

:~. -, li"
:',. ~.,',,)
~:. 7. ,(,
'",. '?(H-'

.1. 1 [-,',
,[. ,'H'

.1 . ;,;(,,)
,1. h~(,
>1. 1,,)(.
::i. .;,,;.:;,

pH para pH para- - 3+
N3/~~3 N3/HN3/In

:5.7,',1)
~:. 71<3
0;.69]
3.674
:'1..'061

:c..6'l,F3
'c. 644
:c~.,,:':8
~1.6,,:":
'S.6::I'J
3. .s:,:"
'3. ATeS
'.620
3.61'1
3..',15
3. i,j ,i,
3. h l,::
'. 6J '2
:'1.612
3.611
". ...,1')

,c,.bOG
';. ,,09
":. ,',(,<;1
'~. -'-,.OU

'S.6U:;:"

:0:. ,<,(,,,",

~:. 1.0[,-,7
:0:..',"'7
c" b07
.'. .,07
,.(-,1)7

.,..'0[,,7
0;..',07
~.. .s07
~. ,':")/
,,:.-,-,,-,-;'
,". ",[li

0;. i,e,?
'~. ,',07
'. ",'. ..,,'h
'c:. ,',('.s
'c. ,sVõ
'.,""'-';',
c.i,I)";
:'. -,>IYÕ
,.,'.,','"

':'. .'";',,,
':'" i",'/

-'.i,U,'}
. /,'/7

-',.h09
.'.,:,c,1

,',.":',11'

. .',1('
,'':. .',:1,'

.ÓI j

0;. b I l

;.'. ,S'l,
":,.',1',;'
'~. ',',1J ",

':.:. .'01

0;..,1...1
:';.61;',
3.6L,:.

,...,->,,)
2.,',11
'é'. h~')~,';
2. ]O~:'
2.74[3
2.B18
2. 'C:!(,~'
:::. '1,,0;
:::.9Gb
",. (':>1
"'. 1')1
~. 1 ';';>
,,":. i,8'7

:~. 226
:-:.2,'0,0;
;c. S:97
0;. :5:21
:-:.0;,10
'. ,"'~"',',
,~. :0:6:5
- ~..,~

'. ,".,

:'I. -~,;>,]
'-.4'-'i-J

,~. '::!i

"c. 'I :"1..
'S.'lA~S
O; I ",~;,,!

5. ",;57
,,":. <:,'01
'S. <+-',,"
':'./>72
". '. '//1
'c. 'i 'lU
7..48:;:
3. ,.:"'i,1
0;. 'Fi',
~. ,::,<;I,l,
;':.,,;O.j
'":.51"
:-:. ~:1~',
'c. 5;,'1
-,'. ~'S'o

""',"

, . ,1"/

--I. c';'h'
'.,'"

';. é;j~i,
'. ,,;i!,"
.. ~,"','.",,'.,

'-",

'':. ~,<;b
'O,. é..,..'
, .,..".,

". 0".',"
":...,1,

" ::,",I;i
'. ':';i,'
~. :',;71
;', ';T~
'.. . ;õ',' ,1
C"...',,,'. ""
-,- "u

"'. iS7C[

:5. 'j7'1

CN- = 1 810M
3 ' ,

1,810M, ~N§ = 1,810M,

2,000M = 5,03ml

IN; \1

(mol/l)

,o. ')4iJi',~,-O':;'

J. ;'7m,:--o):'I
J. b'i 'll.::""»;C
:::. OOó;E -<):c~
2. :362E-Oo;
;~. ;jCi1E"0;':
:3. 24 Hõ-O,3
-5.7.',JE..,O:';
il. ;:,/9E'''O:~':
"1..'o2...IF,,03
S. ;c04F-i)0;
é;. UJ ,i E"'(i3

"'. 4i3:2é~-00;
7.1 '17E-03
'7. 9T'iE -00;
D. ;-'89E"'07.
?:-;'?8E-03
. (" ('24
.')10'/2
J'll 1 ';>
.01167
.01 :297
.0138'1
.nl~Oi";

. ,-, I Ó:,'~'I
.,"'174:':
,('1 alio
.01m.18
. 01 'H~5
. (>';'0/)'2
. "2070;
. O'?l';~:
. ('':'~'II~:
. <':>22:'11
.O:'':':II?
. 0';'41 '7
.','>:,,,,,>..',
. 027F!~';
.02'1,',',"
. 0-'1,::'1,<,

, ,
.II"i T,? c,
.03"146
. 0416':-
. (',j',.:;:
. O/I":]'.
.0'Ir:il"l
, (',,5(,,;",6
.,Y';"'::>I
. '),5:õc,'0
. "'~I~J>11
. (>,',l i.l

. ",s '~b.i;

."i.i,Fll

. ",.,'r;u
" ,-,/ I~',a
. ()l'II',:,
.07';":-',/.
.07I'J:.]iJ
. ';'dl] (,
. OH'~?:':
.;:,HI'I:'-,>
. ,,:"'<'-'-"
, [)"':13 'I.s

. "/;>')('(1

P~3

'1. 1,1,''1
'1. I',',' 'I
'I. ~IDl
't. ",;r5
'1.:",,171
il. :,';6'7
4. :"161'}
'1, ~";67
4. ";/,,6
4. ~,,',,3
Ij " ~..;.',:~

". ',õ6:c
'I" 156."3
'.. é~Ó,;c
<1. i"',,',',':
4. ,,1",2
'L 0562
4. ",1'<"2
'1. ~;",-,'
'1. ",',62
'1. é,62
4. ~";62
4 . ~"'I,',;~
4. ~S6...
4. :56:',
4. ~';,'<;
4. é';.'o4
'.. ,'<'>'1
'I. i',.,,',
4. '-';6"~
4" :56,1
'I. ",6'1
4. ~".ib4
'f. :,';'<'4

,1. ",16'1
q. ~i,~;
'1. '5.' ,i',
4. "li,";
,1. ;'166

4. ",..'o,,',
'1.1";10:";
'I.";,''','';
4 . ~..;.',:",;
,j.,"';(,I";
4" "';r,,:',
11. i";,',,";
il,,, ';,..,,',
'1. ~,";i,6
>1. :",,(,7
il.
'I.
'i. "';:'0
'I. i';7 I
'I . ~"'-"I
'1. ",7 1
"" 1"/ I
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IV-? ESTUDOS SOBRE A CONSTANTE DE DISSOCIAÇAO DO HN3

As tentativas inúteis para preparação de tampões N3/HN3

com pHs reprodutíveis fizeram com que se chegasse ~ conclusão

de que o procedimento adotado não era suficientemente eficaz

para eliminar os problemas com as perdas de HN3'

tos anteriormente demonstram que uma solução com concentração

Estudos fei

aproximadamente 0,1 M em HN3 já é saturada em relação
a esse

componente. Esses dados explicariam as perdas do ácido ao se

preparar os tamp6es nos ba16es, onde sua concentração era de

1,8 M Citem IV-3.)

A fim de obter dados sobre a concentração de HN3 neces-

sária para saturar uma solução nas condiç6es experimentais do

presente trabalho, alguns estudos foram feitos a esse respei-

to. O método que se utilizou baseia-se na mudança de pH de

uma solução CNaCl04 2,000 M) pela adição de HN3(g)'
Quando 05

valores de pH tornam-se invariáveis, atingimos a saturação e

a concentração de HN3 pode ser relacionada com a medida de pH

através do equilíbrio de dissociação do HN3:

A constante de dissociação na forma da equação (31) é definida

como constante de dissociação de concentração CKc) aLoa

-+ +

HN3
+- H +

N3
K

a
+

IN31I H I.
IH+I = I N;I IHN31

=2K =
a

I HN" I K
a



116 .

A aparelhagem utilizada estã representada na figura 17 .

° aquecimento de uma solução contendo H2S04 e N3

HN3 [g)' que depois de passar por frascos lavadores é recolhido

numa solução de NaCI04 2,000 M. ° menor pH obtido foi 2,658 j

libera o

mesmo após intenso borbulhamento de HN3 na solução não foi po~

sivel obter valores menores. A tabela (IV-12) mostra a varia-

ção .do pH da solução com o tempo, depois do borbulhamento, evi-

denciando as perdas em HN3'

Tabela IV-12- Variação do pH em função do tempo para uma solu-

ção de NaCI04 2,000 M inicialmente saturada

HN3 (pH = 2,658).

com

tempo

(min)

pH

:l

:2. Ó~.:i(3

2.660

\)

:2 2. .só~~;

4 2.. (::;.66

LO ~.2 .. 6 ~:r3

14 2 .. t-J r:,J::::

~.;~:::: 2.700.
:5.q.

4.~j

:':::.7:l7

2.. 72~5

60 2.7:'il
:I. :'.~~O ':'.\900.

720 :.:;;.~.:',;r::;9



conexao com peagômetro

G) E 1 e t r o d o oe v i d r o c o mb i n a d o

GD Solução de NaClO4 2,OOOM

GD Frasco lavado r

QD Solução de N;/H2S04

Figura 17 - Montagem experimental para produção de HN3(g) e determinação da constante de

dissociação do HN3

\
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o cálculo da concentração de HN3 de saturação

do valor do pKa do HN3' geralmente obtido através da constante

necessita

de dissociação de concentração. A literatura também apresenta

dados em função da constante de dissociação termodinâmica (~),a

onde as espécies em equilíbrio participam com suas atividades

ao invés de concentrações. A relação entre as duas constantes,

no caso do HN3' é dada pela equação (32):

Te, fH+' fN-
pK = pK - ~og ~

a a f
HN3

(32)

I

(I)

onde o índice f representa o coeficiente de atividade das esp~

cies.

Quando trabalhamos com soluções muito diluídas, os coef~

cientes de atividade aproximam-se da unidade e KC assume valo-a

d . ~. d K
T

res ca a vez ma~s prox~mos e .a De maneira análoga, a manu-

tenção da força-i6nica de uma solução a um valor constante de-

veria tornar invari~vel o termo (I) da equação (32); os valo-

res de pH obtidos após as adições do tampão N~/HN3

à solução de NaCl04 2,000 M não deveriam diferir, pois

(I = 2,000M)

nessas

condições, KC seria constante.a Devemos forçosamente concluir

que o pH varia ao longo das adições (vide séries de medidas de

pH para N3/HN3 nas tabelas (IV-4) e (IV-lI)) porque durante e-

Ias, o meio iônico está sofrendo mudanças e isso implica

alterações nos coeficientes de atividade das

espécies.
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A suposiç~o feita no item II-2., onde dizemos que a man~

tenç~o de uma força-iônica consta~te nos garante a constância

dos coeficientes de atividade (at~ um certo grau de substitui-

çao do eletrólito suporte) n~o ~ tão correta. Deve ficar mui-

to claro que quanto menos modificarmos o meio iônico duranteas

medições a serem efetuadas, mais significativos serão os resul

tados obtidos. Nesse sentido~ o fato do pKHN3 utilizado na e~

press~o (18) ser aquele calculado após cada adição do tampão

N;/HN3 ~ solução de NaCI04~ muito significativo, pois os dife-

rentes pKsHN3 atuam como fator de correç~o da variação dos coe

ficientes de atividade.

A variação no valor da constante de dissociação do HN3

ao alterarmos o meio i6nico j~ foi observada anteriormente por

NEVES ~ o autor determinou a constante em força-iônita 4,OM

em duas situações diferentes. Na primeira houve predominância

de NaCI04 no eletrólito suporte e o valor encontrado para

KC foi de ~ 10-5 moI/I. Em outra situação, o eletrólito suaHN -3

porte foi mantido quase que tota.lmente com NaN3 e o valor de-

terminado para K~HN3 foi de ~ 10-4 moI/I. A grande variação no

valor da constante de dissociação de concentração ao alterar -

mos o meio i6nico é explicada pelas mudanças que ocorrem nos

coeficientes de atividade das espécies em equilíbrio, resulta~

do em diferentes valores para o termo (I) da equação (32).

A literatura cita um valor em torno de 4,5 para o pK do

HN3 (KHN3

~ -5
3,16 x 10 M) e esse dado se aproxima daquele
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obtido por SUÁREZ §..§.. e pelo presente estudo, conforme pode-se °E.

servar em algumas tabelas. Utilizando esse valor para termos

uma idéia da concentração de HN3 na solução saturada com

espécie,chegámos à seguinte conclusão:

essa

IHN31
(2,20 x

pH de saturação

-5
3,16 x 10

Devemos nos prender ao fato de que soluç6es com concentração de

HN3 superior a 0,15 M estão propensas a perder a espécie devi-

do à saturação; isso provavelmente estava acontecendo quando

preparavamos o tampão N3/HN3 no qual a concentração de HN3 era

de 1,8 M (vide item IV-3)~

+
10-3 M= 2,658 .

I H I saturação
= 2,20 x

. .

10-3)2 'V= 0,15 M
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IV-8. A UTILIZAÇAO DE TAMPOES N3/HN3
MENOS CONCENTRADOS

A necessidade do emprego de tampões em que a concentra -

ç~o da forma~cida ~~o fosse muito elevada (perd~sde HN3) de-

terminou que as soluções de N3/HN3 fossem mais diluídas com

respeito a essas espécies. Para reduzir os efeitos da hidróli

se, respeitou-se a raz~o de concentrações
-

entre N3 e HN3 ado-

tada anteriormente (1/10). As novas soluções (preparadas com

auxílio da rolha furada) tinham as seguintes constituições:

-tamp~o sem metal:

_

[

CHCI04 : 0,182 M
CN- - 0,200 M3

-tamp~o cqm metal:

CHCIO = 0,182 M4

CN; -= 0,200 M
CIn3+ = 2,949 x 10-3 M (I = 2,000 M)

-NaCI04 2,000 M

3+
-NaCI04 com In

(

-3
Cln3+ = 2,949 x 10 M (I = 2,000 M)

A exemplo do que era feito anteriormente, volumes deter-

minados do tamp~o sem metal eram adicionados a 5,03 ml de

NaCI04 2,000 M, com medição do pH após cada adição. O mesmo

era feito em relação às soluções do tampão com metal e

3+
com In .

NaCI04
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A tabela (IV-l3) contém os dados de três séries de deter

minaç6es feitas com tamp6es N3/HN3 preparados em ba16es volumé

tricos diferentes, mas previamente aferidos. Como se pode ob-

servar, não existe correspondência entre os valores de pH a ca

da volume de tampão adicionado. o mesmo acontece no caso da

adição do tampão N3/HN3 contendo In3+ à solução de NaCI04 com
3+ - .

In ,conforme depreende-se dos resultados das tres series de

mediç6es encontrados na tabela (IV-l4).

o trabalho com ~01uç6es mais diluídas em N3 e HN3

trouxe os resultados esperados no que concerne à reprodutibil~

nao

dade das medidas mas serviu para o esclarecimento de algumasdú

vidas. Na seção IV-3. havia sido comentada a variação dos va-

- 3+ -
lares de pH para o tampao sem In . Nas tabelas em que tem-se

medidas para o referido tampão, em concentraç6es elevadas de

N3 e HN3 (0,20 M e l,BO M respectivamente), verifica-se que

pH diminui com o aumento do volume de tampão adicionado até um

o

determinado ponto, a partir do qual começa a aumentar. o mes-

mo nao ocorre quando trabalhamos com o tampão N3/HN3 em concen

tração dez vezes menor (vide tabelas CIV-l3) e (IV-l4)). A

explicação para o aumento do pH nos casos em que eram feitas a

dições dos tampões mais concentrados, relaciona-se com a perda

mais acentuada de HN3 a partir do instante em que a concentra-

ção dessa espécie passa a ser maior que a de saturação (apesar

da vedação da célula de trabalho).
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Tabela IV-13 - Resultados de 3 séries de adições

de volumes determinados de solu -

Volume

tampão (ml)

.. O~jO .

.060

.. O~7~'5

.. 0!3:~'j

.100

. 115

.. 12~~:i

. llj'::1

.. :1..:':;0

.:1.80

..200
'-or.:'

.. ,,:,"::"...'

.. 2'.:~.iO

. :~7'~::!

. :;::.:( ::5

.. ::;:1.0

..340

.380

..41 () .

...q.:::;(i

. LI.'.:~.O

.. ~5~::'0

" ~::5::JO

" 62()

..S70

.720

.T70

. E)40

.. ("}:I.(i

.9FjO
1 . (/:::;0
1 . 1:50
1 " ~»O
1 . 500
1.. '/00
:I. " Ç~::::i(..'

:.:::. :::::00

2. :=:;00

:.;::..;::)00

=). CiCiO
=:~. :::~;O

:::;:..:~'jI)O

~~;. )'~:::;O.

4..000
4.. 2::.~jO
11-..~:;OO
.<l.. 7'.:.::;0

~::;.000

ções N3/HN3CCHC104 = 0,182 M, CN3 =
= 0.200 M. I = 2tOOO M) a 5.03 ml

de solução de NaC104 2.000 M (T=25.0oC)

pH para N3iHN3
a - a -

1- soluçao 2::: soluçao

.el. i).<.1-Li.

4..001
~:::..952

:3.. 92 .f~
=~:.. 89~:i

::;.. fJ70

::::;.8:=';6
3. 83:.2
:::.8:1.::J
~5. [:10::
3.7f:38

::::.774
~:::.7 6~~'
:::;:. 75~:::

::~;. /.<16

:::;;.7.1.1-:1.

~ "7-:~'"
'.-'. I ~'.';"- - .'-,'0'''::'' " ":;:,,::'
:::;;.717
::::.71.0
:3..704
:::;:..699
o.::'"hr:;~S
", t..DC''-' . '.."-..' I

~~:. bEJ::S

::~:.. 68 ~L

::::.. h77

~~;..67".j.

3..,::'70
:::::. oS (... "7

~~:. bi:,4

~:::../.,ó i.

~~:.. ,S~::;7

:~~: .. .:~)::::;~:::

~:::. i~.q.9

:::;. . o:') 1.1. ~:.:5

:::::.. ~..,.4:3

~~:..6.llO

=~:.. .1:<:;:3

~:::.. t.:;~~:7

~~: .. .:';;3:::")

~5.. b~::4
"'0' , ~.
"~' . <:; .~:...::'

~~::. 1~i~s :~:::

~:::.. {:.:~;::?

:3:. t;.::!:1

::~: . .:~o:::;; :I.

::~: . .~~.:~: O

4.0:1.2
3,,971
::.. 9:'2,:3
~5.90'i
::. -U7~;
3" 85~5

3.840
3..B18
:::"807
3" 79:5
:~;:.779
~:::.7/.;}7
:::~:.75.S
:::::.? LI.7
3.7-4.:[
3. T55
..,.. "7r'\ c'
...:0. I .::.<::5

3. ~120
:::;:.714
~:::.709
.::.. 702
3" 69<:>
:~:::" /:; i;} :t.

~~::" 1".:<3 ~3

i:::: . ~:) ,:3 -,).

3 . ,~.U1
:::.67EJ
:::::.(:;7;::;
2;:.. /:)72

~s.. 66B
:::::.6oSÓ
-,o '.' o.,.
..::0 . (~!\~:J .~:o

:::;" 6~:)O

~::." 6~:~;7

::~:" 6:::;~5

:2;;. 6;:i (i
..:::..S4/
::::;" (~4~5

:~:" 6.1:].::::;

::;:" 6'-1-:::::

~~:.. 640

::~:. 6 ~Y7'
~s" 6::::[:3
"'0'
'::'. Ó::~:[3

::~:.. 6:::::"7

~~~:. 6 :~: i:)

:::;:"6:~;~j

:=:: .. i~\ ::s :'~i

a -
3= soluçao

:;. 9f:36
::;.. 950
=:::.906
~:::..8Ek\
~:::..B~59
:3. Ei:::}"
~:::..827
::~:.. E)O~.i

:::;." 79::~:

:~:. 77EJ

:::~;"7,S9

=~;.. ~l ~~'.;i~'

~::.. "7.q.::';

~5" '7:::~::i

:~;. T::;'O'
:~;. 7:.'27
:::;:.7::20 .
:::;:.711
:~::..707

~s.. 700
"'0'
"::'. h9.f.i.

::-S.. ,-::.0'::;

::::"(,b;:'i
::~:..i~;S2

::::.. 67D

:::;:..674

:::;.. '~J72

=:\. 6ÓD
:::::..()S":!-

3.. 1';;61
:::!:..6/:>0

::!:.. 6:57

~..s.. 65::~:

~':. . 6 ~:::.;1

::~:"64;:3
~~; .. i~\':;':::.:.;

:::; " b J:].~~:

::~:c t~ ::'::9
...,. .. ~
..::'" '::>..::','

~~:.. b ;:;: ~::.;
.. ~ o

..::' . (:J.~:' "~'

=~: . Ó~51

:::!;" /:,~~;O

::~;..62E

:::::. ';:;>:::-:7

~:~ " .~)~:~1:)

::::'.Ó::?h

:~:." .::)~~;:::
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Tabela IV-14 - Resultados de 3 séries de adições de

voluMes determinados 'de soluções
- 3+

N /HN /In CCHC104 = 0.182 M. CN3= O,200M,

Cln3+ = 2m949 x 10-3 M, I = 2,000 M) a
- 3+ .

5,03 m1 de soluçao de NaCI04 com In
-3 o

CCln3+=2.948xlO M, I=2,OOOMJ(T=25,O C).

- 3+
pH para N3/HN3/In

a - a - a -
1- soluçao 2- soluçao ~ soluçao

Volume

tampão (ml)

. O::X>

.060

.07~5

.OB5

.100

. 115

. 1. :2~'::'

. 14~:.:;

. 1.60

. 1.no

.200

.225
'":":::;n. .:...,. ..

,..\...,.,=

. ..::.i ".1

.2C;:'S

.310

. ::::.t~O

.380'

.410

..i.]'50

...I.V:;'O

..530

. :5:30

. ,i::J::~O

..,~;70

" T20"

..770

"~3'lC

.910

..cj)EK)

1...050

1.. 1 5(1

1. :::;:00

1 . ~.:.:;OO

1.70(;
1.95(1
:2":.200
2.500
2. :300.

:::::.000

3. 2:-50

:::;:.:::;00

3..750
4..000
1~.. :2~30

i1-. ~:;(j()

4. ':7:':)0

~;..ooo

:::;..(6'7

~.).09"7

3.1.0G
::~;.11b
:::::.129

~5. 1.43

:::;:. 1 :5::';

:::::.169

3.181
~~:. 1.97

3.212
:::;:.2::::.1

3..24d

3. 26~::.

3.275
3.284
::.::01

3.318
~ ~~

1''::'' ..::...:;. .

3. 3-'-l()

::. :::::(.:;0

3.372
..,. """"1:.-:-

.,.:0. .";'Co...J

:::::. ::: '7' ~:i

3. 40/:'.

:::::.416

::~:. ij, :~: ;-5

~:::.43h

3.446

~~;.. 4~:;L1-

~:..4iS 1

~::..LJ70

:::::.481

:::::..'l'?)4

::-:::. :::;O.'l

~5. 513

:::;:.~.Y20.

::::..::;2h
:::;:. ;::;30

3. S:::;:.q.

..,. r.:""'"
''';''...I..~.O

3. ;::;39

:::;:. ~;41

~.:::.. ~54:::;:

:~:::.::;'lS
3.547
:::;:. :540::;'

:::;:. ::;51

~5. 081.

:3. 090

::-:..1 (; 1
:::::. :1.06
3.119
3.1::1
:::;. 1 ::-:'9

3. 1. ~;'j6

'::'.169

:::;:. 1 8~:5

:::;:.19<:')
~5.2:1.'7
-,. ,., -,- '''1

..:'" .::.'.:',.:;.

:::::..24.S

3.25B
..,.~l'
..:. . ..::. c) ..~)

3.282

3.301
3. :::::14

3..~::::;~E3

3.342
~;..::54
::-:::. :~::6Ei

::~; . ~::;7 D

3. :SBS'
3. L'~OO

3.407
3..41d
3.428
~::.436
.~~:.. .'lLI. :~:

::. 4~j~~:

::: . lJ..S;5

3. L!.77

:::::.4Et7
~:.496

~:.. :';0:::;:

3. ~:;O9

3..~Sl.<l
~~: . ~~:;J 7

3..~~!'21

:3. :524

3.. ;-527

::::. ~:)29
:::;:.531
-. !: ,.
..::... ,..J.:':",~,

~:;...~5:~:4

:::;;. ;:;:~S5

..:,.072
--r ,".'-..-

,,). :.1 / /

~~:..090

:::;:..09\:3

::-:..112
.
l
.-'..
1"::'. . ..:::....

::.. j ::::2

3.14B
3.160
:'::. 17~::i

::~:. 1 '::'i()

:::::.2(1]

:~~:.. :2 :.;~ 1

:3.2:::::8

3.~;;:~49

3. 2~.;~5

:::;;. 271

:::;:.28:-3

3. ~:::O2

::; . ::::.1 :5

~:::. ~5:;~9

..~ ~..1 'l"::' . ..'.;. ''1' .

:::. .. ::~:~.";li

:::;:. ~~; ,t.J~'5

:::'n ::::7=;

":~ '''D'7
'-'. '..'\..'"

~::: .:~: C? ~~;

3. ,Q02
~:::"412

:::::.420

:3..42EJ
3..4S7
:::'.4:5 :l
:::::....:jÓl

:~:..47'1

:3. ..:].;:31

:S.. 490

:~::.497

~~;.. ~.;O2

3.. :507

::.510
3.. ~jL2

~~: .. ;-.5:1. ~s

:::;:. :::;], .ij.

:~; . ::; :; '7

1:':'I" ..

'::'. ._~I,.:::i)

~:::..:52~~:

:~:. ~:5:2 .q.

124.
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IV-9. ERROS COMETIDOS NA PREPARAÇAo DOS TAMPOES

A não reprodutibilidade nas medições de pH para as solu-

çoes de N;/HN3 determinou que esforços fossem conc~ntrados

sentido de identificar os problemas que poderiam estar interfe

no

rindo. D cálculo de n foi relegado a um segundo plano, eté que

os dados passassem a ser reprQdutíveis.

Para comparar dados de pH de soluções com constituiçãos~

melhante, foram preparados 3 tampões N;/HN3 CI = 2,000 M) em

balões rotulados como 1, 2 e ~; as concentrações das espécies

eram idênticas às das soluções do ítem IV-8 CIN;1 ~ 0,018 M ,

IHN31 ~ 0,180 M).
Volumes determinados dos tampõ~s foram adi-

cionados a 5,03 ml de solução de NaCI04 2,000 M por intermédio

de uma bureta de pistão, sendo que com cada um dos tampões fo-

ram feitas 2 séries de medições Ccom exceção do tampão prepar~

do no balão 3). Os dados obtidos estão contidos na tabela

CIV-15) .

Comparando os valores de pH na tabela CIV-15), podemosv~

rificar que as séries de medidas provenientes da mesma solução

podem ser relacionadas entre si; o mesmo não acontece se tentar

mos comparar os dados obtidos de adições de tampões diferentes.

Partindo da premissa que os volumes dos balões são perfeitame~

te conhecidos, a diferença de pH dos tampões deve estar rela-

cionada com os volumes adicionados de HCI04
e

N3 para pre-

paração das soluções.
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Tabela IV-15 - Resultados das adições de volumes determi-

nados de tamp6es N~/HN3 [CHCI04 = 0.182~

CN3 = 0.200 M. I = 2.000 M) a 5.03 ml de

solução de NaCI04 2.000 M. Os 3 tampões
foram preparados em balões volumétricosdi

Volume

tampão (ml)

" O ~~/>

.040

.07:::';

.1Z:;

.200
" :29:::;
,,4 :1.(I

. ~::;r:) fi

" ,S7()

. T7 (:,

. (:;'1,)
1 " ()~::;o
1 . :i~::;')
1 " :~:oo
:l . ~:50('
1." '.:;;;:':0

ferentes (índices *.**. ***). mas

mesma constituição [T = 25.0oC).

pH*

I~séde 2a série

li." 118

-4 . O:~:;;::J

:::::.90.~:;
::::.. r:C~O

:::;;. 7 b()

~:::. 7:?~S

~~:" /'::;'"7':::)

~~;"S7C

:::;:.67:1.
3" b/J~5
:::;;. 6 ~.:5f)

~~: . oS ~::;.4.

~:::" S::):I.

~5" b.'l9
~:). 6i!,3

::: " \~.:3 .~,

"~1-.:l24
-4. 04~~
3.914
3. R:~E\
:::::.7h{,
'7 0"""'-'
..:'. I"::, I

:::::.6'7'7

~::;"677
::~:"67:1.
~S. h/:.~:'!
:::;:.6'57
..,. 1::::-00'
,.:'. ('J ._1.,'.

:::;",::):50

~:::. 6LI.7

~:!:. 6 .LI'~~;

:::. 6:3~5

pH**

I
a -. 2a - .- ser~e - ser~e

-4"06:1.
4.000
::~;. ~3 (::J ~:;;

::~;. :3()i!
~:::" 7<1:::;:

~~;"70b

:::~;"Ó'/';:;)

::~:. 6~:;:::j

;::;:. Ó.<.l:3

::;" {:.ij.2
o,. I -:,. ,::;.
'n:O" o::."o:..o,!

:::;:" 6~~::0

~:::. h2d
::;. 6 ~:'::5
~~;"(;;;201

. ~.:;..61~::.

4,,10a
4" 01~:::

:::;:. E3 f-] ~~:

::~:. E1,02

::::;" 71).::~;

:S.7'Oli.
:::~:"Ó\3C'

::';:, ,~;J;;,O.

~:~;" 6;:'; :::

:~:." ,~).f.:.h
n." ,...'
";' " (';)-'+ ,é

:.:::",,::::i

::::: " (.):':;~i)

com a

pH***

Ia -.
. -ser~e

.q..l1C
lLOl.t7
:S" í./:i.6
:::;."E)29
o.' '-0' n'"'. "n.'
...'. ! 'o.' ..

::~:"~727

::~:" ,t:;q':i;

:::::. ,S7'/

:C:"hÓFi
~':. Ó(; :i.
o.,. .. , .,
.:'" (::,;::.'./.

:;:, Ó4(;;
:'" ó.q.::::;

:s. 640 .
..,. ,-".. -n-'"'''..'" '..".n"...'
.n"
';'. (;::;:()
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Os tampões eram preparados utilizando-se aproximad~

mente 0,44 ml de soluç~o de HCI04 e 0,38 ml de soluç~o :de

-

N3

(pequenas variações de acordo com o volume do bal~o usado). As

buretas de pist~o disponíveis tinham divisões de Oj005 ml, de

forma que o erro relativo nos volumes adicionados n~o era des-

prezível. Para contornar esse problema trabalhou-se com solu-

ções diluídas 5 vezes, pa~a que os volumes gastos das soluções

de HCI04 e N3 fossem 5 vezes maiores.

Com as novas soluções de HCI04 e N3 (mais diluídas)

prepararam-seostampõesN;/HN3 nas três balões volumétricos,

pre-

com

concentrações das espécies idênticas ~s do item anterior. A

~nica d~fe~ença fo~ a utilizaç~D de volumes maiores de s o lu -

ções mais diluídas. A a d i ç ão d e vo lu m e s c o n h e c i dos dos ta m põe s

~ solução de NaCI04 permitiu a medição dos pHs e os dados
es-

tão na tabela (IV-16). A repetição das medições só foi -feita

com uma das soluções e como já era esperado, os resultados s~o

bem mais concordantes do que aqueles apresentados na tabela

(IV-15), onde foram utilizados pequenos volumes na preparaçao

dos tampões. Pode-se concluir que a utilização de volumes maio

res de soluções de HCI04 e N3 na preparação dos tampões contri

bui para uma maior reprodutibilidade nas medidas efetuadas.
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Repetição do experimento cujos resultados

estão na Tabela IV~15, mas com a prepara-

ção de tampões N;/HN3 pela adição de sol~

ções 5 vezes mais diluídas de HC104 e N;

de forma que o erro relativo na adição dos
o

volumes fosse menor (T = 25,0 C).

Tabela IV~16 ~

Volume

tampão (ml)

. O~~:i)

. o~':;o

. O)''',:;:
. I. (;(;

. 1'~ !,~,

" :':::00

..?~',:,;O

" ::9~)
.. ~:,'lO'

.410

.",,<:';0

,,670

.bilO

. C)1;]()

I. . 1 ;::::0

1. .. ~50(i

:1..9"50,

pH*

la ... 2a ...
, - ser~e - ser~e

ij,.01.6
..,. (-)1 "'T
''':''''/ J. ....

~~:..::347

~:..D03

~::;.7~:5:2

::;::,71. ~:S

~:'; .69:::::

.li,. 0:>1.

:::::..919

~:;...f:34~5

,,;'"01,00

~~:"750

:-':-..71::::;

::'::.. hCi':';;::

.".. ...'"

..::" .~.:::O,~j

:::;:.67F3 . 3...S7(~)
3.. 6Ó~"5

::::;.Ó~'5~::

:3.. 6:~:.6
::~:.. 6:?[t
~~:.61:2

::S..607

:::::...:':)02

~'::.:::.;9::':;

i::::. <:::.::38

::::.650.
~. ..~. ,.
"::' " \~:;,,;:.,+

::::,62:1.

:::::.610

::'::"606

~::"60(1

3, ~;9::~:

o:,. "::',-,,::"
..~" J i::o...J

pH**

l
a .. .

- ser~,e

4,,020
:~:::,914
:::;:,::;344

:~::.E300

::~:.7 ~';O

:::. "7 1 i::::

::~:.. b'~?:I.

:~~: . <'~,'7 !::;;

;::::,,bÓ7
:~':, b ~,:.i~:::

~~:.. t:...':::':t-3

~~::.62~5

::~;, t.'1. ,b

::~:,bJI.

..",
''::'' 6U~:
~5, ~:'5q7
~~:, ::;:,;'-:?O

pH***

l
a .. .- ser1..e

4.. Oll.:~:
:::;:. 9~:::"
:~:, ~\:'5,q,

::::..UI)(7
--,. ~,...._....
,.::'" /;:}./
~::. 7:',-;:';)

::::;,.bc;'7
:~::.6\3 :',
-,' .. -~""." '.." "'..,'.. '-.' i":,,
"'r ,'r"'''~" "..."'"'._'. l...''...1.'

:::::"6'::.::'
:::;:,i:,~SO
:;::. /'j i:.'7
3 . (-;,:i.L!.
,::..60,::j
;::,60'::)

:::;;.59':;
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IV-ID. ALGUNS ESTUDOS SOBRE HIDROLISE E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

- 3+
Ac /HAc/Fe

Uma vez avaliada a importância da adição de volumes rela

tivamente grandes de soluções de N3 e HCI04 para preparação dos

tampões com e sem metal, foi feito um estudo sobre a hidrólise

3+
do In . Foi preparado um tampão N;/HN3 nas mesmas

do item IV-8 e este foi adicionado à célula do trabalho.

condições

Lei-

turas de pH foram efetuadas com o passar do tempo a fim de av~

riguarmos se havia perdas de HN3' Após alguns minutos adicio-

nau-se um volume determinado de solução de In3+ para posterio-

res medições de pH. Os resultados obtidos estão na tabela

crV-IlJ e pode-se 'concluir que a acidez da solução do. cátion é

responsável pela leve queda do pH; após a adição dessa solução

o pH permanece com um valor constante evidenciando que o pro-

cesso de hidrólise nao ocorreu. O leve aumento do pH pode ser

devido a algumas perdas de HN3'

O estudo da hidrólise do In3+ foi.támbém realizado em meio

não-complexante (solução de NaCI04)' Visto que em pH ao redor

de 3 não havia evidências de hidrólise, adicionaram-se algumas

gotas de solução de NaOH para tornar o meio menos ácido e a pa.!:.

tir da! acompanhou-se a diminuição do pH (hidrólise do In3~ ao

longo do tempo, conforme mostram os valores da tabela (IV-18).

Para tirar conclusões definitivas a respeito da hidróli-

se de um cátion em função do pH e do meio e irreprodutibilida-
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de do pH de tampões preparados da mesma manei-ra pensou-se em tr~

- 3+
balhar com um sistema análogo ao N3/HN3/In , mas que na o

ti-

vesse os problemas com perdas de uma das espécies. ° tampão

proposto foi o HAc/Ac
3 + ~

e empregou-se o Fe como cation a ser

complexado. Foram feitos vários experimentos sobre a hidróli

3+ -
se do Fe , em diferentes pHs e na ausencia e presença do li-

gante; o resumo do que foi fetto é mostrado na tabela (IV-19).

3+ 3+ ,
Dos estudos com o In e Fe fica evidente que ate . um certo

pH -a hidrólise é muito reprimida em meio complexante devido a

maior estabilidade das espéciea complexas perante os produtos

de hidrólise.

A exemplo do q~e foi feito no item IV-9-para estudo da

reprodutibilidade do pH de tampões-N3/HN3 prepararlos em balões

volumétricos, prepararam-se 3 tampões Ac-/HAc nos balões pela

adição de aproximadamente 2 ml de soluções de Ac e HCI04 (va-

lares adequados para minimizar erro na medição de volume). Os

resultados da adição de volumes determinados de cada tampão a

5,03 ml de solução de NaCI04 estão na tabela (IV-20) e pode-se

observar que existe grande concordância entre os valore.

Os experimento~ feitos nesse item e no anterior permiti-

ram que se chegasse às seguintes conclusões:

dois tampões preparados da mesma maneira não apresentam

o mesmo pH devido às perdas de HN3 durante a preparação e à im-

precisâo no volume dos reagentes adicionados CHCI04 e N3).
3+

- a hidrólise não acontece quando temos In na presença
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Tabela IV-17 - Estudo da variaç~o do pH de um tamp~o

N3/HN3 antes e depois de introduzir-se
- 3+

um pequeno volume de soluça9 In

* adição de um pequeno volume de solu
3+ -

ção de In ao tampão N3/HN3'

tempo(min) pH

o
1

:.~:.6il.:2

:::::.642

2 .3. 64:::::
..,.

::-S. 611.:::;:

;:i 3. 64:::

10
3. (;.4.:::;:

::-~;. 6"+2
22

'2'/

:?9 *
:::::.t:,.Q,2

:::;;.é;..SEJ
::;;:;:~

3" (:;)::::'8

3. ,~:,:::;.f:1

~.~.
"~'"~'

~S4
;~:" Ó :::::f:J

:~;~s
:::::. t::o::~:Ei

4;:~i ;~;" ,i;:o:39
:~:::.6.<l(i
~.::;..SL1-1

~.i;:)

':~JO

Tabela IV-18 - Estudo da variação do pH de uma solu-
~ 3+ -3

çao de NaCI04 com In CCIn3+ =2,949xlO M)

antes,e depois de introduzir-se um pequ~

no' volume de NaOH para aumentar levemente o

pH.

* adição de um pequeno volume de solução
~ - 3+

de NaOH a soluçao de NaCI04 com In

tempo (mín) pH

o
'1
.L

'.r

";" o:?:~;.

-~'.

::S"02.4

::~:.024
.: ,,:.
.L ..:. :::::.0:::::':
:2'1 * il.. 4:.~:;:::i
","",
..:...:.. 4. 42,S
~'7
.0::..":' 4. .ij,:?4

.'1" 11:::::2
'","
,,;:,"t
''',,,"'

..::.,,,! 4. 4()()

..., i..

.~.CJ .:} " ~)c;;O

2':;;' .4. :::;:i:-3Ü
" ""'~.".

"+ " ..:;..I I,,!
~~;o

~.::;::=;
lj. . :::;: il ;;:.)

J1,,,295

"l. 2.<I.e

40

~.;o
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Tabela IV-l9 ~ Estudo da hidrólise do Fe3+ em meio aquoso e na

presença de Ac . em diferentes pHs.
~ ~ 3+

** adiçao de um pequeno volume de soluçao de Fe

* adiçã~ de ~m pequeno volume de solução de OH

3+
Fe em H20 + HCI

tempo (mín) pH

tampão Ac-/HAc

temDO, (mín) pH

r~
..::.

Lj.. 105

4. 10Llr

4. 10":;,2

:3.015
:::;:.015
3.016

o
1

o
1

°T *
..:.. 3. 450.

~5.350

-:r**'-' :::;:.930

4- 4 o:r ç c-Li'..'. t 'o., r

c:-,_I 3.320
J::'
~-' :~:. <:;:55

i ~.:::.292

1 ~.;
20 ~':'~~~

,-:::' ~~:;. 301

8 ::~:.2(-30

tampão Ac-/HAc Ac + Fe3+

tempo (mín) pH tempo (min).',0.
pH

:2**

5. :::;:20

;:i.01:"'i

o
1

Ó.170
i) ~.:i. :':::19

1 b..:L5Ó
'":'.... 6.1.(+~3

4
~:i. 008
;5" OO!3

°T
,,::' 6.:\.36

..::'

.,:j. b.132"

5.01::::

,.-;::;

\';/

6" 1 :::;::2C'
d 5.012
20 6. :l29

"7 tJ. 128
10 éi. 12B
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do tampão N3/HN3 pois os complexos são mais estáveis que os pr~

dutos resultantes de uma eventual hidrólise.

- em pH 3 o In3+ não sofre hidrólise e a solução de NaC10 com4

In3+ pode ser preparada sem muito receio.

Tabela IV-20 - Resultados de 3 séries de adições de volumes de-

terminados de soluções Ac-/HAc a 5,03 ml de H20.

Os tampões foram preparados pela adição de volu-

mes grandes Cru 2 ml) de solução de HCl e Ac .

Volume

tampão
pH

( mU 19 tampão 29 tampão 39 tampão

.. o~~o oS..:,::::?:'5

. 100 f.:,. :L50

S.:i.OO-;. ~=jC'

" :,~~(ii) 6.. 06:::
6.. O:!.EJ..::::;00

.. ::::iOO ;:j.. 9,'::.,4

..700
1.. ()OO

:5.. 930
~5.. (7'0~:'

1. .. ::~;OO

:[ . é)~~iO
:'::i.D~:Jl
5.. ;3;53.

2.000
:2.. ~500

~j.. ECO
~5..~3:L:3

~~;" (h)(i ~:.i.. ::::j02

6..20D f.. ...,'-;"C:.'-' .. .,~,..,' '..'

.~.. :1.40 <::)..1.5::;

'~J- 096 {,.. :l.O::'~

6.. V,:.i~3 i::,. ()6.5:.
6..012 I';)..023

::::;.96D5..960
~:5..926 ~.:i.. 9:3:::::

::5. '70t:;,::.i.. [j',) ,':..,

~~.. E:J76 5.. f3f.n
I~::' ;;;)r.::' .-.,J.. \..,..)l.l I~::' ,-,",,-,

d. Ci~;L"

~':7j..d:27 ~:5 .. d:29

~'5. H10 ~:5.B 1.~'
5.. :30;) ;::'i..i:?,():.:::
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IV-ll.
3+ ~

A OBTENÇAo DA CURVA DE FORMAÇAo 00 SISTEMA In /N3

Os estudos anteriores demonstraram que a utilização do me

todo dos 2 tampões é viável desde que se estabeleçam - algumas

condições experimentais: adição de soluções de HC104 e N3
na

preparação dos tampões em quantidades suficientes para diminuir

o erro relativo dos volumes e redução das perdas de HN3.

elaborado um método onde volumes suficientemente grandes de so

Foi

luções de N3 e HC104 eram adicionados dentro do cilindro da bu

reta de pistão; de forma que a transferência dos tampões dos

balões para a bureta fosse ~liminada e n~o se perdesse muito

HN3.
- 3+

O volume final dos tampoes com e sem In ,dentro da bu-

reta, era de 8,000 ml e as soluções tinh~m as seguintes consti

tuições:

- 3+
- tampao sem In

CHC104
= 0,180 M

C - = 0,200 M
N3
I = 2,000 M

- tampão
3+

com In

CHC104
= 0,180 M

CN- = 0,200 M3

CIn3+
= 3.687 x 10-4 M

I = 2,000 M

- NaC104 2,000 M

- NaC104 com In3+

(c 3'

= 3,687 x 10-4 MIn

I = 2,000 M
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o tampão sem In3+ foi preparado 3 vezes originando as 3

séries de medidas da tabela (IV-21).
- 3+

O tampao oom In foi pr~

parado 2 vezes e os resultados das adições à solução de NaCI04

com In3+ também estão na tabela (IV-21). Pela análise dos da-

dos dessa tabela podemos concluir que houve uma certa reprodu-

tibilidade nas 3 séries de valores de pH para N~/HN3 e nas 2

séries de pH para N3/HN3/In3+}- com estes dados foi possívelcof1~

truir a tabela CIV-22), onde os valores da série pH para N3/HN3

sao a média daqueles obtidos na tabela (IV-21),

- 3+
cendo para a série pH para N3/HN3/In .

o mesmo aconte

Com os dados da tabe-

Ia (IV-22) pôde-se construir parte da curva de formação (nxIN;I~

mostrada nas figuras 18a, b. Não foi possível obter valores mais e-

levados de n porque o maior volume de tampão que se podia adi

cionar era 3,500 ml.

Com o objetivo de obter dados experimentais numa faixa de

concentração de ligante livre maior que 0,006 mol/l e ao mesmo

tempo testar a reprojutibilidade da curva nas figuras 18a, b, foram

feitas novas medições utilizando-se tampões com concentração de

ligante mais elevada. Uma vez conhecido o fato de que a hidr~
3+ -

lise do In não ocorre em meio complexante de N3' prepararam-

-se os tampões N;/HN3 em razão de concentrações de 1:1; a con-

centração de HN3 foi mantida em 0,180 M para evitar perdas maio

res do ácido. As soluções foram preparadas pela adição dos re~

gentes diretamente à bureta de pistãoCvolume final = 10,OOOmlJ

e as composições das mesmas foram as se-

guintes:
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Tabela IV-2l - Resultados deadições de a) volumes déterminados ~e solu-

ç õ e s N 3 / H N 3 (C H C 1 O 4 = O. 180 M. C N:3 = O. 2 O O M. I = 2.00 O M )

a 5.03 ml de soluçao de NaCI04 2.OOfJMe. b) volumes determ.?:,.

nados de soluções N3/HN3/In3+ (CHCI04 = 0.180M. CN3=0.200M.-4 -3--
C I n 3 + = 3. 6 8 7 x 1 CM. C H ;- I n 3 + = 1. 2 7 7 x 10M. I = 2. O O O M )

3+ -4

a 5.03 ml de solução de NaCI04 com In CCln3+ = 3.687 x 10 M.
o .

I = 2.000 M) (T = 25.0 C). Os tampões foram preparados p~

lG adição dos reagentes diretamente ~ bureta de pistào~.

tampão (ml)

pH para N)/HN3
a - a -
1- soluçao 2- soluçao

Volume

.0::0 4.15:1
4.. 074-
.4..020

.(140

.0:50

.oso ~~. (7)7';)

. OB() ~s. C?20
3.\382.100

.120

.140.
3. :35"'1.
:::;:.B30

. :i.,~\O ::';: .. ::3 :L ::'::

.1.80 3.798

.200 3.786

.23C ê" -, ,~'...'. , , .L

..:260 ~:::..T5F3

. :::;:00 3. T4.6

. ::~:4C :::::.7:::;:4

.380 :::;:.725

.4:10 ~:::.71C.i'

. 4~:-iO

.490
3.71.::-:'
::::.707

.530

.580
~:;..702
:::::. ,'=.97

..620 ..:;,..6':;>:::;:

.670 ~5. 689
,,720 ::'.6;,:]6
. T70 "c to.c:::'.,.,'..' . L.''...'.~.

.840

..910
3.679
::':. .. 6 7~:)

" '"7'80

:1." O~:50

3.672
::::: . (-,,~:)9

1 . J ~:.O
1 . ~:.OO

~~:..(:;.;:;6
ê" _o.<.--:<
'...'. '-".h:"

. !:~,-\OL . 'o, '.' o ::::. 65[=:
1."700 ~ ,-,._.

.'~'" .:::;;:j::J

1... 9:=:;0 :::;. 6~) ::::
2..::'00 3. 65 :L
2..:500
2.800

:5. 6 i+'°7

3. i:./.!.7
3.000 :5. 6i.i..~'j
3..Z50 ~;." 64~.:::i
3.. ~500 :::;:..i::AlJ.

4. 139
4-. 06~5
';1..014
3" ':;)'76
~:::.922
:::;;.885
:::;:.854
3.fnl
~:.. 8U.\-
::::;.79c7
3.788
3. 7T.~
:3.. 76.1.
3.7il.?
3. ;'36
~5. 728
::::..T22
3..716
::~:..710

~~:. 705

-:~:. 700

::=:;. bC;:'t::,

::::"6'-=?2

::~;. \~.f)9
~:;.. 6E!~:;

:::;:.68:1
:::;:.Ó77
.~ .. -, -.
.::' . .~:)" .:J

::~:.. .~)'7 .~~

:::;:.6tO,9

"~" 6(::;5

::-:'.6(=.:.2
-c l..""".::1'''''''_.''..,w

::~:" i:)5Ó

3 . 6~::!3
::-:::.650.
3.. 61(.9
:::;;.iSolD
~~:.. 6/). '7

:::;:. t-,ll-;.:.

a -
3=- soluçao

- 3+
pH para .. N3/HN3/In ..'

a - a -
1- soluçao 2- soluçao

.. '1 ~ ,LI.. ... '+0
:2. i;";;LI.13

:2.. c;!~5S4. 06iJ,
'::~~'~:h,5

j;;.. (> ::.:.'5
~,;~..97~S

~~:..c;7:2
:2.0::;>90

::~:.9 ::.7 ..,. o
~'. Uf)!".c ,:::;"7,:1'".'. I_'" 'o~

:S. 0:2:::;;~ - .--
..::-.. ;;::)"'i-U

3.040..,.. \';)--:<7'...' .. '.I.,~. ,
~:::" O:='::.s

:::;:. O'7:::~
:::. d09
3.794 3. 08:3
3.781

:::::. 11 I)
3.7f:,7

~:::. 1 :::::::;:~
3.. 7;:i4

::~;.. 1 ~=;'::;)
~). '742

::::..lB4
::::;..208
:3..::?2:1
:S .. :~: .'1 :::=;

-,o ~~'.'
'..'. .' '...' ...

::'::. 7:-~':2

3. 7:!. '7
:::...7::.1

:::~. ?i::;.Y
::::.. -7C5

::~:..2(30::::.700
~:::.299

3. 6'~?Ó
:::;;. ~51.2

3.692
~:::. T2E3

::::.6f:37
~~;.. :::4 1.

~) " l:; E) ::~:
~:~:" :y:"; ::~:

::.::.. ó;=~:()
~3:. :3t:; 9" 1.'7L'-'. \_'.' 'o.'
~;:. ~~:82

3...39:J

::~'" .':10::::;

~::.. ":1.J EJ

::~. ,~73
3.67C
...,. "...,
'.>" ,~:)~~ /

.~~:. 664 -r .., n'r -'o
..::. . J1'"~,,.)

:::;:. 6'~J :~
~s . 4::::0
~.:::.. 4t::)"1

~ "-~

..::'. t:.';::! /

::::. (!J54
~~:. 'l'7's

::':.. ,~,;:y::
~~:. 'l87

:::::.650
3. i.1.C~i':'3.6L:.C;
:::::.50:::;:3 . t).'~.h
~~:. :=,:;(;'7

::~: .. f.:,iJ.:-:'.i

:::;: .. ~5 :l ::::'-'
.:;,.6.f.í.I.:,

:~:.~:;:l7~ ,.,~.
'::" b.<.:"::.

,.:' 91.1-3.,:...
::;~. 9:-:;~.

~2. '::i' 6-<"+

::2.. <-ii:::'

2. S'Ed
:~;.. Ol)b
~ .-.~--
'.~" \j.,:::..:.'

3. (ji.iO
3.. 0::::7
.'::'. O~7.(

3. O':;n
:::::.113
3.135
::-:.. 16~:::

3. 1 C/O
:3..::::::3
:3 . :::::~~ C'

:~:. 2~.:;O
:3.2.::'7
"7 '-','-',::---"~' . ..::.CJ.0J

::-::..::::05

3..318
~ ~~-. ...
...' . '...' '-.".-'

::~:. ~~:47

3" T"::7
-,. -:r-7 ::-0"'..:'. ...:' ...i
3. ~~:HH
:3. :39'-j.'
~:::.41 (!

5 . t:i..:::: :~;

~). 4.::'::(;'
3. ll~~!b
:~:. LI-6':?
::~: . .'l F:i ~:'

~~;.4'::;);L
:3. ;:;0::'
3 . ~.iOE).
::::. ~.5i 2
~:~.~j17
'':t' r.:!'r", '!
''':'. ..J .::. ...
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Tabela IV-22 - 08terminaç§~ da n e N~ 2 _atravis dos valo~es m~di~:-
de pH das series pH para N3/HN3 e pH para N3/HN3/In ,

apresentados na Tabela IV-2l.

Volume

tampão (ml)

pH para

N3/HN3

..0:::;:(1 l' ., 'I~ot. .!."0.,::'

. (>.<'],0

..050

4.065
4.017

.o.::!O 3.976

..080 :::;:.920

..100 :5.882

..120 3. 8~:i2

. 1'-10

.160

::-::...(:)29

3.:312
.180
.200

.,. -rc:,...,.

.';'. l :' l

3..785
,-~.,. .-,

. ..::...:.\.)

'" 7-7,-'
.-'. I ! ,)

..2o:S0 3. T58

.300

..:::::..:lO

3.. 7~oS
- -'-'r~
'. '.,',

._.'. .' ..-'o_,

.. ~~:80
.,. -r '-'0<=
...'. ! ,.:..~'

.t:!.:I (;

.. 4:50

.. ,'l'iO

:::;:.720

.,. ..,..;L'

.";'" I ,. "

:3.. 70Fs
..:::.;30 3.. 7:)3
.. ~;,:i~30 :3..690
.620 3..69,4.

.670 3.1:,90

.720 3. l~r:j6

..TlO -:~ i- '-~-:~
.m'.. '.J'...,o.",'

..8.<10

..910

~:::.679

3..675
.9EJO
1.. O~=:;O

-~ " ~._,.
.::0.. ,";) ! .::.

3..670

1. . :I ~:jC

-,.

.::'" f='o(J'7

:i.. ~:::(iO :::;:.66:3
1. 500 ~~:.. :.:':.::'')'-)1

1 .700 .,. ,~r.::: ,.
.m'. ~h'" '-'

j .. '7'~:)O ~~; . (:!;5 li.

:.:::.200 ::::'.652
'2.500 3.. b-'i.<?
2.800 ::-5. b'c;.f.3

;::::.000 ::::.6/.:.7
:::;.. 2~SO

-,' ',-"
'.~'" '~J.,+ .~:.

:3.. ~:;(/; ~s. t",.L~r,-, ,0.1.;'

pH para- 3+
N3/HN 3/In

2..Cf4b
2. 9~;~)
"" t-, LC::'.:~. Ti;J..,,)

'2. '-7T3
2..'':;>89
:::;:.007
::. 023
3. 04,0
3.057
3.07::
3.089
:::;:.112
::.. 1::4-
3.1bl
3. HJ7
3.211
:::;:,,227
::-s. ~:>H]
::::..2h7
3.2::n
::::"::~:U2

3. ~~:15
::-~:" :~:::3 1

:~:;. :::::;''::i
.,. .,.L':'''.,.:'" ...:'."JQ
..~. -:~-i' r,.-'. .-'! ,.:..
.,. '", ,.., L-::'
.';'. J~.C!.-'

3. ::;97
::=::..é1. O t'3

:::::.. 421
::-~:. ~L:. \~

3.453
:~:. ,q..;::-7'

:::::..479

3" 4t:J'::;1

::-S.699
~~: .. ;.~; (> .,S

:3.. 510

:~:.. ;,::i15

~S.:519

pKa

LI..7~3.q.
4. -7:::;:1

4.. 70~:::;
4.67<1'
4.. 6:51
4. b:~~:::-~;

4" ~J1 (~

4 . 60E!
4.60:2
4.59b
4. ~.::;9:l

4. ~,;Bb
4-. ~582
4.577
4. ~.57:1.
4.:57'1
LI-. ~:,;;;;)(:;'

4. ~~;l:.o7
LI.. ~-:;.S::,::;

.<1. ~S6:~:
.q. .. ~,::;,!:; 1

1+ .. ~.=;~=:i9

li- " ~::?:,~f:J

4 . ~,i~~;7
4. :.5:::i6
4. ~=:i~::;!.!,

4..553
4. :::i;'<\;
4" ~:5 :,::',i1

4" ::,';;=:;1

4.. ~'=,;49

1:j...:=:;4B

"1. :,:;"l'/
4-. ::5,<:;7
4.. ~'j.q7
4" 54::;
4 . ~:::;,'l ~:i

.q.. :::;4;::i
4 " ~:',i.q.:5

L} . ~i.'1 ~~;

IN;lz

:I. " :'59~jF~ -05

2 . :~~:~:(:;E -. O ~:i

::::..::21 F::'-05
.<1. :.2~~:~~ ::;::-O ;:i

6.248F-v:,i
E\. :::;:6 9 E::- 0',:'

:1... 07Li,f.:7.-('":;.

:I. . :::;:~~4E:-0.<:1.

:I." 5f.:J3~? -(14

1 . Ej~.::;8E-'(:'~:,

2. 164E-GCi-
:2. 6~':::.:!.E:-O/i.

::. 1 :~:2E-Oljo
:::;:.En:i. E --OL~

':J.. 61 7'i::::-(;':::.
:=::...íi.19E -01.;.

b" 041 F-':)['.
ú. '~)1.::::E-Ol~
(-3.. -:7:::::2E -0.<1-

9. :::;17E -1)L1.
Ci). 8ci2E -04
1 . OEJ?::~--.03
:i.. :I.o:?7f:;::-O::S

1 . ::::;24E-O~,
I. .. .Lj.44E -O::)

1.. i<;,,2:::::::::-0::c;

J " 7fJ8;::;: ._':):~~
1. S)4()::::-O:~':
~:.::"12 J.:::::-03
:2.. ::::11.7r::..-C!:~:

2.. 6S(?E __i):::':
~:~:.. 1:::;' ,~~ (:-: .- U :::::

::~:" !.:,:,:~::j ~::i :::~ - O ::::

4.031.E-..0::':
'l" .<1H :,:5~: O ::~:

::.i. O 1. ~S::~ --. C:~:

~.:5...'lD:2E: -O:':

~:i..7B:~ C~ --O:~;

.':J. :i.~::6E~-O::=::

(:; . ,q. <:;>~.:::t:: -.:) :::::

n

. O~::;.Lj.ll

.OT::<L:":
. O~:J ~;i:].:~;

.. i 101

. :[~:;7O:;'

.1\:?14
" 2:::::~":i4

. 2~iC;!4

. :~:U28

..:3402
-:"~r.::,,,,,.

.. ".;. I ._J..J

. '+275
c 4.~;.:J 1
.5486
" 6 C"{~S

, .. ~,.--,. (::;i:J-:::.:::

,,71()Q

.. 7:~~;D?
.. t)()5éJ

.. b!5'7!:?

.9i5b

. 9S::::;::-:;

J . {»H
l. 0';::0 1
1, . 1 .i.:?
, .''''
,l . ,l (;:, .I.

1.:2L:
:I. . 2;':-,'-:')

1.. ::::'(;2
.' ,..,....
.I. . ..~. (;; 1.

:I. .. .'l~:iH

1 . '::;/1c',
J . (; J .i.
J . 7-'~.b
.' r-..~.-
J. . ~;:;..:;, :'

1 . t)F~1
1 " C;C?7

:2. OiJ.'i
:2. U~3ó
2.0b::::.
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" . 3+
- tampao sem In

CHC10 = 0,180 M4

CN- = 0,360 M3
I 2,000 M

" 3+
tampao com In

CHC10 = 0.180 M4
C - = O 360 M
N .'3
E .3

.- 9 832 -4
In + -. x 10 M

I = 2,000 M

- NaC104 2,000 M

3+
- NaC104 com In

[

CIn3+ = 9,832 x

I = 2,000 M

10-4 M

Foram preparados na bureta de pist~o, 3 tamp5es N;/HN3 e

a adição de volumes determinados a 5,03 ml de soluç~o de NaC104

2,000 M resultou nas séries de medidas da tabela CIV-23). Na

mesma tabela apresenta-se o resultado das mediç6es efetuadas

após as adições dos tampões N;/HN3/In3+ à solução de NaC104 com
3+

In . A reprodutibilidade das medidas de pH dentro de cada uma

( " 3+ ~

das etapas tampoes com e sem In ) e muito boa e comparando -

-S8.com os dados da tabela (IV-2l) pode-se inferir que a utili

zaç~o de tampões com razão de concentrações 1:1 conduz a melho

res resultados pois o poder tamponante dessas soluções é maio~

Na tabela (IV-24) são apresentados os valores médios dos pHs

da tabela (IV-23), para as séries pH para N:1/HN3 e ~
3+

para N3/HN3/ In .
o cálculo de n e IN;lz permitiu que se cons
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truísse o gráfico da curva de formação, apresentado na figu-

ra 19. Observa~se pela comparação das figuras 19 e 18b que as

curvas de formação obtidas são bastante coincidentes, mostran-

do que a metodologia empregada na aquisição dos dados experi -

mentais e satisfatória.

Pode-se concluir que a reprodutibilidade das curvas de

formação obtidas em condiç5es diferentes [pH, concentraç5es de

- 3+

N3 e In ) é um forte indício de que não se formam complexos p~

linucleares e que a hidrólise do In3+ não ocorre até pH 4,5

devido à forte complexação pelo N;.




