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1-1. OBJETIVOS £ JUSTIFICATIVAS DO TRABALHO

O presente trabalho visa a elaboração de um método al-

ternativo, simples e de baixo custo, para determinação de

íons fluoreto quando presentes em águas a níveis de partes

por milhão Ippmj.

0 interesse e a importância nas determinações exatas da

quantidade de fluoreto nos diversos componentes do meio am-

biente tem aumentado nos últintes anos, principalmente, dev_i

do à prática crescente da fluoretação* da água de abasteci-

mento, como uma medida de saúde pública, na prevenção de cá

rie dental.

Devido ãs propriedades particulares do flúor e seus

compostos, pois o flúor è* o mais cletronegativo e reativo de

todos os elementos e muitos compostos de fluoreto são inso-

lúveis; ocorre o acúmulo do flúor em certos tecidosc órgãos,

como por exemplo, ossos e dentes de animais e seres humanos

ou nas folhas e raízes das plantas. Assim, a informação

exata sobre a quantidade de fluoreto no ar, tecidos de an_i

mais e vegetais, solo, água potável, alimentos e bebidas, é

de fundamental importância na avaliação dos problemas ambi-

entais, e com segurança estabelecer e fazer cumprir os pa-

drões de concentração permissíveis.

Assim, apesar da vasta literatura existente sobre aná-

íises de materiais contendo fluoreto, dando origem a diver-

*Fluoretaçãr: Adição de compostos de ilúor a água de abastecimento.



sas revisões(l-4). poucos métodos são aplicáveis ã determi-

nação de seniuicro quantidades de íons fluoreto com suficien

te exatidão, rapidez e baixo custo; ainda hoje, tem-se mui-

to interesse no desenvolvimento de novos métodos ou na va-

ração dos métodos anteriormente propostos, que possam apre

sentar as características descritas acima.

1-2. OCORRÊNCIA DE FLUORETO NOS DIVERSOS COMPONENTES DO

MEIO AMBIENTE

1-2.1. Fl.UORF.TO NAS ROCHAS

Na crosta terrestre, a quantidade do elemento flúor re

presenta 0,065», correspondendo ao décimo terceiro lugar em

abundância; mais comum que o elemento cloro, que representa

0,055'e. Geralmente, está presente na forma de fluoretos in-

solüveis.

0 principal minério encontrado é a fluorita (Cap2), sen

do o mais comum e amplamente distribuído; ê usado como flu-

xo* na fabricação do aço, na manufatura de vidros opales-

centes, na esmaltação de utensílios de cozinha, epara a pre

paração do ácido fluorídrico(5). A criolita (Na,AlF&) é um

minério relativamente raro, sendo que o único depósito im-

portante, localiza-se em Ivigtut, na costa ocidental da Groen

iândia; no passado, foi usado como matéria prima na fabrica

*Fluxo: substância muito fusível com que se auxilia a fusão de outras.
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ção de alumínio, sendo atualmente usado na manufatura de

sais de sódio, de certos tipos de vidros e porcelanas, co-

mo fluxo para a limpeza das superfícies de metais e no pro-

cesso eletrolítico da fabricação de alumínio. A fluorapa-

tita Ca.nK,(PO.) , pertence ao grupo da apatita

CÍI 1 0(F,C1 .OH)-7(PO4'Jb . onde íluoreto. cloreto c a hidro-

xila podem substituir-se mutuamente. Não c importante co-

mo fonte comercial de fluoreto, mas de grande significado

ambiental na produção de fósforo elementar, ácido fosfóri-

co e fertilizantes fosfatados.

1-2.2. I I.UORETO NO SP1.0

A concentração média de fluoreto em solos, segundo a

US NAS(6) é de 0.2 a 0,3 g/Kg; porém, os valores individuais

variam amplamente, sendo que. um extenso programa de amos-

tragem do solo realizado nos USA(7,8), apresenta valores de

concentração variando desde 0,02 até 7,4 g/Kg. A concen-

tração de fluoreto no solo jumenta com a profundidade e a-

penas 5-10* dos compostos são solúveis em água.

Esta grande variação na concentração de fluoreto no so

Io depende de diversos fatores: 1) Formação geológica; 2)

Uso de fertilizantes fosfatados, pesticidas eu água de ir-

rigação contendo fluoreto; 3) Deposição de gases e partícu

Ias. devido a sua proximidade com vulcões em atividade ou

indústrias que manipulam compostos de flúor.
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1-2.3. FLUORETO NA ACUA

Fluoreto está presente tanto na água superficial como

na água subterrânea. A concentração de fluoreto em águas

subterrâneas varia desde < 1 até 25 mg/L ou mais, dependen-

do de fatores geológicos, químicos e físicos da área onde ela

se localiza(9). Na água potável superficial, as concentra-

ções são menores, variando entre 0,1)1 - 0,3 mg/J. (10), devi-

do à menor influência de rochas contendo fluoreto. Na água

do mar a concentração média de fluoreto é 1,3 mg/L(11).

Em algumas regiões(12,13), devido ã escassez de água su

perficial, a população c abastecida com água de poços arte-

sianos, que contém, geralmente, alta concentração de fluor£

to. É comum em tais áreas, concentrações de fluoreto de 4

a 8 ppm na água de abastecimento, provocando a fluorosc* en

dêmica.

1-2.4. FLUORETO NO AR

A presença de traços de fluoreto no ar deve-se tanto a

fontes naturais como às atividades humanas-. Os vulcões são

responsáveis por grande parte da quantidade de fluoreto na

atmosfei a , sendo sua contribuição estimada entre 1-7x10 tone

ladas/ano(14). Outras fontes naturais são as tempestadesde

poeira em áreas onde o solo tem alta concentração de fluor£

to, além de gotículas de águas do mar transportadas para a

atmosfera pelos ventos.

Em áreas urbanizadas ou proximo delas, a maior parte da

quantidade üc fluoreto encontrado no ar é proveniente das



- r i -

atividades humanas, tendo sido estimado que, entre 150

155 mil toneladas/ano de fluorcto são descarregadas na at_

mosfera por fontes industriais nos USA(15,lb).

As principais fontes industriais de emissão de fluore-

to na atmosfera são: 1) fabricação de aço, onde a fluorita

(Cal-,) ê usada para aumentar a fluidez das escórias e ajudar

na remoção do fósforo e enxofre: 2) manufatura de tijolos,

telhas e cimento.-- utilizando argilas que contenham pequenas

porcentagers de fluoreto: 3) produção de alumínio, onde a

criolita (Na-A1F ) é usada como fluxo no processo eletrolí-

tico; 4) combustão de carvão mineral (hulha), sendo que neí>

te caso, somente traços de flúor estão presentes, mas com a

grande quantidade queimada, pode ocorrer emissão significa-

tiva: 5) produção de fertilizantes fosfatados, ácido fosfó

rico e fósforo elementar, a partir, principalmente, da fluojr

-apatita (Ca-gF-jlPO^j . sendo, neste caso particularmente,

de grande importância ambiental como fonte de fluoreto em

algumas áreas onde ocorre fluorose endêmica(17,18.19), devido

a grandes quantidades de Si I'. e 111' liberados na atmosfera ,

quando o minério é tratado com H,S0, ou H?PCh, conforme moj>

trado nas reações abaixo:

1) Produção de superfosfato:

Cal:2. 3Ca.(PO4), + 7H2SO4 • 311,0 » 3Ca(H2l'O4),. H?0 *

* MV+ 7CaSO4

2) Produção de s u p e r f o s f a t o t r i p l o :

CaF , . SCa-lPO4)2 * MH.P04 - 10Ca(H2PO4)2 * 2)if



3j Produção de H-PO.:

CaF,. ) • 20H70 - 10CaS04.

4) Produção de fósforo elementar:

CaF r 3Ca-(PO4)2 + 9SÍU, + 1 SC c*?™°ç0* CaF, •SCaSiOj *

3/2P4 •» 15CO

pode ocorrer também a reação:

5iO2 • 2CaF7 -* Sy^ * 2CaO

Um levantamento do teor de fluorito na atmosfera, de algu

mas comunidades dos Estados Unidos, mostrou que as concen

trações variam entre 0,02 a 2,0 yg/m (14), valores estes,

concordantes com os dados encontrados na Europa(2üJ. Nas

áreas vizinhas a vulcões em atividade ou fábricas que quei-

mam, manufaturam ou manuseiam materiais contendo fluoreto, po

dem apresentar concentrações muito maiores(21J.

1-2.5. FLUORETO NAS PLANTAS

A ingestão de fJuorcto pelos animais e seres humanos ê

feita, principalmente, através dos alimentos e da água. A£

sim, as plantas representam uma importante fonte do elemen-

to no ecossistema, come pode ser visto na figura-1.

As plantas absorvem fluoreto, tanto do solo, através das

raízes, como do ir, pelas folhas. A distribuição do fluor£

to na plain a varia grandeuente, sendo que, a maior parte do

fluoreto absorvide permanece nas raízes ou nas folhas (22).
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A quantidade acumulada de fluoreto nas plantas, na Maio

ria dos solos, é geralmente muito pequena (< 10 mg/Kg, empe

so seco), mas algumas espécies de plantas, por exemplo,o chi

apresenta altas concentrações (> 100 mg/Kg)(23). Outros fa

tores, além da espécie da planta, que também influenciam na

quantidade de fluoreto presente nas mesmas, são: 1) concen

tração de fluoreto no solo, que depende, principalmente, da

quantidade empregada de fertilizantes e/ou pesticidas, e/ou

água de irrigação contendo fluoreto(24).; 2) concentração

de fluoreto no ar, em áreas industrializadas, especialmente

nas redondezas das fábricas de aço, alumínio, ácido fosfóri

co e fertilizantes fosfatados(21) .

0 fluoreto absorvido pelas plantas pode afetar os pro-

cessos metabõlicos,-resultando em efeitos sobre a aparência,

crescimento ou reprodução da mesma: Weinstein(22) descreve

alguns desses efeitos, tais como, clorose, necrose ou dis-

torção na folha e, desenvolvimento anormal do fruto.

Existe considerável variação na susceptibilidade entre

diferentes espécies de plantas em relação ã concentração de

fluoreto atmosférico, mas pequeno ou nenhum prejuízo ocor-

reu quando as espécies mais sensíveis foram expostas a cer-

ca de 0,2 Mg/m de fluoreto no ar, e muitas espécies tole-

ram concentrações muitas vezes maiores que esta(25).

1-3. OCORRÊNCIA DE FLUORETO EM ALIMENTOS E BEBIDAS

Alimentos e bebidas, junto com a água potável, são as
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principais fontes de fluoreto para os seres humanos, sendo

portanto, importante a investigação da ingestão diária de

fluoreto derivada dos alimentos.

1-3.1. FLUORETO EM ALIMENTOS PE ORIGEM VEGETAL E BEBIDAS

Todas as considerações feitas no item 1-2.S. sobre a

concentração de fluoreto nas plantas, são válidas para os

alimentos de origem vegetal.

Encontra-se na literatura revisões sobre a quantida

dé de fluoreto em diversos tipos de alimentos(26,27,28). A

tabela I , apresenta os valores da concentração de fluoreto

encontrados, por vários autores, para alimen

tos de origem veget-al, animal e bebidas.

Os cereais normalmente contém menos que 1 mg/Kg de fluo

reto, sendo que, em alguns casos, concentrações elevadas de

fluoreto, podem ter sido causadas pela contaminação através

do ar, solo, pesticidas, etc. £ comum o aríiuulo de fluore-

to na camada externa do grão ou na casca(27); assim, arroz

não polido pode apresentar valores altos, como 21,2 mg/Kg ,

enquanto arroz polido apresenta 11,4 mg/Kg(29).

Nas frutas e vegetais encontra-se cor.centraçoes de fluo

reto comparáveis àquelas encontradas nos cereais com exceção

do espinafre que apresenta valores muito ai tos (Tabela I). Se-

melhante ao que acontece nos gTãos, a maioria do fluoreto

presente nos vegetais e frutas, se encontram na casca ou na

pele; assim, no tomate, 751 do fluoreto nele contido, se en
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contra na pele(2?).

0 chi é una das bebidas sais ricas em fluoreto, tendo

sido encontrados níveis que variam de 3,2 - 400 mg/Kg em pe-

so seco(23). 0 seu uso diário provoca aumento considerável

sobre a quantidade de fluoreto no organismo, sendo que, uma

xícara contêm 0,5 mg/Kg(32).

Soriano e Manchon(34) descobriram um novo tipo de fluo

rose óssea, como resultado da excessiva ingestão de vinho, o

qual foi adicionado fluoreto como conservante, uma prática

usada em alguns países.

Outras bebidas, normalmente, apresentam baixas concen-

trações de fluoreto, embora, águas minerais possam conter ní

veis até maiores que 1,0 mg/litro. Assim, é desejável que

a concentração de fluoreto nas águas minerais seja declara-

da no frasco(2&).

1-3.2. FLUORETO EM ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL

Em animais, fluoreto se acumula principalmente nos os-

sos. Assim, farinha de ossos e fosfato de cálcio, prepara-

dos a partir de ossos de animal, são ricos em fluoreto.

Alimento de bebê, no qual tenha sido adicionada fari-

nha de ossos, pode conter de 11 a 18 mg /Kg(26).

A concentração de fluoreto na carne, varia de 0,2 até

2 mg /Kg. Carne, ovos e especialmente leite, são normal-

mente fontes pobres em fluoreto(Tabela I).
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Peixes do i»ar. Moluscos e crustáceos, apresenta» Maio-

res concentrações de fluoreto que a Maioria dos outros ali-

Mentos. £* coMunidades onde a dieta inclui grandes quanti-

dades de alinentos do Mar, pode haver excessiva ingestão de

íiuoreto e causar fluorose. UM exeMplo foi descrito por

Sognnacs(3S). sobre os habitantes de Tristão da Cunha, onde

a água potável conte» soMente 0,2 ppM de fluoreto, e a popu

laçlo apresentou alta incidência de dentes Manchados, que é

UM dos sintomas de fluorose ilent.il.

1-4. EFEITOS DO FLUORETO SOBRE ANIMAIS E SERES HUMANOS

1-4.1. ABSORÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E EXCREÇÃO

Fluoreto pode ser assivilado pelo corpo humano por in-

gestão, inalação e, em casos extremos de exposição aguda, a

través da pele. Porém, nem todo fluoreto ingerido ou inala

do, ê absorvido, isto é, uma parte é excretada por vários

meios.

Grande parte do fluoreto ingerido ou inalado, é rápida

mente absorvido através da região "astrintestinal e dos

pulmões, respectivãmente(36). 0 fluoreto absorvido é tranjs

portado pelo sangue e excretado principalmente pelo sistema

renal, ou, fica retido em tecidos caleificados(37).

As concentrações de fluoreto em tecidos moles, são ge-

ralmente buíras e não aumentam com a idade. Os rins são ri



tos cm flucreto. quando comparados COM outros órgãos; isto

cm parte, devido ã retençio na urina. No plasma, as concen

trações são baixas(0,l - 0.2 ppm), após a ingestão, os ní-

veis variam bruscamente cm função do tempo em animais e se-

res humanos, e por isso, para que as análises reflitam a do

se ingerida, devem ser executadas loco após a ingestão(S8).

0 fluoreto urinário não se origina apenas da alimenta-

ção e da água, podendo também ser proveniente dos o>sos. £

xiste uma correlação entre fluoreto urinário e fluoreto in-

gerido(39) . de modo que. um aumento na dose ingerida, gera

um* aumento de excreção ao mesmo tempo em que aumenta a por-

centagem ret ida.

Enquanto o acúmulo de fluoreto em tecidos não calcifi-

cados é praticamente desprezível, o mesmo não pode ser dito

com relação aos ossos. Efeitos acumulativos são observados

mesno onde a ingestão a partir de alimentos c água é muito

baixa.

1-4.2. EFEITO DO FLUORETO SOBRE OS ANIMAIS

Os pastos, foriapens e grãos comumente consumidos pe-

los animais não podem ser responsabilizados como os maiores

fatores de incidência de fluorosc crônica em animais, a me

nos que as fontes alimentares tenham sido expostas ã conta-

minação ambiental, proveniente do transporte de poeiras, fu

mos ou águas contendo fluoreto. A maior parte das plantas

tem capacidade limitada de absorção a partir do solo, mesmo



quando fertilizantes contendo fluoreto são aplicados.

Os níveis de fluoreto dr alimentos consumidos pelos a-

nimais somente serão fonte perigosa de fluoreto nas seguin-

tes circunstâncias:

1 - Areas onde a água potável contêm uma alta concen-

de fluoreto(40)

2 - Quando a dieta animal é indevidamente suplementada

com minerais que contém fluoreto. como per exemplo, a fluo-

rapatita.

3 - Em áreas adjacentes à indústrias ou minas que emi-

tem fumos e poeiras que contêm fluoreto e acabam contaminan

do o solo, ervas c água consumidas pelos animais. Revisões

especializadas sobre a relação poluição ambiental/toxicida-

de foram apresentadas por Suttic(41,42).

Como iá descrito anteriormente, o fluoreto se acumula

principalmente nos ossos, sendo que até 2500 ppm não se ob-

serva anormalidades ósseas ou alterações celulares. Para

concentrações maiores, observa-se deformações ósseas tais co

mo aument' de densidade e variações de estrutura.

1-4.3. EFEITOS DO FLUORETO SOBRU OS SF.RHS HUMANOS

1-4.3.1. EFEITOS BENÉFICOS

0 efeito benéfico do fluoreto na redução de cáries tem

sido amplamente comprovado através da extensa literatura pu

blicada(43,44,49 . Este efeito, denominado de cariostát íco tem



sido explicado através dos seguintes mecanismos:

1 - Alteração da morfologia dos dentes resultante da d_i

•inuição da solubilidade do esmalte e pronoção da reminera-

lização.

2 - Retardamento do crescimento das placas bacteria-

nas.

5 - Favorecimento da precipitação do fosfato de cálcio

sobre o esmalte.

A extensão do efeito cariostãtico depende fundamental-

mente do número inicial de cáries, do padrão de higiene bu-

cal e da quantidade de fluoreto ingerida diariamente,a qual

deve encontrar-se na faixa de 1-2 mg/dia. A ingestão deve

ocorrer principalmente durante o desenvolvimento dos dentes,

devendo ainda ser mantida continuamente, caso contrário, a

proteção adquirida pelo indivíduo diminuirá gradualmente(46).

Recentemente tem sido estudado, o possível efeito do

fluoreto no tratamento de osteoporose(47), devido ao fatode

ter-se observado um pequeno índice desta doença em áreas on

de a água potável contém altos níveis de fluoreto(48). Ape

sar desta observação, não existem ainda resultados conclus^

vos sobre a dosagem adequada de fluorcto(28).

1-4.3.2. EFEITOS T0XICOS

A ingestão diária de fluoreto em concentrações a pdrtir

de 1,2 ppm(49) já exerce efeitos tóxicos crônicos sobre os

seres humanos. Estes efeitos, denominados por fluorose, re
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sultam de alterações fisiológicas principalmente nos den-

tes (fluorose dental) e ossos (fluorose esquelética). No

primeiro caso, as alterações envolvem desde manchas amare-

las no esmalte, até severas de formações (SO, 51). No se gun

do, ocorrem alterações da histologia esquelética, tais co-

mo aumento da densidade óssea, mudanças morfométricasecal

cificação excessiva das juntas. Estes efeitos, aparecem em

regiões que apresentam altas concentrações de fluoreto no

solo e/ou na água.

Js a toxicidade aguda, ocorre usualmente como resulta

dó da ingestão acidental ou suicida de fluoreto, resultan-

do em anomalias gastrintestinais, hipocalcemia, nefroses e

choques (52 ).

A toxicidade do fluoreto agrava-se em indivíduos que

apresentam deficiência de cálcio e má nutrição(S5), sendo,

portanto, mais freqüente em países subdesenvolvidos.

1-5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A FLUORETAÇAO DA ÁGUA DE ABASTECI

MENTO

Na década de 30, foram divulgados os primeiros traba-

lhos associando a presença de fluoreto na água à deteriora

ção dos dentes (fluorose)(54), porem nestas mesmas regiões,

verificou-se que o índice de cárie dental era muito peque-

no.

Os trabalhos posteriores visaram a determinação da do

sagem diária de fluoreto que reduzisse a cárie dental sem
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acarretar fluorose(43,50,55).

Em 1945-1947, um estudo sobre fluoretação de água de.

abastecimento(44) forneceu o valor de 1,0 ppm como dosagem

ótima, uma vez que a cárie dental em crianças com idade va

riável de 5-12 anos diminuiu de 50-75*, enquanto "apenas"

10» da população estudada apresentou fluorosc (1'iji 2) (56).

Este índice de fluorose, deve-se à existência de uma

estreita faixa de concentração entre a dosagem benéfica e

tóxica, como indicam os trabalhos de Trelles(57) e Dean (49),

onde 1,2 ppm são suficientes para causar manchas nos den-

tes.

Estes fatos geraram controvérsias entre os pesquisado

res com respeito â .fluoretação ou não das águas de abaste-

cimento e sobre qual seria o limite permitido(58-f>0).

Em função do grande índice de redução de cárie dental

e "pequeno" índice de fluorosc, várias cidades americanas

passaram a fluoretar suas águas na faixa de 0,7-1,2 ppm .

Esta faixa foi estipulada em função do trabalho de

Gallagan e Vermillion(61) que em 1957 apresentaram a seouín

te fórmula para cálculo da concentração de fluoreto em água

de abastecimento: 0,34/(-ü,038 • 0,00(>2 l:)mg/l.;' onde l: c a

média da temperatura máxima em graus Fahrenheit. Em re-

giões de clima temperado, considerando-se a ingestão dire-

ta e indireta de água fluoretada, o consumo diário médio de

um indivíduo encontra-se na faixa de 1,2-1,6 mg(62),

No entanto, estes valores foram estimados nas décadas
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Figura 2 - Relação entre a redução das cáries e aumento da fluorose com a concentração

de fluorcto (56).



de 40 - SO, quando o grau de industrialização era pequeno

Atualmente, este quadro se alterou no inundo todo, de modo

que o maior consumo de alimentos industrializados gerou uma

grande variabilidade nos níveis de fluoreto ingeridos, cau

sada pela adição de aditivos aos produtos. 0 consumo exa-

gerado destes últimos pode explicar os dados da literatura

compilados por Leverett( b3 ), que demonstram ter ocorrido,

nos últimos 30 anos, uma diminuição de 17-601 no índice de

cárie dental em cidades onde a água não está fluoretada e

um aumento de 30-601 no índice de fluorose em cidades em

que a água ainda é fluoretada.

Segundo Cox(64), a fluoretação de água na América La

tina iniciou-se em 1950 no Panamá e em 1953 no Chile e Bra

sil. De acordo com o autor, os programas de fluoretação da

água na América Latina surgiram porque os dados pareciam in

dicar que a incidência de cáries nesta parte do continente

Americano era no mínimo tão alta quanto o índice existente

nos Estados Unidos. .No Brasil, a "experiência" da fluore-

tação teve início em 1953 n,i cidade de Baixo-C.uandu (HS) .

No entanto, o autor frisa que não se dispunham de informa-

ções seguras sobre o consumo real de água potável em rela-

ção ao clima e hábitos de alimentação e bebida, Apesardi^

to, poucos trabalhos sobre os níveis de fluoreto no ar, na

água e nos alimentos têm sido publicados(65-73), mas vá-

rias cidades brasileiras tiveram suas águas de abastecimen

to fluoretadas.

Segundo as observações de Lcvcrctt ( 63 ) , hoje podem



existir fontes de fluoreto tão importantes quanto a água ,

tais como pasta denta 1(75) eaplicações tópicas, de modo que

torna-se imprescindível um estudo quantitativo da ingestão

total, para que se reavalie a necessidade de fluoretação da

água.
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11-1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O elemento flúor apresenta uma química analítica muito

diferente dos outros halogêneos, como podemos verificar nas

diferenças de solubilidade de seus sais, por exemplo, AgF ê*

solúvel e CaF-, ê insolúvel: enquanto os demais halogêneos

destes metais apresentam solubilidades opostas.

Assim, os métodos desenvolvidos para determinação de

íons fluoreto, apresentam características próprias e, dife-

rem dos demais halogêneos com relação aos reagentes utiliza

dós e as interferências apresentadas.

Um fator importante na detecção, separação e determina

ção de fluoreto é a volatilidade do SiF. e sua fácil forma-

ção na presença de ácidos desidratantes. A reação entre HF

e silica (SiO,) ousilicatos, resulta na propriedade do HF a-

tacar o vidro, sendo também, de principal importância na d£

tecção e determinação do íon fluoreto( l ). Outro fator im

portante no desenvolvimento de métodos analíticos para íons

fluoreto, ê a estabilidade das espécies formadas com Al ,

5+ 4 * 4 +
Fe , Th , Zr , etc. A alta constante de estabilidade des

tes complexos (tabela II), faz com que estes cátions possam

ser utilizados como reagentes analíticos para determinação

de Fluoreto. Por outro lado, esta grande estabilidade, po-

de causar sérios problemas de interferência, caso estes íons

estejam presentes nas amostras a serem analisadas.



Tabela II - Constante de Instabilidade dos complexos de

f1íoreto com alguns íons metálicos â 25°C.

Ion metálico Esnécie 1
inst .

referência

L a ' Lul.2-»
1 ,7x10 Kury (76)

Al

Fe'

Th
4 +

A1F'

AIF"

A 1 F ,

A1F4

A 1 F 5 ~

A 1 1-

FcF2 +

+

FeF 3

ThF3 +

0,5

0,5

0,5

0 , 5

0,5

0,5

0,5

ThFÍ

FtThFl 0 .5

-70,53 7,4x10

0,53 9,5xlO"6

0,53 l ,4x lO~ 4

0,53 l , 8 x l 0 " 3

0,53 2,4xlO~2

0,55 S^xlO"1

/ Brosset (77)

5,2x10

9,5x10 -5

1,7x10

2,2x10 - 8 -

0,5 1,5x10"

3,1x10
-5

Dodgen e

Rollefson (78)

ZrFJ

ZrF2/

2 , 0

2 , 0

2 , 0

1,6x10

1,5x10



Outra fonte de interferência, é a presença de ãnions

como SO^ , Cl", PO. , etc; pois competem com o fluoreto

pelo reagente analítico. POT estas razões, a separação

prévia de fluoretoé uma importante característica na maio

ria dos métodos de determinação.

Encontra-se descrito na literatura(2 ) um grande nú

mero de métodos para separação de fluoreto, mas, com ex-

ceção dos métodos envolvendo resina trocadora de ions,as

separações são feitas, quase que exclusivamente, por vo-

latização.

11- 2. MÉTODOS DE SEPARAÇÃO POR VOLATIZAÇÃO

II-2.1. MÉTODO POR DIFUSÃO

Este método foi desenvolvido por Singer-Armstrong( 81 )

c baseia-se na liberação de HF por adição de HC1O. ou

lUSO., que c posteriormente coletado por uma solução al-

calina em recipiente fechado. 0 método tem sido ampla-

mente usado para determinações em microamostras e tem en

contrado mi'i'as aplicaçõe> em trabalhos clínicos e bio-

químicos( 82 ) .

II-2.2. MÉTODO DE SEPARAÇÃO POR PIROHIDROLISE

0 método foi introduz ido por Warf, Clinc c Tevebaugh( 83)

e envolve o aquecimento do material c, passagem concomi-



tante de vapor super aquecido, provocando a hidrólise do

fluoreto e consequente liberação de HF. 0 método é de

grande relevância para dcteminação de fluoreto em mate-

riais refratários e rochas, sendo recentemente defendido

por Clements e outros( 84 ) coso uma alternativa ã desti-

lação na análise de rotina de rochas e Minerais. Não a-

presenta resultados satisfatórios na determinação de mi-

cro quantidades devido ã baixa recuperação de fluoreto

causada por perdas mecânicas( 85), não sendo recomenda -

vel para análise de matrizes contendo material orgânica

Os métodos mais extensamente utilizados para separa

ção de fluoreto em amostras de água serão detalhados no

item abaixe.

II-2.5. SEPARAÇÃO POR DESTILAÇAO COMO H2SiF6

Antigamente, o principal método de separação de fluo

reto baseava-se na volatização do SiF., sendo que, a de-

composição do material era feita por adição de silica c

ácido sulfúrico concentrado, em atmosfera -perfeitamente

seca, sendo o SiF., coletado cm água ou outro solvente ,

Este método é em geral, tedioso e não muito satísfató -

rio( 8b) e, por isso. nos últimos 50 anos, poucas publi-

cações têm sido registradas! 87 ).

Em 1933, Willard e Winter( 88 ) e independentemente,

Tananaev( 89 ), introduziram a destilação a vapor do áci-

do fluorsilícico (^Silv). com ácido perelórico ou sulfú



rico e pérolas de vidro ã 13S°C. A partir de então, este

tem sido um dos métodos de separação «ais utilizados, sen

do o único procedimento que a "Association of Official

Analytical Chemists" considerou recomendável!90).

O método fornece recuperação quantitativa na faixa

de temperatura de 12O-1SO°C, *• muitos casos, coleta-se to

do o fluoreto, com SO-75 ml de destilado. A presença de

ácido bórico, silica ou grandes quantidades de Al *, re-

tarda a volatização e, para que a recuperação seja quan-

titativa, há necessidade de se recolher um volume maior

de destilado.

Têm sido propostas inúmeras modificações, tanto na

composição do ácido no frasco de destilação, assim como

na aparelhagem com os objetivos de: 1) Eliminar a inter

ferência de certos íons (SOt~, Fe *, Al *, etc); 2) Di-

minuir o tempo de destilação; 3) Automatizar o método :

4) Possibilitar a separação de micro c submicro quantida

des de fluoreto, com pequenos volumes de destilado.

Assim, o ácido fosfôrico a 175 C. tem sido usado co

mo meio de destilação( 91 ), mas a possibilidade de ser a£

rastado com o destilado é grande. A destilação-com áci-

do perelórico tem sido usada ã temperaturas de 135°C(92)

e 12O°C(93 ), e, com ácido sulfúrico à 140°C(94 ), 145 a

150°C( 95), 16S°C(92) ou 180 e 120°C( 90 ) • A mistur;» de

ll2SO4/H5FO4(97)ou1IClO4/H5m4(
l)S)í u sa d a quando a

amostra contém íons que retardam a volatilização do fluo

reto. A remoção de sulfato ou fosfato do dcstilado(97 )



tea sido feita pela precipitação COM hidróxido de bãrio

ou sais de prata, respectivamente.

UM novo esquema da aparelhagem de destilação (figu-

ra 5). foi proposto em 19S9(99 ), o qual possibilitou a

recuperação quantitativa de fluoreto em arostrás conten-

do micro e submicro quantidades, sendo que. a destilação

e auxiliada por borbulhamento de N? n a solução, reco)hen

do-se apenas 15 mL de destilado.

0 "Standards Methods"(]00). adota o método de desri

lação proposto por Bellack( 96 ), o qual recomenda a des-

ti lação da amostra ate 180 C (figura 4).

11-3. MÉTODOS liL SEPARAÇÃO POR RESINAS TROCAPORAS DL fONS

As resinas catiônicas na forma de H , são freqüente

mente usadas, após a decomposição de fluoretos orgânicos

pela reação com metal alcalinoflOl).

Funasaka e outros(]02) obtiveram bons .resultados em

análises de fluoreto em água potável utilizando resinas

aniônicas, do tipo Ambcrlite IRA 400 ou 410 e solução de

sódio 0,1' como eluente, enquanto Kelso e colaboradores(]03)

utilizaram a resina DOWfcX 2x-8 na forma Cl* c solução

de acetato de berílio como eluente. Km ambos os casos,

a- interferência de SO^ c POj" foi eliminada.

Small, Stevens e Bauman(104), introduziram recente
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•ente. um método cromatogrãfico automatizado para sepa-

ração e determinação quantitativa de vários íons, inclu

sive fluoreto. 0 sistema de detecção empregado consis-

te em uma célula de condutividade. A técnica já se en-

contra industrializada sob o título de cromatografia iõ

nica. A maior vantagem da técnica é a possibilidade de

determinação simultânea de vários íons.

n - 4 . MSTDDQSDE DETERMINAÇÃO DE TONS FLUORETO

m

Há um grande número de métodos de determinação de Tons

fluoreto descritos na literatura, mas a maioria tem apH

cação muito limitada, pois não apresenta as caracterís-

ticas necessárias para análise de rotina, principalmen-

te, em amostras de água potável, onde a concentração de

fluoreto situa-se ao redor de 1 ppm. As desvantagens de

tais métodos são:

1) alto custo;

2) tempo de análise longo;

5) baixa sensibilidade;

4) grande número de interferências.

Assim, dos inúmeros métodos citados na literatu-

ra(2.4). apenas os espectrofotometricos, e o potenciomé

tricô com eletTodo íon seletivo de fluoreto, introduzi-

do por I'rnnt c Ross (105) cm r.X><>, são os que íiprcscntam

maior aplicação em análises de rotina.
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II-4.1. MÉTODO ESPECTROFOTOMETRICO COM FORMAÇÃO DE

"AZUL PE ALIZARINA-METAL" - MÉTODO DIRETO

Este método foi introduzido por Belcher e colaborâ

dores(106-108)en1958, sendo o único método espectrofotomé

tricô direto para determinação de fluorcto. Consistem

complexaçio direta do ácido diacético de alizarina (azul

de alizarina) e fluoreto com íons metálicos, tais como

Zr 4\ Cc 3\ La3+ ou Th 4\

A figura 5a mostra a estrutura do derivado N-N-áci-
*

do diacético da alizarina, o qual reage com o íon metá-

lico formando o complexo mostrado na figura 5b. Este úl_

timo reage com fluoreto, formando um novo complexo 1:1:1

de coloração azul que absorve em 610 nm (figura 5c).

0 método é sensível e apresenta precisão de 0,5'* na

faixa de 0,1-2,0 ppm. Os íons Fe3+, Al"3*, C20^ e PoJ"

atuam como interferentes.

Aplicações do reagente têm sido feitas em diversas

matrizes, como determinação de fluoreto em água do

mar(lOi)), urina(HO), rochas(lll). compostos orgâni-

cos(112) e ar(113).

II-4.2. MÉTODOS ESPECTROFOTOMETRICOS INDIRETOS

Esses métodos consistem na reação de F com um com

plexo organometálico. 0 complexo apresenta um máximo de

absorção em um determinado comprimento de onda e o íon
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CII-NH
V

Figura 5a. Estrutura ácido N-N- diacético 5-aminoalizarina

(azul de alizarina)

H,o H.O

M = Ce. Li or Pr

Figura 5b. Estrutura do complexo

aiizarina-rmetal .

fluoreto azul de

Figura 5c. Mecanismo da produção de cor do fluoreto

azul de alizarina (complexo 1:1:1) (108)
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fluoreto reage com o íon metálico do complexo formado,

diminuindo a absorbância da solução (descoloramento).

Entre os íons metálicos utilizados, o zircõnio(IV)

ê o que geralmente apresenta melhores resultados, mas

a utilização de Al(III) ou Th(IV) apresenta algumas van

tagens(114,11$ . Os complexantes mais amplamente usados

são:

1) "SPANDS"(ácido 4,5 dihidroxi-3-(p-sulfofenilazo)2,7-

-naftaleno dissulfônico), figura 6;

2) Eriocromo Cianina R, figura 7;

3) "Alizarina vermelha S"(Alizarina sulfonato de sódio),

figura 8.

II-4.2.1. ZIRCON 10 - SPANDS

0 método fotométrico foi proposto inicialmente por

Bellack e Scoubou(110) e foi aplicado diretamente em

amostras de água. A concentração de fluoreto é medida

pela diminuição na absorbância a 570 nm do complexo zi_r

cônio-SPANDS. 0 desaparecimento da cor é instantâneo,

para soluções contendo 0,7 M de HC1, sendo a velocida-

de da reação influenciada pela concentração do ácido .

Apresenta menor sensibilidade que o método espectrofo-

tométrico direto, sendo aplicável na faixa de 0,00 a

1,40 ppm de fluoreto na amostra.

Este método tem sido aplicado, por exemplo, na de

terminação de fluoreto cm alimentos e bebidas(117); em
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NaO,S

N = N

SO,Na
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fenilazo) 2,7 - naf ta leno dissulfônico) ("SPANDS")

HOOC COOH

Figura 7. Estrutura do Eriocromo Cianina R.

O OH

Figura 8.

OH

SO," Na

Estrutura da Alizarina sulfonato de sódio

("Alizarina vermelha S").



amostras de água(103), onde os interferentes são elinu

nados por resina trocadora de íons; ou após a separa -

ção do fluoreto por mierodifusão( 118 ). As principais

interferências são apresentadas na tabela III.

II-4.2.2. 2IRC0NI0 - ERIOCROMO CIANINA - R

Megregian(119) propôs o método, aplicando-o direta

mente em amostras de água e materiais biológicos , após

calcinação e destilação pelo método de Willard-Winter(88).

0 jnétodo apresenta séria interferência de íons sulfato,

tendo sido proposta a eliminação através da adição de

íons bário. 0 complexo Zr - Lriocromo cianina - R, que

absorve em 540 nm, sofre um descoloramento na presença

de íons fluoreto. Há necessidade de um controle rigo-

roso das variáveis, tais como, concentração de reagen-

tes e temperatura, pois não existe uma única relação

estequiometrica entre F e o complexo Zr - liriocromo

cianina - R. 0 método é aplicável na faixa de 0,00 a

1,40 ppm de fluoreto. Na tabela III, encontram-se re-

lacionadas as principais interferências.

Singer e Armstrong( 99 ) aplicaram o método na de-

terminação de fluoreto em soro humano, após a separa -

ção de fluoreto por microdestilaçao (Fig. V. Nielsen( 120)

através da pré concentração de material biológico, em-

pregando resina trocadora de íons (DOWEX 1-XG) deternú

nou fluoreto na faixa de 1 - 10 ug/50 ml de amostra com

5'» de precisão.



Tabela 111 - )*rincipais interferências nos métodos espcctrofotométricos c

eletrodo Ion Seletivo (Efeito dos Ions intcrfcrentes j>ara

a concentração de 1 ppm de fluoreto) (136).

Ton adicionado
(ppm)

Al5*

Fe 5 +

Ca2*
•

HCOl

Cl"

(NarO3)n

inetafosfato

K

0.1
0,25
0,50

0,1
1,0
2,0

100
250
500

100
250
500

50
100
200

25
100
500

0,5
1.5
2,5

0,5
1.5
2,5

Alizarina

vcnnclJia

0,94
0.86
0.73

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
0.98
0.96

1.00 .
1.03
1.11

1.00
1.00
1.00

1.11
1.21
1.42

0.98
0.98
0.98

Fluorcto encontrado pelo método

Eriocrorao

S cianina R

0,93
0.78
0.72

0.95
1.00
1.00

0.86
0.86
0.90

1.11
1.16
1.17

1.08
1.10
1.25

l . Ü Ü
1.03
1.08

1.07
1.12
1.14

1.04
1.04
1.04

SPAÜNS

0.96
0.88
0.79

1.00
0.99
1.00

1.00
1.05
1.06

0.99
1.05
0.98

1.02
1.05
1.07

1.00
0.96
0.96

1.08
1.14
1.20

1.03
1.02
0.99

Azul de

Al i zari na

0.90
0.86
0.75

0.99
1.03
1.12

0.93
0.86
0.79

0.96
0.96
0.96

1.00
0.95
0.95

U.<>5
0.93
0.ÍK)

0.94
0.95
0.94

0.99
1.03
1.03

Eletrodo

ion seletivo

0.98
0.91
0.87

1.00
1.00
1.00

1.00
1.0C.
1.00

1.00
1.00
1.00

l . Ü Ü
0.99
0.93

l . Ü Ü
1.00
<).%

1.00
l.Ofi
1 . 0 0

i.no
1.00
í.on



11-4.2.3. ZIRCON10 - "AL1ZARINA VERMELHA S"

O método colorimctrico foi proposto por Sunchis(i21) e

baseia-se na formação do complexo organomeiálico de Zr-

Alizarina Vermelha S, que em meio ácido é descolorido pelo

F . tornando a solução amarela.

Algumas sugestões de modificação têm sido feitas para

tornar o método mais sensível e menos susceptível ã inter-

ferências. Lamar(122) sugeriu acidificar o indicador Zr-

Alizarina com H,SO4 2,1 N para diminuir a interferência de

SOT e tornar mais estável a solução de Zr-Alizarina. La-

mar e Ürake(123) apresentaram um estudo dos fatores que a-

fetam a determinação de fluoreto na água. Talvitie( 115),

propôs a substituição do Ir por Th , obtendo maior velo

cidade na reação e estabilidade dos reagentes. Nos méto-

dos que utilizam Zr-Alizarina, há necessidade de se espe -

rar 1 hora ou mais para o desenvolvimento da cor, enquanto

que, com Th-Alizarina, 30 minutos são suficientes.

IJ-4.3. ELETRODO fON SELETIVO DE FLUORETO

Eletrodos íon seletivos podem ser definidos como sen-

sores eletroquímicos que monitoram atividade iônica em so-

lução(124). 0 eletrodo de fluoreto(Fig. 9) foi introduzi-

do por Frant e Ross(lOS) em 1966 e é constituído de umeris

tal único de LaF- (dopado com eurôpio). através do qual se

estabelece uma diferença de potencial entre soluções de fluo

reto de diferentes atividades. Uma dos faces do cristal cn



/• E l e t r o d o de

Ag/AgCl

0 . 1 M NaCl

0 . 1 M NaF

Mono Cristal de

LaF,

Figura 9 - Esquema do eletrodo Ton seletivo de F~ com mono cristal

de



contra-se em contato con a solução de referência interna e

a outra con a amostra a ser analisada, de nodo que a célu-.

Ia eletroquímica pode ser representada por:

Ag/AgCl. Cl" l«MM).F" («,]M)/LaF3(s)/solução amostra/ECS

A atividade iônica pode ser substituída por concentra

ção. desde que o coeficiente de atividade do íon de interes

se não varie durante as Medidas experimentais. Para tanto,

a força iônica, pH 9 concentração do agente complexante de

vem se raan;c* constantes.

Tons que interagem com o fluorcto através de complc -

xos estáveis ou produtos insolúveis, tais como Al , Fe e

Ca" devem estar ausentes ou mascarados pelo complexante u

tilizado, desde que este não interfira na resposta do ele-

trodo. Além das interferências catiõnicas, deve-se levar

era consideração, as interferências aniônicas de SO" e PO.,

que formam complexos estáveis com La(III) causando a dis-

solução do cristal eletroativo. Neste caso o grau de in-

terferência, será função da concentração do interfcrente na

solução.

As análises potenciometricas de fluoreto com eletrodo

seletivo devem ser executadas em 4,0 < pH < 8,0 (125).

Abaixo de pH • 4.0 forma-se a espécie HF, enquanto acima

de pli = 8,0 íons OU substituem íons l'~ na membrana ele-

troativa, devido a semelhança de raio iônico de ambas as

espécies e baixa solubil idade do La(0H)-(pKs = 18,9) (126).

Devido aos aspectos acima citauos, normalmente as aná



uses dc fluoreto são feitas na presença de TISABl 127.128)

(Total Ionic Strength Adjustment Buffer). Esta soluçãomiv

têm o pH :i força iônien do meio constantes. Desde a in-

trodução do eletrodo de fluoreto. a técnica potenciométri-

ca tem sido amplamente utilizada, em função do número redu

lido de interferências e alta sensibilidade do eletrodo.

Isto possibilita a utili-ação do mesmo cm amostras natu-

rais sem necessidade de separação previa do fluoreto. De-

terminações têm sido realizadas em diversas matrizes tais

como: água(128). alimentos(129). ar(13(|. plantasUSl ) • ro"

cnas(152), osso(I33), dentes(l.vl) c urina(15S).

Ura estudo comparativo entre os métodos espect rofotonic

tricôs e potenciométricos na determinação dc fluoreto em

água. foi apresentado por Crosby e out ros (.].>»> )• os quais

concluíram que o método poteneiomctrico apresenta vantagens

sobre todos os demais em relação ã velocidade, exatidão c

facilidade de execução, sendo portanto recomendado a análj^

ses de rotina.

11 - 4 .4 . MHTonos j:oNmrro MfTm IJO S

Harms c .landers em J 930 (, 137 ) propuseram a utilização

do método condutometrico para determinação de l: . A amos-

tra em 30* dc etanol c tampão ácido acético/acetato de só-

dio, foi titulada com cloreto dc alumínio. Apesar <'o meto

do apresentar uma grande potencialidade analíticu. esta não

foi explorada, haja visto os poucos trabalhos publicados a

pó< esta data.



Métodos condutoaétricos de alta freqUência tea sido u-

tilizados na detecção do ponto final em titulações de fluo-

reto cos acetato de lantinio(138) e nitrato de tório(139) -

Em ambos os casos, a sensibilidade foi baixa porca quando

nitrato de tório foi utilizado, baixa precisão foi também ob

servada.

Segundo Martcll r CheberccM 140) , complexos entre cã-

tions polivalentes e ligantes univalentes pode* sofrer con-

siderável dissociação no ponto de equivalência, uma vez que

complexos intermediários de menor estabilidade podem ser for

mados. A observação de Martcll foi confirmada por Lingane

" - - 4 * 3 * ~
(141). que determinou ions F com Th e La através de t_i

tulações potenciométricas com eletrodo seletivo de fluoreto.

A utilização de La"5 forneceu os melhores resultados em fun

ção da magnitude do salto pot eneiométrico c velocidade de ob

tenção do potencial de equilftrio.

A formação de complexos e compostos pouco solúveis é

favorecida em misturas água/solvente orgânico devido ã dimi

nuição da constante diclétrica do meio. liste fato pode ser

aproveitado para aumentar a sensibilidade de técnicas analí

ticas de complexação ou preiipitação.

Kubota e Surak (142) aplicaram o método condutométrico

na determinação de I' em análises de sais inorgânicos, uti-

lizando solução tie La(Ac). como titulante. Nas curvas de ti

tulação obtidas com amostras de concentração acima de lOppm,

observou-se desvios na 1inear idade antes do ponto final, ob

tendo-se irreprodutibi1 idade nas determinações. 0 dosvio



padrão relativo obtido para soluções de Nal: com 1,9 ppm de

F foi de 9*. As titulações fora* executadas em soluções

com 20* de etanol/ãgua.

Yecheskel c colaboradores (143), utilizaram solução de

ih(NO^). CORO titulante. na determinação de F em destila -

dos de Tefflon to c rochas fosfatadas. Descrevem que uma

melhor definição do ponto final foi obtida, quando conduzi-

ram as titulações em solução de SOI etanol/água. Obtiveram

um erro relativo de -21 para soluções de NaF com 20 ppm em

fluo reto.

Dos reagentes que podem ser utilizados na determinação

de fluoreto por titulação condutométrica, o l.a apresenta

vantagens em relaçãe aos demais por formar composto insolú-

vel cem F (KsL ,.. = 7 x 10 ') (143) e apresentar hidróli-

se cineticamante desfavorável, de modo que soluções de La

em pH = S,0-t>,0 podem ser estocadas por longo tempo sem so-

frerem alterações

No presente trabalho associou-se as vantagens da utili

zação de solventes orgânicos c La(NT),)- como titulante, v^

sando um aumento de sensibilidade e reprodutibilidade do me

todo condutometrico com o objetivo de aplicá-loà determina

ção de fluoreto em água de abastecimento.
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I 1 I - 1 . REAGENTES E SOLUÇÕES*

I I I - l . a . PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO ESTOQUE DE La(NO5)5 Ü.3Ü00 M

A solução de La(NO-). foi preparada a p a r t i r de ^a_O,

Merck p . a . . previamente mantido em mufla a 800°C por 2 horas

a fim de eliminar t raços de La 7 (C0,) . . Pesou-sc com exa t i -

dão uma massa adequada de La7O,. a qual foi transformada em

La(NO,)- por tratamento com ácido n í t r i c o concentrado. A so

lução resu l tan te foi evaporada em banho maria a té a secura.

Esta operação foi repet ida por mais uma vez, e o La(NO,), ob

t ido dissolvido cm volume apropriado de água des t i l ada .

I I I - l . b . PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO ESTOQUE DE NaF 0,1000 M

Fluoreto de sódio Merck p .a . foi dessecado em estufa a

120 C por 8 horas. Pesou-se com exatidão massa apropriada do

sal que foi posteriormente dissolvida em água des t i l ada .

A solução foi armazenada em frasco de p o l i e t i l e n o .

I I I - l . C . PREPARAÇÃO DE T1SAB

A solução foi preparada por adição de 57 ml. de ácido a-

cé t ico glacial (Merck p . a . ) , 58 g de NaCl (Merck p . a . ) e 4 , 0 g

de ácido 1,2 ciclo-hexanodiaminotetraacético (CUIA - K & K) em

500 mL de água d e s t i l a d a . 0 pH foi a j u s t a d o com NaOH6 M a t é

*Todas as soluções util izadas foram preparadas a par t i r das soluções es-

toque por simples diluição com água destilada.



o valor de 5,3-5,5 e o volume completado a 1 litro.

111-l.d. PREPARAÇÃO UA SOLUÇÃO t>l£ Ba(NO3)-> 1,0 x 10"
J M

Preparada por dissolução de Ba(N0.Jo Merck p.a. em água

destilada

III. I.e. PREPARAÇÃO ÜA SOLUÇÃO Dfc Na;S0<1 0,135 M

Preparada por dissolução de Na.SO. Merck p.a. em água

destilada.

III-l.f. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE NaCl 0,5 M

Preparada por dissolução de NaCl Merck p.a. em água des>

tilada.

III-l.f,. REAGENTES

- Ácido sulfúrico 95-97$ Merck p.a.

- Etanol absoluto - Merck p.a.

- Oxido de prata - Merck p.a.



II1-2. EQUIPAMENTOS E PROCEDIMF.NTOS PARA DETERMINAÇÃO DE FLUO

RETO EM SOLUÇÃO PADRÃO

II1-2.1. NEUTRALIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE La(NO3J?£ MEDIDAS DE pH

Alíquotas de 10,00 ml. de La(NO3)5 3,000 x 1 0~
JM (pH - 4,3)

foram neutralizadas por adição de NaOH 0,01 M, até pH 5,5-6,(1

As medidas foram feitas com um potenciômetro Metrohm ESlbeum

eletrodo de vidro combinado Metrohm EA 121.

II1-2.2. NEUTRALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DE FLUORETO DESTILADAS

Os dcstil.-ulos obtidos (pll 3.8-4,2) foram neutralizados

por adição de NaOH 0,01 M até pH 5,5-6,0. As medidas de pM

foram feitas com os-mesmos equipamentos descritos no item an

terior.

II1-2.3. DETERMINAÇÃO POTENCIOMETRICA DE l-LUORETO COM ELETRO

DO fON SELETIVO

As medidas potenciométricas para determinação de fluore

to foram realizadas utilizando-se um eletrodo íon seletivo da

Orion mod.-lo 94-09 e um eletrodo de calomelano satu

rado como referencial.

As leituras de potencial foram efetuadas com um potent* ió

metro Orion modelo 701, sob agitação constante, três minutos

após a introdução dos eletrodos em copos plásticos descartá-

veis contendo 15,00 mL de solução padrão (curva de cal ibração) ou

amostra, e 15,00 ml. de TTSAB. Todas as medidas foram rcali-

:adas no laboratório de análises de águas da (TliTHSI?.
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III-2.4. TITULAÇÕES CONPUTOMETRI CAS

Para efetuar as medidas de resistência utilizou-se um

condutômetro Metrohm Herisan E 582 acoplado à uma célula de

condutividade Metrohm EA-608 (6 = 0,765 cm" ) com dois ele-

trodos de platina platinizada.

A uma alíquota de 25,00 ml. da solução problema conten-

do íons fluoreto. adicionou-se 25,00 ml. de álcool etílico.

Após a mistura ter sido agitada por cinco minutos, esta foi

titulada com solução padrão de La(NO-), 3,000 x 10 * M, adî

cionada através de uma bureta de pistão Metrohm Herisan

E 274. sob agitação constante. O bequer onde foram efetua-

das as leituras foi mantido em um banho de água à temperatu

ra ambiente.

111-2.5. MÉTODOS Dl; SHPARAÇAO 1)1; FUIORI-TO

111 - 2.5 .1 . DESTILAÇÃO A 180°C COMO PROPOSTO POR BELLACK(96)

Destilou-se até 180 C uma mistura de 400 ml de água de^

tilada e 200 ml. de ácido sulfúrico concentrado na presença

de (20-30) pérolas de ebulição. Kste processo visou a remo

ção de eventuais contaminações de fluoreto contido nos rea-

gentes e ajuste da proporção H?SO4/H?O (1'ig. 10); tie modo

que o destilado foi desprezado.

Em seguida, resfriou-se a mistura anterior para valores

inferiores a 120 C e adicionou-se 300 mL de amostra sob agi



200!

mLH S04 / 100inL

Figura 10 - Proporção H,S04/H.,0 cm função da tempera-
tura di* ebulição da soluce ̂



tação constante, prosseguindo-se a destilação até 18()°C. 0

esquema da aparelhagem utilizada ê apresentado na fig. 4

111-2.5.2. DESTILAÇÃO A 135°Ç COM) PROPOSTO POR

WILL ARI)-WINTER ( 88 ) MODIFICADO

Ajustou-se a proporção H,SO./II_O para dest ilação à 13!?C

como descrito no item anterior. Resfriou-se a mistura para

valores inferiores ã 120 C, adicionou-se 150 mL de amostra

sob agitação constante e. destilou-se até 130 C. Em segui-

da, adie ionou-se lentamente ao balão de destilação 100 ml. de

água destilada mantendo-se a temperatura constante. Pros-

seguiu-se com o processo de destilação até 155 C. recolhen-

do-sc todo o destilado em um balão de 250 ml..

Este procedimento deriva do método de Willard-lvinter (. 88 ).

onde a proporção H,SO,/H^O não foi inicialmente ajustada.
•• ~T ém

0 esquema d;i aparelhagem c basicamente o mesmo da

figura «j. com exceção do balão de destilação. Utilizou -

-se um balão de três bocas com capacidade para 1 litro, em

uma das quais adaptou-se um funil de separação por onde in-

troduziu-se água destilada ao balão durante o processo de

dest i1 ação.



CAP TT 111.0 IV

R E S U L T A D O S

D I S C U S S Ã O



IV-1. DETERMINAÇÃO CONDUTOMSTRICA DE FLUORETO EM SOLUÇÕES PA

DROES DE NaP

Conforme o procedimento descrito no item 111-2 .4.. amos-

tras padrões de fluoreto em várias concentrações foram titu-

ladas com La(NO.)3 3,000 x 10 M. Os resultados obtidos cn

contra -se na tabela IV.

Cone. de F~ presente

(ppm)

0,475

0,950

1,900

4,750

Cone .de F encontrado

(ppm)

0,495a

Ò,974b

1,942 a

4 , 8 2 5 b

Erro Rela

tivo (\)

• 4 , 2

• 2 , 5

• 2 , 2

+ 1 . 6

a- Média de 10 determinações b- Media de 2 determinações.
Tabela IV : Titulação condutométrica de fluoreto padrão com

La(NO 3) 3 3.ÜÜÜ x IO"
3 M em Sü". de clanol .

Em concentrações de ions F iguais ou superiores a

1,900 ppm, a curva obtida apresenta o comportamento esperado

(Fig. 11). Inicialmente íons La reagem com íon fluoreto p£

ra formar LaF, (Ks = 7 x 10 ). Antes do ponto de

Valencia, a variação de condutância deve-se à substitui-

do íon fluoreto (A° - 55,4 mho cm /eq) • pelo ion
i o _ _ „ . 2

NO, (A » 71,4 mho cm /cq). 0 aumento de condutância nesta

região nâo 5 muito acentuado devido a pequena diferença no Xo dos

íons envolvidos. Após o ponto de equivalência, a adição de um

excesso de titulantc provoca um acentuado aumento nu comlutân

cia da solução U°La3+* 69,6 mho cm /eq)(144).
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Cabe sa l ientar que IKSS determinações efetuadas, não se

observou a precipitação do LaF,. embora o volume de equiva-

lência obtido correspondesse ã su:i formação. liste fato pode

ser explicado ;uimi t indo-se a formação de co ló ides , como ohscr

vado também por l.ingancl 14 1 I.

Tara concentrações abaixo de 1,0 ppm, a curva de t i tu la

cão ôbt ida apresent a três pontos de inf I exãol I- ig. 12) .

Esta diferença de comportamento cm relação âs soluções

mais concentradas pode ser explicada admitindo-se que o pro-

duto de solubil idade do l.aF- não tenha sido at ingido, de modo

que as inflexões observadas correspondem ã formarão de pares

iônicos devido aos eijuil íbrios :

5 l" • La'1** -" I.aP- <a)
.•>

LaF- • La""** * l.al-** • l.aF* (b|
• 7>+ -' * +

L a F , • La «- : La\ [C)

Na l i t e r a t u r a , e n c o n t r a - s e d e s c r i t a a p e n a s a e x i s t ê n c i a

da e s p é c i e LaF . c u j a c o n s t a n t e d e i n s t a b i l i d a d e e

1 . 7 x 1 0 " J ( 70 1 .

IV- 2. P R E C S A o DO METO PO COMWIPME TO ICO (SOUIÇOES PAHRQES DF

A precisão do método condutometrico foi determinadu

titulando-se 10 soluções contendo 475 ppb de I c 10 solu-

ções contendo I .íM> ppm de I- . com solução padrão de Tons

La^ 3,000 x 10 ^ M. como descrito no item II 1 -2 .4 . . Os da-



dos obtidos encontra*-se nas tabelas V e VI.

Tabela V - Determinação de 475,0 pelo F~ cm soluç•">•.•?

padrões de NaF por titulação condutometri -

ca co» La(NO3)5 cm SOI etanol.

Amostras cone. de F fppm)

1 513

2 478

5 492

4 SUO

5 ' 49Í)

6 472

7 478

8 489

9 513

10 513

Média 495

Estimativa dec desvio padrão 26

Desvio padrão relativo St



Tabela VI - Determinação de 1,900 ppm de F~ em soluções

padrões de Nal: por titulação condutométrica

com La(N0.)3 em SO* etanol.

Amostra Cone. de F~(ppmJ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,010

1,982

1,962

1,962

1,907

1,S79

1,941;

2,Jli>

1,948

1,797

Média 1,942

Estimativa d° desvio padrão 0,080

i padrão relativo 4*.
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Figura \2 - Curva típica obtida na titulação de F" em concentrações

abaixo de 1,0 ppm



IV-3. DETERMINAÇÃO CONDUTOMCTRICA UH FLUORLTO HM ACUA 1)H ABAS-

TECIMENTO

IV-3.1. INFLUENCIA 1X3 pH NA DETERMINAÇÃO CONÜirrOMETRiCA DL: 1 •"

Na determinação de íons F , seja pelo método condutomc-

trico ou poteneiomctrico, a obtenção de resultados confia

veis está subordinada ã acidez do meio.

Em pH =4,0. o fluoreto encontra-se na forma de HF, po-

dendo originar a espécie HFI em soluções mais concentradas.

HF í H* • F" K4= 6.7 x IO"
4 (126)

Nestas condições, a precipitação de F por La é difi-

cultada devido ?i competição entro os íons La* e II pelo I ;

em outras palavras, aumenta-se a solubilidade do Lal,. Isto

acarreta dificuldade na avaliação do ponto final nas titula-

ções condutometricas, sendo que cm pH = 5,0-6,0, a complexa-

ção de La por l: é facilitada c mostra ser confiável quan-

to ao aspecto quantitativo (Fig. 13).

Acima de pH = 7,0. ocorre hidrólisc dos ions La com a

íormação de La(OH)j.

l>cst;i maneira, todas as amostras v soluções de l.afNO,),

foram previamente neutralizadas como anteriormente descrito

nos itens 1 II-:.1. e 1 11-2.2. .
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Figura 13 - A) Titulação condutometrica de F .com La(NOj)3

em pH = 4,0
B) Titulação condutométrica de F* com La(NOj)3

em pH = 5,5
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IV-5.2. AMOSTRAS DESTILADAS A 18O°C

As medidas condutométricas realizadas em amostras cuja

destilação foi feita a 180°C não foram satisfatórias, de mo

do que o método condutométrico proposto não pode ser aplica-

do em tais destilados. Testes qualitativos mostraram a pre-

scnça de altas concentrações de íons SO^ no destilado, que

por complexarem Tons La de acordo com a reação abaixo, são

responsáveis pelo comportamento irregular observado nas titu

lições (erros positivos).

La"5* * SoJ" ^ LaSO* Ki = 2,5 x ll>~4 (145)

IV-5.5. AMOSTRAS DESTILADAS A 1 35°C

A fim de evitar a destilação simultânea do H-SiF.e H-SO.,
5 2 b L 4

a 1iteratura( 88 ) recomenda que a destilação seja conduzida a

13S C. No entanto, medidas potenciometricas realizadas com

eletrodo seletivo nos destilados revelaram que nessa tempera

tura, não há destilação completa de fluorctocom.>00ml, de destilado.

Para se obter a destilação quantitativa de. F utilizou-

-se o procedimento descrito no item III-3.5.2.. As análises

potenciometricas realizadas nos destilados assim obtidos, con

firmaram a separação quantitativa, porém interferências fo-

ram ainda observadas qu.indo o método condutomet r ico foi uti-

lizado, obtendo-sc sempre valores mais altos nas determina -

ções de íons F~ (Tabela VII ).
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Tabela Vil - Determinação condutometrica de F~ em amostras

padrões, destiladas à 135 °C.

Amostra Método condutométrico Eletrodo íon Recuperação

(ppm) seletivo(ppm) %

2,25 0,84 2()8

2.28 0.76 300

2.22 0,76 292

Como pode ser observado a partir da tabela Vil. nas \nv

d idas condutométricas a porcentagem de recuperação foi supe-

rior a 1UU"Ó, indicando que houve um consumo de titulante su-

perior ao esperado. Bsses resultados podem ser e,\pl ic.nlos

admitindo-se a presença de íons Cl" c/ou S0 4 nos destilados.

A presença de íons Cl foi confirmada por ensaio quali-

tativo com íons Ag cm meio de ácido nítrico, verificando-se

posteriormente que estes causam interferência quando presen-

tes acima de 5,0 ppm. Segundo informações da CKT1;SB,

a água potável contém no máximo 10 ppm de Cl c depois da des

tilação somente 4,0-5,0 ppm são encontrados no destilado, de

medo que a interferência de íons Cl c desprezível.

Como a temperatura utilizada para a de.sl i J ação [)?>$ <"J

não permite a decomposição do U 2
S O4 • admite-se que esle foi



arrastado para os destilados na forma de aerossol. A titu-

lação dos destilados na ausência de Ions F com solução de

La(NO,). 3,000 x 10 " M (provas cm branco) resultaram cm um

consumo de titulante equivalente à presença de 1,5 ppm de

SO 7 em solução do destilado (I:ig. 14 ).
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Figura 14 - Titulação condutometrica do "Branco" com
La(NO3)3 3,000 x IO"3 M em meio 50'*etanol
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IV-5.4. ELIMINAÇÃO DA INTERIERENÇ;A Dli fONS SO^~ NOS DESTILA

DOS A 135°C

Desde que o volume recolhido do destilado c a temperatu

ra de destilação são mantidos constantes, a concentração de

sulfato no aerossol também é constante. A eliminação da in-

terferência foi obtida mediante a adição de íons Ba ao des

tilado em quantidade equivalente ao S0"~ presente, verifican

do-se experimentalmente que um excesso de 5* em moles de íons

bário é tolerável. Nestas condições, apesar de não observajr

-se visualmente a precipitação de BaSO,, a interferência foi

eliminada. Hstc fato pode ser explicado admitindo-se a for-

7 * 7 -

mação de pares iõnicos entre Ba" c SOt ou ainda, a forma -

ção de colõides.

IV - 3. S . TEMPO DE LEITURA E SENSIBILIDADE DO MÉTODO C ONDlJT O -

MÉTRICO

0 tempo de estabilização entre duas adições sucessivas

de titulante nas medidas condutométricas c inversamente pro-

porcional a concentração de l: na solução. Assim, ao titu-

lar-se amostras contendo 500 ppb de fluoreto, o tempo de lei-

tura entre uma adição e outra de íons La' é de 3 minutos, en

quanto ao se titular amostras com 2,0 ppm, este tempo c redu

:ido para 1 minuto ou menos. Deste modo, considerando-se que:

19) 0 limite de detecção do método c 500 ppb em solução aquo

sa (na verdade determinam-se 250 ppb na mistura 50°, alcoóli-

ca): 29) Um método analítico deve possuir uma ampla faixa ú

til de trabalho; 59) A necessidade de determinar-se cone».;.-



trações de fluoreto abaixo de 500 ppb e 4Ç) A determinação

em níveis de 2,0 ppm ser mais rápida e precisa: adicionou-

-sc solução padrão de fluoreto de sódio ao destilado, de mo-

do que a concentração total titulada foi sempre ijMial ou

maior a 2 , 0 ppm.

1V - 3. b. COMPARAÇAO F.NTRi: OS Ml-TODOS CONDUTOMl-TRlCOS li POTHN-

C1OMETRICOS NA DETERMINAÇÃO DE fONS F* EM ÁGUA DE

ABASTECIMENTO

As amostras de água foram fornecidas pela CETliSB c ana-

lisadas pelo método potcnciométrico com eletrodo seletivo de

acordo com o item III-2.5., e pelo método condutometrico pro

posto conforme os procedimentos descritos nos itens II 1-2.4.:

após neutralização das amostras c solução titulante (I II-2.1.

e II 1.2.2.). além da adição de Tons Ba" para eliminação da

interferência de íons SOt ( IV-3.4.).

Os dados obtidos encontram-se na tabela VIII.

Como pode ser observado a partir da tabela VII], os re-

sultados obtidos com o método condutometrico estão em boa con

cordância com aqueles obtidos utilizando-se o método poten-

ciométrico com eletrodo íon seletivo. Neste último caso, as

análises, embora rápidas e precisas, requerem grande invest^

mento, pois, além do custo do eletrodo, há necessidade de se

utilizar complexantes mais específicos para eliminar as in-

terferências de Vc'"** c Al' , como por exemplo o CPTA •

Além disto, o eletrodo de fluoreto tem vida média de ecr



Tabela VIII - Determinação de F em água de abastecimento

por titulação condutométrica e eletrodo Ton

seletivo.

Amostra Condutometria
cone. (ppm)

Eletrodo Ton seletivo
cone.

0 ,

0 ,

0 ,

(ppm)

72

74

77

0,75

0,76

0,80

* Media de 3 determinações,
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ca de 1500 analises, segundo levantamento efetuado pela

CETESB. sendo que após 500 análises, sua sensibilidade dimi-

nui a 500 ppb, ao invés de 100 ppb iniciais. Também se veri

fica que. caso o eletrodo seja usado diretamente em matrizes

biológicas e efluentes industriais, sua sensibilidade apre-

senta queda irreversível, com danificações gerais. Assim ,

nesses casos, há necessidade de separação prévia do fluoreto.

0 método condutométrico por sua vez, exige a destilação

das amostras, pois a água potável contém íons Fe e Al e a

maior parte dos agentes, complexantes utilizados para masca-

rar estes íons, complexam também íons La . Apesar disto, se

a relação custo/n9 de análises for considerada, o método con

dutométrico apresenta vantagens. Pode-se, em 40 minutos, se

parar íons F por d-estilação da amostra em meio ácido e efe-

tuar 4 a t> separações concomitantes, de modo que o tempo to-

tal de análise por amostra ê reduzido, podendo-se real i zar no

vas destilações enquanto as amostras são analisadas; de modo

que ao fim de um dia, tem-se apenas a competição do tempo de

3nálise entre o sistema cola eletrodo seletivo (10-12 minutos)

c o condutométrico (20 minutos).



CAPÍTULO V
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Dentre os métodos existentes para determinação de íons

fluoreto. o potenciométrico com eletrodo seletivo apresenta

sensibilidade comparável ao espectrofotométrico, e este, por

sua ver. é mais sensível que o condutométrico. Nos dois úl-

timos casos, ê necessário destilar-se as amostras a fim de se

eliminar as principais interferências. No entanto, o método

espectrofotométrico envolve um longo tempo de análise rela-

cionado â formação de compostos coloridos, os quais nem sem-

pre apresentam grande estabilidade, acarretando obtenção de

dados irreprodutíveis. além de exigir reagentes especiais, ca

ros e deterioráveis com certa facilidade.

0 presente trabalho, além de apresentar um método

simples, preciso e de baixo custo para determinação de fluo-

reto. proporciona ainda, novas perspectivas de trabalho, pois

a metodologia desenvolvida pode ser aplicada ã determinação

de sulfato, que necessita ainda, de um método analítico sim-

ples e rápido.

Além i'i to. as titulações de fluoreto em concentrações

inferiores a 1,0 ppm indicam a possível formação de pares iô

nicos entre La" e !•" (Fig. 12 ). Kste fato pode ser aproveî

tado analiticamente para determinação de mais baixas concen-

trações deste íon, principalmente em amostras dê ar, solo e

alimentos, onde os níveis são geralmente inferiores aos exi£

tentes cm águas de abastecimento.

A utilização da titulação de íons com formação de pares

iônicos abre novas perspectivas na titulação condotometrica

de traços, sendo que em breve futuro tratar-se-á a titulação

de íons sulfato nessas condições.



Finalmente, durante a realização deste trabalho, o con-

tacto con a literatura especializada mostrou que dâ-se muita

ênfase ã concentração de fluoreto na apua, nas em poucos ca-

sos, leva-se em consideração o.ue o aspecto toxicológico de-

pende da ingestão diária por todas as fontes. Deste modo, é

preciso que se faça uma reavaliação da necessidade ou não

da fluoretação da água atualmente, considerando-se todas as

possíveis formas de ingestão de fluoreto., em função do nível

de industrialização, tipo de alimentação c padrão de higiene

da comunidade.

Evidentemente, este padrão não deve ser estipulado mun-

dialmente levando-se cm consideração apenas variações climá-

ticas como tem sido feito até hoje, de mo il o que um estu-

do profundo sobre as reais necessidades de fluoretação da

água deve refletir as condições individuais de cada comunida-

de para que os efeitos tóxicos produzidos pela in"ct.;i" ex

cessiva de fluoreto, não sejam maiores que os efeitos bené-

ficos alcançados.
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RESUMO

l"luorcto presente cm águas de abastecimento , pode

ser determinado por titulação condutometrica, usando-sc

La(NO-)- como titulante. 0 método proposto no presente

trabalho exige a separação previa de fluoreto da amostra,

por destilação a 135 C. 0 pll do destilado é ajustado cn

tre 5,5 - 6,0; etanol é adicionado até atingir-se a pro-

porção de 5t)#«, titulando-se a solução resultante com

La(NO_)_. Nessas soluções, fluoreto nas concentrações de

500 ppb e 2,0 ppm podem ser determinadas com precisõesde

5» e 4%, respectivamente.

Amostras naturais foram analisadas condutometrica-

mente pelo método p'roposto, potenciometricamcntc com ele

trodo íon seletivo de fluoreto, obtendo-sc resul tados com

patíveis.



ABSTRACT

lluoride ions in drinking water can be easily

determined by condutometric titraction using La(N()_j_ as

titrant. The sample must be destilled in "7S()4

previously to separate the fluoride ions, at 135°C. The

dcstillatcd, in 50** cthanol is titrated with l.a(ND^)-.

In these conditions, fluoride ions at the concentrations

of 500 ppb and 2,0 ppm are determined with accuracy of,

respectively, 5j and 4£.

• Natural samples of drinking water were analysed by

this method and by the ion selective method, with

agreement among the results.
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ppm

g

Kg

L

ug
3

m

mg

Kinst. "

I
•
USA

US NAS

ES

°C

mn

N

ECS

pll

M

Ki

pKs

Ks

p.a.

TISAB

CDTA

partes por milhão, mg/L

grama

Quilograma

L i t ro

micrograma

metro cúbico

miligrama

Constante de instabilidade

Força Iônica

Estados Unidos da América

Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos

Espírito Santo

graus Celsius

namometro

Normalidade

Eletrodo de Calornelano Saturado

-log \H*)

Molaridade

Constante de ionização

-log K s

Produto de solubilidade

para análise

Total Ionic Strengh Adjuster Buffer (Tampão pa-

ra ajuste de força iônica)

ácido 1,2 ciclo - hexanodiamino tetracético



mL

CETESB

e

cm

Xo

mho

eq

ppb

fig

n9

cone

R

Vo

V

mililitro

Companhia de Tecnologia e Saneamento Básico

constante da célula de conduticidade

centímetro

condutância equivalente

unidade de condutância

equivalente

partes por bilhão

figura

número

concentração

resistência da solução

volume iniciai da solução

volume de titulante adicionado
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