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RESUMO 

Propõe-se a determinação de tõrio con grande preci

são e exatidão. A precisão requerida para a determinação de 

•acroquantidades de tõrio no seu processamento é da orden de 

0.1X. 

Depois de una pesquisa na literatura pertinente, d£ 

cidiu-se pela titulação espectrofotomitríca con solução do sal 

dissódico do ãcido etilenodianinotetraacético (EDTA) usando 

alizarina S cono indicador. Para se obter tal precisão adici£ 

nou-se uma quantidade de solução EDTA 0,025 M medida com precĵ  

são e completou-se a titulação com um volume de EDTA 0,0025 N 

Inferior a 5 ml. Com os dados obtidos, nililitros de titulan-

te adicionados e absorbãncía correspondente determina-se em g£ 

ral, o ponto final graficamente. 

0 ajuste dos dados ã curva foi feito pelo método 

dos mTnimos quadrados usando o processo de minimização de 

Fletcher e Powell e um programa de computador, tendo sido de

terminados, alim do ponto de equivalência, outros quatro parâ

metros da titulação, isto é, a concentração do Indicador, a aj> 

sorbância do complexo metal-lndicador, a constante de estabili^ 

dade do complexo metal-indicador e a do metal-EDTA. 
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ABSTRACT 

An accurate and precise determination of thorium is 

proposed. Precision of about 0,1X is required for the 

determination of macroquantities of thorium when processed. 

After an extensive literature search concerning 

this subject, spectrophotometry titration has been chosen, 

using disodium ethylenediaminetetraacetate (EOTA) solution and 

alizarin S as indicator. In order to obtain such a precision, 

an amount of 0,025 H EDTA solution precisely measured has been 

added and the titration was completed with less than 5 ml of 

0,0025 M EDTA solution. It is usual to locate the end-point 

graphically, by plotting added titrant versus absorbance. 

The non-linear minimum square fit, using the 

Fletcher e Powell's minimization process and a computer 

programm. Besides the equivalence point other parameters of 

titration were determined: the indicator concentration, the 

absorbance of the metal-indicator complex, and the stability 

constants of the metal-indicator and the metal-EDTA complexes. 
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Entre os materiais nucleares destacam-se na tecnol£ 

gia atual o zirconio, o berTlio, o iTtio, o alumínio, o boro, 

o cídmio, sendo o urânio e o tõrio, por suas características, 

os de maior relevância. 

Como se sabe, o tõrio e um elemento de grande i' oor 

tância, sendo utilizado em reatores como elemento fértil. Em 

outras palavras, o tõrio 232, através da captura de neutrons 

transforma-se em tõrio 233, elemento altamente radioativo, com 

meia vida de apenas 23 minutos, que se transforma em protactT-

nio 233, com meia vida de 27 dias, e que por sua vez transfor

ma-se em urânio 233. 0 urânio 233 ê um material físsil, passjT 

vel de utilização como combustível nos reatores de potência |3l|. 

As possibilidades de aplicação do tõrio junto com 

o urânio e 6 plutônio em reatores de potência const tuern, como 

afirmam inúmeros estudiosos do assunto, o próprio futuro da e-

nergia nuclear |23,31|. Os defensores dessa tese, alinham uma 

serie de argumentos, entre os quais destacam-se: 

- as possibilidades energéticas deste elemento ul

trapassam em muito àquelas relacionadas ao valor das jazidas 

conhecidas de combustíveis fosseis (petróleo e carvão), 

- as reservas mundiais conhecidas de tõrio são três 

vezes maiores que ás de urânio, 

- sua distribuição pela crosta terrestre e grande e 

de fácil extração e transporte, 

- autotransformável em urânio 233, dependendo do 

urânio apenas na partida do reator nuclear e 

- sob o aspecto econômico S altamente vantajoso, 

eis que ê quase nulo o seu ônus na produção de energia, pelo 

fato de que os reatores nucleares ã base de torio são regenera^ 

t^vos, o que quer dizer que os materiais físseis são produz^ 

dos em quantidades maiores do que os consumidos. 

0 tõrio metálico, devido a sua baixa resistência me_ 

cânlca, alta densidade e inadequada resistência ã corrosão, 

não tem uso como material estrutural. Entretanto, novas apli

cações em ligas, como no caso das ligas a base de magnésio on

de a Incorporação do tõrio dá excepcional resistência mecâni

ca, estabilidade e ainda notável resistência a altas temperatu 
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ras, aumentou o interesse de sua utilização como constituinte 

de ligas |43|. 

Entre outros usos não nucleares do torio, citam-se 

a aplicação em tubos eletrônicos» devido a sua alta emissão 

termoiõnica; nas soldas com eletrodos de tungstinio, onde ofe

rece a vantagem de inicio instantâneo e estabilidade de arco; 

seu oxido e utilizado em vitrificação de cerâmica e como refra 

târio na metalurgia |43|. 

A mais importante fonte de tõrio e a monazita. No 

Brasil, como também na India, no Canadá, na Noruega e nos EUA, 

a ocorrência da monazita é das maiores do mundo, com reservas 

mundiais em torno de 1,16 x 10 t em Th0«, localizando as reser 

vas brasileiras, 7,5 x 10 t em ThO», principalmente no litoral 

sul dos estados da Bahia e do Espirito Santo e no norte do es_ 

tado do Rio de Janeiro |42|. 

Tendo em vista as razões acima citadas, foram realj^ 

zados, a partir de 1965, estudos da utilização do tõrio, visaji 

do, principalmente, a economia do urânio, concluindo-se, de 

uma maneira global, que o tõrio apresenta boas perspectivas pji 

ra o programa nuclear brasileiro |23|. 

A tecnologia do processamento do tõrio exige a uti

lização de compostos altamente puros sendo, portanto, de gran

de Importância a etapa da analise quTmica dentro do ciclo do 

combustível. 

Propoe-se determinar o tõrio com grande precisão. A 

precisão requerida para a determinação de macroquantidades de 

torio no processamento deste combustível é da ordem de 0,15. 

A determinação do tõrio não ê, em si, muito difícil 

mas torna-se demorada e complexa na presença de outros elemen

tos. Na maior parte dos métodos propostos ê necessário uma se_ 

paração prévia, existindo poucos métodos diretos |50|. 

0 tõrio pode ser determinado por gravimetria, volu-

metria, colorimetria ou por outros métodos, dependendo da pre_ 

cisão desejada. Os métodos gravimétricos são geralmente ut11J_ 

zados quando grande precisa e necessária e o número de amos

tras ê pequeno. Em alguns estes métodos usuais os elementos 
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Interferentes são previamente separados e o tôrio precipitado 

con amõnia ou ácido oxãlico sendo o precipitado depois calcinai 

do a oxido 1501. 

Os métodos colorimitricos são usados na determina

ção de quantidades muito pequenas de tõrio (menos de 1 mg). 0 

número desses métodos é pequeno devido a sua insuficiente selji 

tividade e sensibilidade |50|. 

Amostras contendo tõrio podem ser analisadas por mi 

todos radiomitricos somente se for estabelecido o equilíbrio 

radioativo. 0 urânio, interfere na análise |50|. 

Os métodos espectroscÔpicos e raios X são raramente 

usados na determinação do tõrio |50|. 

Os métodos volumétricos são rápidos e convenientes, 

e usados em análise de rotina, quando grande precisão não é re 

querida. Nesses métodos, que são na maioria indiretos, o tõ

rio é precipitado como um composto pouco solúvel de composição 

constante (oxalate molibdato, iodato, etc.) e estimado pela 

quantidade de anions ligados a ele, ou por excesso do precipi-

tante. A determinação volumetrica do tõrio também pode ser 

feita pelos ácidos antranilico e p-aminossalicTlico, que são 

reagentes seletivos para o tõrio 150{. 

A aplicação dos métodos complexomêtricos deram um 

novo impulso ã volumetria do tõrio. Entre eles o mais empregai 

do ê o da titulação com o ácido etilenodiaminotetraacetico 

(EDTA), cujo complexo com o tõrio e bastante estável |41|. 

Depois de uma pesquisa extensiva sobre o assunto 

chegou-se â conclusão de que a titulação espectrofotométrica 

do tõrio com EDTA, usando alizarina S como indicador seria um 

dos melhores métodos para a precisa determinação do tõrio. Cor» 

segue-se uma exatidão e precisão de alguns décimos por cento 

com relativa facilidade em titulações espectrofotomitricas 

|58|. A par disto, fez-se então uma revisão sobre a teoria 

das titulações complexométricas, os agentes complexantes, em 

especial o EDTA, os indicadores usados para as titulações do 

tõrio, salientando-se a alizarina S, bem como um pouco sobre a 

teoria das titulações fotométricas. 
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A técnica experimental é simples. A célula conten

do a solução a ser titulada é instalada no percurso ótico de 

ua espectrofotônetro. 0 comprimento é fixado em 520 nm e a ab_ 

sorção é ajustada a ua valor conveniente, por meio dos contro

les de sensibilidade e de abertura da fenda. 0 volume de titu_ 

lante é adicionado ã solução agitada e a absorbância é medida. 

Obtea-se então vários pontos que podem ser postos ea um gráfi

co» e aT determina-se o ponto final ou então a.justam-se estes 

pontos ã função que representa seu comportamento físico, como 

se propôs fazer. Através deste ajuste, realizado com o auxí

lio de ua computador, pode-se determinar, além do ponto de e-

quivaüncia, outros quatro parâmetros da titulação, isto ê, a 

concentração do indicador, a constante de estabilidade do me

tal indicador, a constante de estabilidade do metal-CDTA e a 

absorbância do metal indicador.. 



CAPITULO 2 

TITULAÇÕES COMPLEXOHETRICAS 
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2.1 Introdução 

As titulações de complexação pertencem a uma das 

principais classes da análise titrimétrica. 

De acordo com a teoria de Lewis, uma reação de com 

plexaçao ê uma espécie de neutralização. 0 ligante e o doador 

de um par de elétrons e atua como base, enquanto o Ton metãlj^ 

co aceita o par de elétrons e atua como um ácido. 

Segundo RINGBOM |47|, uma reação de complexação se 

refere a um processo no qual um Ton simples é transformado em 

um complexo. Um Ton em sua forma simples somente existe na fa 

se gasosa e em altas temperaturas. Em soluções de sais metãli^ 

cos» os Tons estão sempre solvatados podendo as moléculas do 

solvente estarem mais, ou menos, fortemente ligadas ao Ton ceri 

trai. 

Em geral,um Ton ou composto complexo consiste num 

átomo central, rodeado por um certo número de outros átomos ou 

moléculas que têm a propriedade de doar elétrons ao átomo cert 

trai. 0 átomo central em um complexo é, por vezes, chamado £ 

tomo nuclear e as espécies que o rodeiam são denominadas gru 

pos de coordenação ou ligantes. Os átomos vizinhos mais proxj. 

mos constituem a esfera de coordenação interior e o número de 

átomos nesta primeira esfera de coordenação é o número de co 

ordenação do átomo nuclear |32|.. 

Portanto, uma reação de complexação com um Ton meta 

lico envolve a substituição de uma ou mais das moléculas coor 

denadas do solvente por outros grupos nucleofTlicos. A reação 

em solução aquosa pode ser representada pela equação |48|: 

M(H20)n + L * M(H20)(|M)L + H£0 

0 ligante (L) pode ser uma molécula neutra ou um Ton carregado 

e M o Ton metálico. As moléculas d'agua poden ser sucessiva_ 

mente deslocadas por grupos L, até o complexo ML ser formado. 
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Dependendo da Valencia do átomo central e da nature, 

za do ligante, o netal pode ter nais de um número de coordena 

çio. 

Os ligantes slo classificados cora base no número de 

pontos em que se prendem ao Ton metalicò. Portanto, monodenta 

do, quando o ligante for ligado ao Ton metálico num sõ ponto, 

por doação de um par de elétrons ao metal. Moléculas ou Tons 

contendo nais de dois átomos dos quais cada um deles tem um 

par de elétrons solitários, capazes de formar ligações coorde_ 

nadas com o mesmo Ton metálico, são chamados, conforme o nuiae 

ro de pares doadores de ligantes, bi-, ter-, quadri-, qainqoi-, 

sexdentado, etc, ou geralmente, mui ti dentados. Por exemplo 

o ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA) tendo dois átomos de 

nitrogênio e quatro átomos de hidrogênio doadores na molécula, 

pode ser sexdentado |57|. 

Ua ligante raultidentado pode ser ligado ao metal 

por meio de dois ou mais dentes formando uma estrutura de anel 

Tais compostos em forma de anel são chamados quelatos e os 

reagentes rau1tidentados.de agentes quelantes. Os quelatos são 

caracterizados por considerável estabilidade comparados aos 

compostos complexos formados por reagentes unidentados contejn 

do grupos funcionais similares |48|. 

Compostos complexos podem conter dois ou mais Tons 

centrais. Estes complexos polinucleares são formados quando 

os ligantes forem capazes de atuar como pontes unindo os Tons 

centrais |48|. 

Um composto complexo distingue-se de qualquer outro 

tipo de composto pelo fato de que tanto o átomo central como 

os ligantes são capazes de existirem Independentemente como es_ 

picles químicas estáveis |32|. 

2.2 Os agentes complexantes 

Deduziu-se teoricamente que certos ácidos aminopoli. 

carboxTlicos com nitrogênio na cadeia da molécula e -COOH como 

http://rau1tidentados.de
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grupo terminal são excelentes agentes complexantes. Tais subs. 

tãncias são capazes de formar quelatos com muitos cations meta 

licos. mesmo com iTtio e sódio |54|. 

Analiticamente os mais importantes são: 

ácido nitriloacético 

CH9-C0OH " 
• / 2 . 

H-ü-CH2-C0O 
\ ' 
CHg-COOH 

ácido eti1enodiaminotetraacêtico 

H00C-CH2 CH2-C00" 

H-N-CH,-CH,-R-H 

/ 2 2 \ 
00C-CH2 CH2-C00H 

Deles, o ácido etílenodiaminotetraacitico tem a me 
lhor estrutura. A molécula é um ácido tetraprótico, H^Y, com 

dois átomos básicos de nitrogênio, apresentando, portanto, 6 

posições ligantes possíveis, quando os quatro prótons são remo 

vidos. Os valores de pK a 20°C e força iôníca v * 0,1 N são 

respectivamente pKj = 2,0, pK2 = 2,7, pK3 = 6,2 e pK4 • 10,3 ; 

estes valores sugerem que ile se comporta como um ácido dica£ 

boxílico com dois grupos fortemente ácidos e que existem dois 

prõtons amônío dos quais o primeiro se ioniza na região de pH 

em torno de 6,3 e o segundo no pH cerca de 11,5 |57|. 

São empregados vários nomes comerciais para designar 

o ãcido etilenodiaminotetraacetico e seus sais de sódio: 

Trilon B, Complexon III, Sequestreno, Verseno e Chelaton 3i o 

sal dissÓdico é o mais amplamente empregado em análise titrimê 

trica. A fim de se evitar o uso constante de um nome tão lon

go, chama-se ao sal dissõdico pela abreviação EDTA |57|. 

0 EDTA tem ampla aplicação em análise, por causa de 

sua poderosa ação complexante e disponibilidade comercial. S£ 
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•ente alguns complexos ciano são «ais estiveis que os comple

xos do EDTA. A estrutura espacial do seu anion, que tem seis 

átomos doadores, capacita-o a satisfazer o número de coordena 

çio seis, freqüentemente encontrado entre os metais e a formar 

anéis de cinco membros, sem tensões, por quelaçio. Os comply 

xos resultantes tim estruturas semelhantes, mas diferem uns 

dos outros em suas cargas. Usualmente formam complexos na ra

zão 1:1. A estequiometria simples de formação do complexo í 

importante, especialmente, quando a reação i usada como base 

para titulação |57|. 

— 2— 

0 sal dissõdico fornece o Ton h^Y , formador de 

complexo em meio aquoso. A reação com o tõrio, por exemp1o,p£ 

de ser escrita como: 

Th4+ + H2Y
2"^=S ThY + 2H* 

generalizando: 

Hn+ • H2Y
2" ^ (MY)<n_4)+ • 2H+ 

onde H é o metal e n a sua carga. 

2-

Um mol do formador de complexo H»Y reage, geral

mente, com um mol do Ton metálico, formando dois moles do Ton 

hidrogênio, E evidente, da equação acima, que a dissociação 

do complexo será governada pelo pH da solução; em valores de 

pH mais baixos, decrescerã a estabilidade do complexo metal -

EDTA. Quanto mais estável for o complexo, mais baixo será o 

pH em que se pode fazer a titulação do Ton metálico com EDTA. 

A Tabela 2.1 |57| indica os valores mínimos de pH para a exis_ 

tência de complexos do EDTA com alguns metais. De um modo gç_ 

ral, os complexos de EDTA com Tons de metais divalentes são es_ 

tãveis em solução alcalína ou levemente ácida, enquanto que 

complexos com Tons de metais tri-e tetravalentes podem existir 

em soluções de acidez muito mais elevada. 
Outros agentes complexantes, as vezes usados, são: 



TABELA 2.1 

ESTABILIDADE DE ALGUNS COMPLEXOS METAL-EDTA EM RELAÇÃO AO pH ]57| 

pH mTnlmo em que 
o complexo extste 

1-3 

4-6 

8-10 

Metals selecionados 

Zr4+; Hf4+; Th4+; B1 3 +; Fe 3 + 

Pb2+; Cu2+i Zn2*; Co2+i N12+-, Mn2+j Fe2*j Al 3 +; Cd2*; Sn2* 

Ca2+í Sr2+j Ba2+; Mg2* 
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ícido nltriloacético (III) ou NTA, ácido trans-1,2 - diaminoci[ 

c1oexano-N,N,N',N^tetraacético (IV) ou DCTA, ácido 2-2'-etileno 

dioxibls {etilininodiacêtico) (V) ou EGTA e o~Icido trietileno 

tetraBina-HtN,ir,N
l,,N,"kH

>"-hexaacêtico ou TTHA. 

0 DCTA freqüentemente forna complexos metálicos 

•ais fortes do que o EDTA, nas bem «ais lentamente do que co» 

o EDTA, de modo que o ponto final de una titulação tende a ser 

lento com o primeiro reagente |57|. 

2.3 Estabilidade dos complexos 

A estabilidade termodinâmica de uma espécie ê uma 

medida da extensão em que ela seri formada a partir de outras 

espécies, sob determinadas condições, após estabelecido ò equ± 

líbrio no sistema |57|. 

0 equilíbrio nos compostos complexos pode ser defi. 

nido por equações comuns, com base na lei das ações das massas. 

Dois grupos de reações podem ser considerados: reações leva£ 

do a compostos mononucleares, HL e reações levando a corapoŝ  

tos polinucleares MR|Ln, onde H é o metal e L,o lígante |47|. 

Para os complexos mononucleares e para n«l, a cons_ 

tante de estabilidade, K, da reação: 

n + L ̂  HL 

e definida pela equação: 

K » [ML3/(lM3 C U ) 

Os colchetes indicam concentração molar e as car 

gas dos Tons foram omitidas por razão de simplicidade. 

A estabilidade dos complexos está, obviamente, rela_ 

cionada com a capacidade de complexação do Ton metálico e pe_ 

Ias características do ligante. 
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A capacidade relativa de coaplexação dos aetais e 

convenientemente descrita ea teraos da classificação de 

SCHUARZENBACH 1541 que ê aaplaaente baseada -na concepção dos 

aetais ea ácidos de Lewis, que são receptores de elétrons. 

SCHUARZENBACH define três categorias de Tons aetãli 

cos receptores: 

- cations coa configurações de aetais nobres; 

- cations coa subcaaa<!as~d, coapletaaente preenchi^ 

das e 

- Tons de aetais de transição còa subcaaadas -d in 

coapletas. 

Pertencea ao priaeiro grupo os aetais alcalinos, aj. 

calinos terrosos e o aluaTnio. Na foraação dos coaplexos, pre_ 

doainaa forças eietrostáticas, de aodp que as interações entre 

Tons pequenos de carga elevada são particularaente fortes, coii 

duzindo a coaplexos estiveis. 

Eleaentos típicos do segundo grupo são: Cu+, Ag* e 

Au*. Estes Tons tia grande poder de polarização e as ligações 

foraadas nos seus coaplexos tia cariter covalente apreciável. 

Os coaplexos são tanto «ais estáveis quanto aais nobres são 

os aetais e aenos eletronegativo ê o ãtoao doador do ligante. 

Finalmente, os Tons da terceira categoria apreseri 

taa propriedades das duas anteriores. 0 tõrio pertence a este 

grupo. 

Entre as características do ligante que geralmente 

influem na estabilidade dos complexos estão |57|: 

- a força básica do ligante, 

- as suas caracterTsticas de quelação (se as tiver) 

e 

- efeitos cstéricos. 

0 efeito quelante £ de importância magna, pois quan_ 

to maior o numero de pontos de ligação ao Ton metálico, maior 

i a estabilidade do complexo. SCHUARZENBACH |54| exemplifica 

que convenientes agentes quelantes deste tipo são moléculas 

contendo átomos de nitroginio e oxigênio, ambos como átomos 
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doadores. Mostrou, também» com base em considerações essencial^ 

mente estruturais, que o ácido etilenodiaminotetraaciMco 

(EDTA) forma tal complexo, extremamente estável. 

0 efeito quelato pode, muitas vezes, ser atribuído 

ao aumento de entropia que acompanha a quelação |57|. 

0 efeito esterico mais comum é o da inibição da fojr 

•ação do complexo devido a presença de um grupo grande ligado 

ou próximo ao átomo doador |57|. 

Um fator adicional a ser levado em consideração, 

quando se trata de aplicações analíticas dos complexos e das 

suas reações de formação, ê a velocidade de reação: para que 

um complexo tenha utilidade analítica ê necessário que a reação 

seja rápida |57|. 

0 conhecimento dos valores das constantes de es tab î  

lidade e de considerável importância em química analítica pois 

elas fornecem informações sobre as concentrações dos vários 

complexos formados- por um metal em dadas misturas em equilí

brio; isto i valioso no estudo da complexometria e de vários 

processos de separação analítica, como os de extração por soj[ 

vente, troca iônica e cromatografia. Então, a estabilidade de 

um complexo é caracterizada pela sua constante <ie estabilidade 

(ou constante de formação K)|57|. 

4-
A reação entre um metal e EDTA (Y ), como ligante, 

í dada por: 

H n +
 + Y

4 " ; ^ (MY)<n"4> + 

e a constante de formação por: 

K = [(MY)(n"4>+]/([Mn+][Y4"]) 

Os complexos metálicos formados pelo EDTA são partj[ 

cularmente *, ̂ rtes e diferem entre si em sua estabilidade. 0 l£ 

garítmo da constante de formação do complexo Th-EDTA em um 

meio de força iônica t> = 0,1 (KN03 ou KC1) é" 23,2 |S7|. 

Na ocorrência de mudanças de condições, como varijs 
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çio no pH e presença de outros agentes complexantes, a estabi

lidade dos complexos metal-EDTA e alterada. 0 valor correspof» 

dente as novas condições i chamado de consta-nte de estabilida

de condicional ou aparente |57|. Assim, na reação citada, so-
4-

mente a forma completamente ionizada do EDTA, i.e., Y foi 1e_ 
vada em consideração, mas em condições de pH baixos, podem es-

- 3- 2-

tar presentes as espécies HY , H2Y , H3Y e ate mesmo a for

ma dissociada H.Y. Admite-se ainda que o Ton Mn+ não esteja 

complexado, i.e., em solução aquosa ele se apresente simples

mente na forma de Ton hidratado. Se um outro agente complexa^ 

te também estiver presente em solução, a [Mn+] será reduzida 

devido ã complexação dos Tons metálicos por este outro agente 

complexante |57|. 

A Tabela 2.2 |47| da os valores dos logarTtmos das 

constantes condicionais de vários complexos metal-EDTA para dî  

ferentes valores de pH. Estes valores são aproximadamente vá

lidos para y • 0,1 e a 20°C. 

Um estudo feito por ATHAVALE et ai li |02| mostra 

que, alem do complexo Th-EDTA, 1:1, um complexo na razão 1:2 é 

também formado e que o complexo ThY~ é menos estável que o ThY. 

Uma alíquota de solução padrão de nitrato de tõrio foi coloca

da na célula do condutTmetro, diluTda para 15,2 ml e titulada 

com EDTA 0,1 H. A curva tTpica S mostrada na FIGURA 2.1 (a) 

|02|. Duas inflexões foram obtidas correspondendo aos comple

xos de Th-EDTA na razão 1:2 e 1:1. 

A presença de dois complexos foi também observada 

quando EDTA foi colocado na célula e titulado com nitrato de 

tõrio. A curva tTpica é mostrada na FIGURA 2.1 (b) |02|. Da 

forma da curva, inflexão 1 da FIGURA 2.1 (a) e inflexão 2 da 

FIGURA 2.1 (b), pode-se ver que o complexo ThY2 tem maior dis

sociação. 

DOI |09| determinou o calor de formação do complexo 

tõrio-EDTA (1:1) a 25°C e a v • 0,1, por meio de uma titulação 
termométrlca direta com EDTA. 0$ resultados para a formação 

e protonação foram -12,9 e 0,3 kJ mol , respectivamente. 



TABELA 2.2 

LOGARlTHOS DAS CONSTANTES CONDICIONAIS DOS COMPLEXOS HETAL-EDTA; 

APROXIMADAMENTE VALIDOS PARA v - 0,1 E A 209C |47| 

K«t«l 

*3 
Al 

Ba 

BI 

Ca 

Cd 

Co 
Cu 

re" 
Fe1** 

Hol

la 

KS 
Kn 

M 

Pb 
Sr 

Th 

Zn 

0 

1.4 

5.1 

3.5 

1.8 

1 

5.3 

1.0 

1.0 

3.4 

8.2 

6.5 

3.4 

2.4 

5.8 

1.1 

2 

3.0 

8.6 

3.8 
3.7 

6.1 

1.5 

11.5 

9.2 
1.7 

1.4 

6.1 

5.2 

9.5 

3.8 

3 

5.4 

10.6 

6.0 
5.9 

8.3 

3.7 

13.9 

11.1 

4.6 

3.6 

8.2 

7.4 

12.4 

6.0 

4 

0.7 

7.5 

11.8 

2.2 

7.9 
7.8 

10.2 

5.7 

14.7 

11.3 

0.8 

S.5 
10.1 

9,4 

14.5 

7.9 

5 

1.7 

9.6 

1.3 
12.8 

4.1 

9.9 
9.7 

12.2 

7.7 

14.8 

11.3 

8.8 

2.1 
7.4 

12.0 

11.4 

2.0 

15.8 

9.9 

6 

2.8 

10.4 

3.0 
13.6 

5.9 

11.7 

11.5 

14.0 

9.5 
14.6 

11.1 

10.6 

3.9 

9.2 
13.8 

13.2 

3.8 

16.7 

11.7 

PH 

7 

3.9 

8.5 
4.4 

14.0-

7.3 

13.1 

12.9 

15.4 

10.9 

14.1 

10.5 

12.0 

5.3 

10.6 

15.2 

14.5 

5.2 

17.4 

13.1 

8 

5.0 

6.6 
5.5 

14.1 

8.4 

14.2 

13.9 

16.3 

12.0 

13.7 

9.6 

13.1 

6.4 

11.7 

16.3 

15.2 

6.3 

18.2 

14.2 

9 

5.9 

4.5 
6.4 

14.0 

9.3 

15.0 

14.5 

16.6 

12.8 

13.6 

8.8 

14.0 

7.3 

12.6 

17.1 

15.2 

7.2 

19.1 

14.9 

10 

6.8 

2.4 

7.3 

13.9 

10.2 

15.5 

14.7 

16.6 

13.2 

14.0 

8.4 

14.6 

8.2 
13.4 

17.4 

14.8 

8.1 

20.0 

13. G 

11 

7.1 

7.7 

13.3 

10.6 

14.4 

14.0 

16.1 

12.7 

14.3 

7.7 

14.3 

8.5 
13.4 

16.9 

13.9 

8.5 
20.4 

11.0 

12 

6.8 

7.8 
12.4 

10.7 

12.0 

12.1 

15.7 

11.8 

14.4 

6.8 

13.5 

8.2 

12.6 

10.6 

6.6 

20.5 

8.0 

13 

5.0 

7.7 
11.4 

10.4 

8.4 

15.6 

10.8 

14.4 

5.B 

12.5 

7.4 

11.6 

7.6 

8.5 

20.5 

4.7 

14 

2.2 

7.3 

10.4 

9.7 

4.5 

15.6 

9.8 
14.4 

4.8 

11.5 

10.6 

4.6 

8.0 

20.5 

1.0 



FIGURA 2.1 (o)-TITULAÇÃO DE 15,2 ml DE SOLUÇÃO DE NITRATO DE 

TÓRIO 0,00494 M COM EDTA 0,1 M 

2.KM-TITULAÇÃ0 DE 15,2 ml DE SOLUÇÃO DE EDTA 0,0148 M 

COM SOLUÇÃO DE NITRATO DE TORIO 0,0148 M|02| 
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2.4 Indicadores de Tons netãlicos 

2.4.1 Propriedades gerais 

0 sucesso de una titulação de complexação depende 

da determinação precisa do ponto final |57|. 0 processo mais 

comum utiliza os indicadores de Tons metálicos. Supondo com

plexos na razão 1:1, o uso do indicador de Ton metálico na tî  

tulaçao com EOTA pode ser escrito como: 

M-I * EDTA —*• M-EDTA • I 

Esta reação se processara se o complexo M-I, metal-

indicador, for menos estável que o complexo M-EDTA, metal-EDTA. 

0 primeiro se dissocia numa certa extensão e, durante a titulâ  

ção, os Tons metálicos livres são progressivamente complexados 

pelo EDTA até que, finalmente, o metal e deslocado do complexo 

M-I, deixando livre o indicador (I). A estabilidade do comple 

xo do indicador com o metal pode ser expressa em termos da sua 

constante de formação (ou constante do indicador) K. |57|: 

Kin = [M-I3/([MDCl]) 

A mudança de cor do indicador i afetada pela concejt 

tração do Ton hidroginio da solução, e isto não foi levado em 

conta na expressão da constante de formação, acima. Do ponto 

de vista prático, 5 mais conveniente definir-se a constante do 

Indicador condicional Kl , que varia com o pH, do seguinte ino 

do |57|: 

*'in * W-r]/(CMn*3Cl3) 

onde, 

CM-1"3 ê a concentração do complexo indicador - Ton 
metálico, 
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CM 3 % a concentração do Ton metálico e 

[I] e a concentração do indicador não conplexado 

co« o Ton metálico. 

A equação pode ser expressa também por: 

loglCin - pH • logCMr]/tI3 

logK'^ dá o valor de pH quando metade do indicador estiver 

presente sob a forma de complexo do Ton metálico. Para que o 

erro da titulação seja pequeno, K'in deve ser grande (> 10 ) 

e a razão da concentração do indicador para a concentração do 

Ton metálico, pequena (< 10 ). 

Na detecção visual de pontos finais usando indica, 

dor de Ton metálico exige-se que |57|: 

- a reação de cor deve ser tal que, antes do ponto 

final, quando quase todo o Ton metálico estiver complexado com 

o EDTA, a solução fique fortemente colorida, 

- a reação de cor deve ser especifica ou, pelo me

nos, seletiva, 

- a mudança de equilíbrio do complexo M-I para o 

complexo M-EDTA deve ser nítida e rápida, 

- o contraste de cor entre o indicador livre e o 

complexo metal-indicador deve ser tal que seja prontamente ob

servado e 

- o indicador deve ser muito sensível aos Tons metjí 

licos, (i.e., ao pM), de modo que a mudança de cor ocorra tão 

proximo ao ponto de equivalência quanto possível. 

Os requisitos acima devem ser satisfeitos no inter

valo de pH em que a titulação for executada. 

2.4.2 Indicadores para o tório 

Numerosas substâncias que formam compostos colori

dos com o tório podem ser usados como indicadores na titulação 

com COTA. 
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Entre os primeiros propostos, destaca-se o violeta 

de pirocatecol, de considerável aplicação pratica |44|. 0 ala_ 

ranjado de xilenol foi descrito por PRIBIL 14-4,261 como um dos 

indicadores mais usados na determinação do torio. As * titula

ções são feitas em pH 2-3, usualmente a frio. Entretanto, al^ 

zarina sulfonato de sódio ê recomendada por FRITZ e FORO |14|, 

porque da um ponto final bem definido e poucos cations interfe^ 

rem na determinação do tôrio. Bril et alii usaram-na como in

dicador para a determinação de tôrio por titulação fotoreêtrica 

a 520 nm, com solução de EDTA |06|. 

Alizarina S, sal sõdico do ácido 1,2-diidroxiantra-

quinona-3-sulfonico (ALS) de peso molecular 360,28, fórmula mo 

lecular (C14H7Na07S.H20), apresenta a fórmula estrutural |50| 

mostrada na FIGURA 2.2 |50|. 

Dependendo da reação, a alizarina S apresenta-se em 

diferentes formas estruturais |51|, como mostrado na FIGURA 

2.3 |51|. 0 reagente 5 um ácido fraco e apresenta-se normal

mente em solução como mostra a estrutura II da FIGURA 2.3. Em 

soluções ácidas, abaixo de pH 4,0, a ionização da hidroxila i 

suprimida e a forma ácida se forma, estrutura I. Em meio fort£ 

mente alcalino, acima de pH 12, as duas hidroxilas se ionizam, 

estrutura III. 

0 ALS é um indicador ãcido-base; sua mudança de cor 

ocorre no intervalo de pH 3,8-5,0 |14|. Ele reage com o tório 

para dar um complexo de cor vermelha ou violeta, dependendo do 

pH da solução. Em soluções de pH alto a alizarina S tem a mes_ 

ma cor do complexo com o tôrio, podendo então ser usada somen

te como indicador em soluções de pH 3,8 ou menos. A intensida, 

de de cor do complexo tório-alizarina S decresce rapidamente 

com o aumento da acidez da solução; 2,1 ê o pH limite no qual 

a titulação é ainda possível |14|. 

SARMA e RAGHAVA RAO |51| mostraram, através de es tu 

dos óticos e gravimétricos, que o complexo Th-ALS se complexa 

na razão 1:1. 

0 coeficiente de equilíbrio de dissociação da rea

ção: 
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S03No 

FIGURA 2 .2 - FORMULA ESTRUTURAL DO SAL SODICO DO 

ÁCIDO L2-DIIDR0XIANTRAQUIN0NA-3- SULFO 

NICO (ALIZARINA S) | 5 0 | 
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OXr O^r 0Ô6* 
o o o 

i n m 

FIGURA 2.3 - DIFERENTES FORMAS ESTRUTURAIS 

APRESENTADA PELA ALIZARIN A S1511 
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Th-ALS ̂ =s Th+ALS 

pode ser computado como segue. Se c é a concentração do com

plexo e a seu grau de dissociação, então o coeficiente de 

equilíbrio, K, ê dado por: 

K - (»c>2 = «2c 
c(l-u) (l-o) 

Cono ê evidente da Tabela 2.3 a estabilidade do com 

plexo depende en grande parte do pH da solução. As FIGURAS 2.4 

e 2.5 mostram as absorções do reagente e do complexo respecti

vamente sob diferentes condições de pH |51|. 

A FIGURA 2.6 |5l| mostra as características de trans 

missão do reagente alizarina S (solução de 19,5 mg/t e pH=2,0) 

e do complexo Th-ALS (19,5 mg do reagente +. 14,8 mg de Th/l). 

Num exame das duas curvas, conclui-se que o espectro 

do complexo Th-ALS. ê deslocado lateralmente para maiores con» 

primentos de onda. 0 comprimento de onda de 520 nm parece ser 

o melhor para uma serie de medidas. 

Como pode ser visto na FIGURA 2.7 |50|, o complexo 

Th-ALS obedece a lei de Beer na concentração indicada e pode 

ser usada a determinação espectrofotomitrica do tõrio. 0 grãfj_ 

co foi traçado usando uma série de padrões. Eles foram prepâ  

rados pela mistura de diferentes quantidades de nitrato de tõ_ 

rio com 3,9 mg de ALS em 5 mi de HCi 0,1N; o volume foi ajusta 

do para 50 mi e a densidade Ótica medida em 520 nm. A cor ê 

formada instantaneamente e é estável por 48 horas em soluções 

não concentradas. 

2.5 Considerações práticas 

Quando se conduzem titulações complexométricas, de_ 

vem-se ter cm mente os pontos discutidos a seguir. 

Em diversas titulações com EDTA o acerto do pK da 



TABELA 2.3 

pH E ESTABILIDADE DO COMPLEXO TÕRIO-ALIZARINA S 1511 

p* 

0,69 

1.5 

1.8 

2.7 

4.7 

Absorção a 
520 nm 

41,0 

18,6 

14,0 

14,0 

11,5 

a 

0,576 

0,226 

0,0945 

0,019 

0,004 

Coeficiente de 
equilíbrio K 

1,7 x IO"1 

1,47 x IO'5 

2,2 x IO"7 

1,914 x IO"8 

4,0 x IO"9 
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FIGURA 2.4-ABSORÇÃO DA ALIZARIN A S ; 

VARIAÇÃO COM O pH I 51 I 
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«00 

FIGURA2.5- ABSORÇÃO DO Th-ALS; 

VARIAÇÃO COM O pH |5I | 
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FIGURA 2.6-TRANSMISSÃO DA ALIZARINA S (A) E 

DO TÓRIO-ALIZARINA S (B) I 51 I 
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0 4 8 12 16 
Concern rocio d* Th (10-s moles/litro) 

FIGURA 2.7-VALIDADE DA LEI DE BEER PARA O COMPLEXO 

TÓRIO-ALIZARINA S 1501 
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solução deve ser feito dentro dos limites de ± 0»5 unidades de 

pH e as vezes até dentro de ± 0,1 unidades. Geralmente usa-se 

para estes ajustes um medidor de pH. Nos casos" em que a largu_ 

r« da faixa de pH permitir o uso de um papel de teste de pH,só 

se deverão empregar papeis de intervalo estreito |57|. 

Xs vezes recomenda-se a adição de um determinado vo 

lume de solução tampão. Para se garantir que a necessária a-

ção tamponadora seja exercida» é necessário certificar-se de 

que a solução original esteja quase neutra, por adição de hi

dróxido de sódio ou amónio, ou ácido diluído, conforme o caso, 

antes da adição da solução tampão. Quando uma solução ácida ê 

neutralizada por adição de um ãlcali, deve-se tomar cuidado pa_ 

ra garantir que não seja precipitado hidróxido do metal |57|. 

A concentração ótima da solução a ser analisada d£ 

pende do coeficiente de absorção molar da espécie absorvente e 
- 4 - 5 -

e usualmente da ordem de 10 , 10 molar. As titulações sao 
feitas geralmente num volume de 50a150 cm3 de solução |57|. 

A adição exagerada de indicador é uma falha que áe 
ve ser evitada. Em muitos casos, a cor devida ao indicador se 

Intensifica consideravelmente durante o curso da titulação; a-

lim disso, muitos indicadores apresentam dicroTsmo, isto é, e-

xiste uma mudança de cor intermediária, uma ou duas gotas a£ 

tes do verdadeiro ponto final. Por exemplo, na titulação de 

chumbo, usando-se como indicador o alaranjado de xilenol em pH 

6, a cor pürpura-avermelhada inicial torna-se vermelha-ai arain 

jada e depois, com adição de mais uma ou duas gotas do reage£ 

te, a solução adquire uma cor final amarelo-11mão. Esta ante 

clpação do ponto final, que tem grande valor prático, pode ser 

virtualmente perdida se for adicionado indicador em excesso. 

Em geral, consegue-se uma cor satisfatória com o uso de 30 a 50 

mg de uma mistura sólida do indicador com nitrato de potássio, 

contendo cerca de 1 por cento do indicador | 57|. 

Em muitas titulações complexométricas a mudança de 

cor na vizinhança do ponto final pode ser lenta. Em tais ca

sos, § aconselhável a adição do titulante com agitação contí

nua da solução, usando-se para isto um agitador magnético. Fre 
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quentemente consegue-se um ponto final mais nítido se a so1u[ 

çio for aquecida a 40°C |S7|-

A detecção do ponto final de uma titulação complex^ 

métrica, usando-se Indicador, baseia-se no reconhecimento de 

uma dada mudança de cor. Para muitos observadores esta pode 

ser uma tarefa difícil, ou mesmo impossível se, circunstancial^ 

mente, forem daltonicos. Estas dificuldades podem ser suplan̂  

tadas, conduzindo a titulação em um espectrofotometro ou foto 

metro de filtro, eliminando o elemento humano. Além dos méto

dos visueis e espectrofotométricos de Identificação do ponto 

final das titulações complexométricas com a ajuda dos indicado^ 

res de Ton metálico, existem diversos métodos eletrométricos 

como os potenciométricos, amperométricos, condutométricos, COIJ 

lométricos, etc. 

Nos métodos potenciométricos qualquer metal que der 

um potencial bem definido, pode ser usado como eletrodo indicâ  

dor em titulações complexométricas. Entretanto as possibilida^ 

des não são limitadas ao uso do eletrodo indicador feito do me 

tal em questão. Se o metal, M,, a ser determinado não der um 

potencial mensurável, outro metal, M~» mais conveniente para a 

medida dos potenciais, pode ser usado como um eletrodo de tejr 

ceira ordem. Se as constantes de equilíbrio tiverem valores 

convenientes, pM, poderá ser determinado com grande exatidão 

|48|. 

Os métodos amperométricos para a detecção do ponto 

final baseiam-se no fato de que os potenciais de meia onda de 

um metal ou de um sistema redox são mudados por uma reação de 

complexação. Se um potencial apropriado é aplicado, é pos

sível diminuir a corrente de difusão por adição de um agente 

complexante. Como um grande número de Tons metálicos dão uma 

corrente de difusão bem definida, o método amperométrico tem 

ampla aplicação nas titulações complexométricas. Usa-se um iji 

dlcador amperométrico quando nenhum dos componentes de uma d* 

da reação de complexação apresentar corrente de difusão. 0 in 

dlcador adicionado ã solução reage com o titulante imed1atame£ 

te apôs o componente ser determinado. Por exemplo, o alumínio 

pode ser titulado com fluoreto usando sal de Fe como Indica 
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dor. Quando todo o alumínio reagir con o fluoreto, o ferro re_ 

agirá com o fluoreto» diminuindo a corrente de difusão |48|. 

Bons resultados foram obtidos com os mitodos condu_ 

tomêtricos e com as titulações de alta freqtiincia. Para as tî  

tulações coulomêtricas poucos procedimentos são descritos |48|-

2.6 Titulação de tõrio com EOTA 

Na titulação do torio cora EOTA, forma-se um comply 

xo solúvel, como visto pela reação, 

Th4+ • NaH2Y ^ ThY • 2H+ + 2Na+ 

podendo então o tõrio ser determinado quantitativamente por ti. 

tulação direta de seus Tons com EDTA ou por titulação de retO£ 

no, do excesso de reagente, com solução padrão de nitrato de 

tõrio. 

0 ponto final da titulação pode ser determinado por 

métodos fTsicoquímicos |18, 33, 37, 52, 39, 53| ou por meto 

dos quTmicos | 14 , 17 | com certos compostos orgânicos que 

formam complexos coloridos com o torio. Estes complexos sem

pre são menos estáveis que o complexo tõrio-EDTA. No ponto fĵ  

nal o indicador ê liberado quantitativamente, ocorrendo a mu

dança de cor da solução. A titulação i feita em meio ácido 

(pH * 2,3 - 3,4). Poucos câtions formam complexos com EDTA 

nestas condições, minimizando portanto, as interferências. Pj» 

ra titulações acima de pH 4 o EDTA não i um titulante convene 

ente porque o complexo tÕrlo-EDTA reage com os indicadores vi£ 

leta de pirocatecol, alaranjado de xilenol, azul de metileno 

etc, dando intensa coloração,tornando impossível a visualização 

do ponto final. Isto pode ser superado usando outros titulantes, 

tais como TTHA (ácido trietilenotetraminoexaacitico) ou o DTPA 

(ácido dietilenotriaminopentaacético), porque seus complexos 

com tõrio são inativos a estes indicadores, mesmo em soluções 

neutras |45|. 
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Os Indicadores mais usados na titulação do tõrio 

con EDTA são a alizarlna S, violeta de pirocatecol, cromoazu-

rol S ácido carmTnico, toron, purpurato de -amônia, etc. Os 

dois primeiros dão um ponto final mais nítido e poucos' cãtions 

interferem |50|. 

Usando-se alizarina S os Tons de Na, K, Mg, Ca, Sr, 

Ba, La, Cr, Mn, Co, Ag, Zn, Cd e U0- não interferem, mas os 

Tons titanila, zirconila, Ce3*, vanadila, Fe 3 +, Ni, Cu 2 +, S2*, 
4-f - - «. 

Sn , Pb e Bi interferem, devido a formação de complexos está

veis com EDTA ou por reagirem com o indicador |50|. 
Com cromoazurol S como indicador a titulação pode 

2+ 3+ 

ser feita satisfatoriamente na presença de Ce , K, Sr, Cr , 

Cr e Ag. Se urânio estiver presente a solução deve ser diliJ 

Tda antes da titulação. 0 alumínio não interfere em concentra^ 

ções de ate 0,01 H. 0 zircônio obscurece o ponto final, mas 

não afeta o resultado da titulação |14|. 

Usando-se violeta de pirocatecol muitos cãtions não 

interferem: U0 2, Pb
2+, Cu2*, Ag, Co, Ni, Al, M 2 +, Zn, Ca, Sr, 

Ba, Mg, NH4, K, Na, Nd, Pr, Ce, La. 0 tõrio pode ser determi

nado na presença de urânio em quantidades correspondentes ã ra_ 

zão Th:U de até 1:500 |50|. 

Os anions que formam precipitados ou complexos com 

o tõrio (fosfatos, fluoretos, oxalatos, sulfatos e anions do 

ãcido mandeiico) devem ser removidos da solução antes da titu

lação do tõrio com EDTA |50|. 

Se a solução contiver impurezas interferentes, o t£ 

rio i separado primeiramente com oxido de mesitila; isto result 

ta na separação de uma serie de elementos acompanhantes, incliJ 

indo terras raras e grandes quantidades de fluoretos e fosfa

tos, permanecendo Zr, V, U e pequenas quantidades de Al. 0 U 

e Al não interferem, devendo o Zr e V ser separados antes da 

extração do tõrio por qualquer método convencional. A extra

ção do tõrio por oxido de mesilita seguida por titulação dire* 

ta com EDTA é um método analítico rápido, preciso e muito usa, 

do |14|. 

Entre os métodos propostos para a determinação do 
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tôrio com EDTA destaca-se o de FRITZ e FORD |14|, usando aliza 

rina S ou cromoazurol S como indicadores. A precisão do méto

do depende do pH da solução. Da FIGURA 2.8'conclui-se que a 

titulação ê estequiométrica na faixa de pH 2,3 a 3,4 (' hidrõxi^ 

do de tõrio começa a se precipitar em torno de pH 3,5). A tr<> 

ca de cor mais intensa é observada a pH 2,8. Embora a forma* 

ção do complexo seja acompanhada por variação do pH, devido S 

formação de Tons hidrogênio livres, não é recomendada a adição 

de solução tampão (cloroacetato de sõdio-acido cloroacético ou 

bicarbonato de sõdio-ãcido sulfanílico), por causar obscureci^ 

mento da solução no ponto final, levando a resultados errôneos. 

Bons resultados são obtidos, sem a adição de solução tampão, 

se a concentração do tõrio estiver dentro dos limites de 6 a 

240 mg, e se o pH for ajustado durante toda a titulação. 

BRILL et aiii {05{ descrevem também um método, mu± 

to usado, para a determinação visual do tõrio com EDTA. Eles 

usaram como indicador uma mistura de alizarina S e azul de me 

tileno. Em soluções puras obtém-se um erro relativo da ordem 

de ± 0,31. 

0 método proposto por MALMSTADT e GOHRBRANT J331 en 
volve uma titulação espectrofotomêtrica automática. As curvas 

de titulação são traçadas automaticamente usando células de t1_ 

tulação com janelas de quartzo. Usaram o complexo Cu-EDTA cp_ 

mo indicador, que absorve no comprimento de onda de 290 nm. A 

titulação também pode ser feita pelo método Indireto. Uma qua ri 

tidade maior de EDTA é adicionada ã solução de nitrato de tÕ-

rio e o excesso do reagente Õ titulado com solução de nitrato 

de cobre. 0 método ê simples se o EDTA for adicionado em pe 

queno excesso. No método direto são obtidos resultados precî  

sos no intervalo de concentração de 20 a 70 mg de tõrio em 100 

ml de água. Em ambas as determinações, direta e indireta, os 

seguintes Tons interferem: Pb2+, Cu2+, NaZ+, Fe3+» Zr02+, S2+, 

Sn 4\ Ce3+, Be3+. 

BRILL et ai 11 106( determinaram também o tõrio por 

titulação fotométrica a 520 nm com solução de EDTA» usando aii_ 

zarina S como Indicador. Foram determinadas 0,1-150 mg de õxî  

do de tõrio com um erro máximo de t 0,1 mg e 0,1-10 mg com 
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um erro de ± 0,01 «jg. Pb, U e Tons sulfato não interferem na 

determinação. 

BANKS e EDWARDS |03| determinaram'o tôrio por um 

procedimento baseado na construção inicial de uma curva de ca-

libração através da titulação de solução padrão de EDTA com so 

lução padrão de nitrato de tôrio na presença de cromoazurol c£ 

•o indicador. Adicionam 5 amostra, como na curva de calibra-

ção, as mesmas quantidades de EDTA e indicador e titula-se com 

solução padrão de nitrato de tôrio até ultrapassar o ponto fi

nal. Mede-se a densidade ótica da solução e, da curva de calî  

bração encontra-se a quantidade total de tôrio na solução. 0b_ 

têm-se então, por subtração, a quantidade de tôrio da amostra. 

Determinaram 5 a 150 mg de tôrio com erros que não excederam 

0,3 mg. 

MENIS |38I usou a detecção espectrofotométrica auto 

mãtica do ponto final para a determinação de 2 a 23 yg de tôrio 

com EDTA e quercetina como indicador. Obteve um coeficiente 

de variação de aproximadamente IX. Não interferem quando pre

sentes com menos que 100 vg. Al, Ca, Co, Cr , Cr , Hg , ü 

e Zn. Interferem quando presentes em quantidades de 100 pg 

Fe , Fe +, Hn +, Mo , Mi e Ti , não ocorrendo o mesmo se o-

correrem em concentrações baixas. Os cloretos, os percloratos 

e os nitratos não afetam a titulação, devendo estarem ausentes 

os fluoretos, os fosfatos, os acetatos e os sulfatos. 

HARA e WEST |18| usaram o método de titulação de aj[ 

ta freqüência. 0 método baseia-se na variação da condutividade 

da solução causada pela liberação de Tons hidrogênio na reação 

de complexação. A solução a ser analisada ê colocada em uma cé 

lula conectada a um oscilador e titulada diretamente com solu

ção padrão de EDTA, com constante agitação. 0 intervalo ótimo 

de concentração é 0,001 a 0,0002 M. Eletrôlitos estranhos, que 

causam trocas na condutividade da solução e diminuem a sensibj^ 

lidade da determinação, devem ter suas concentrações reduzidas 

a um mTnimo. Acetatos, oxalatos, fluoretos e a maioria dos me 

tais pesados que formam complexos com EDTA, também interferem 

na titulação. Este método é de considerável interesse para a 

determinação de pequenas quantidades de tôrio em soluções dilu 

Tdas. 0 erro analítico é de 0,5%. 



CAPÍTULO 3 

TITULAÇÕES FOTOHÍTRICAS 
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3.1 Introdução 

Na titrimetria convencional, o ponto de equivalên

cia de uma reação ê determinado por observação visual de uma 

Mudança de cor. Em condições favoráveis, uma precisão um pou

co Melhor do que IS i facilmente conseguida por pessoas COM vi_ 

são normal |11|. Bons resultados, contudo, são difíceis ou 

{•possíveis de serem obtidos, se a variação da cor for gradati_ 

va ou se as cores das duas formas não contrastarem nitidamente. 

Estas dificuldades foram suplantadas pela substitui^ 

ção do olho humano por uma fotocélula, que é muito mais sensT̂  

vel. Para executar esta operação, é necessário dispor-se de 

um colorTraetro ou de um espectrofotômetro, cujo compartimento 

de célula seja bastante grande para acomodar o recipiente de 

titulação. 

E" possível construir facilmente um aparelho no qual 

a luz que passa através da solução atravesse primeiramente um 

filtro adequado e depois uma fotocélula. A corrente gerada 

nesta última ê medida com um galvanômetro. 0 comprimento de 

onda da luz incidente é selecionado por um filtro ótico ou por 

controles do instrumento, de modo que a solução de titulação 

(inclusive o indicador) mostre a máxima transmitãncia. A titu_ 

lação é, então, conduzida passo a passo, sendo tonadas leítij 

ras da transmitãncia após cada adição do titulante. Estas leî  

turas são depois colocadas num gráfico contra volume de solu

ção adicionado. No ponto final, quando o indicador muda de cor 

ocorrerá uma alteração abrupta da transmitãncia, i.e., uma mu_ 

dança de inclinação na curva, da qual se tira com exatidão o 

ponto final. 

Com medidas fotoelitricas da intensidade de luz, a 

sensibilidade i muito maior que a observação visual direta|lS|. 

Atinge-se uma exatidão e precisão de alguns décimos 

por cento com relativa facilidade por titulação espectrofotomê 

trica |57|. 
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3.2 Teoria das titulações fotomêtricas 

Segundo HEADRIGE |21|, em titulações fotomêtricas, 

a propriedade estudada para a obtenção do ponto de eqüivaler» 

cia é a densidade Ótica da solução. 

Para um feixe monocromático de luz passando através 

de una solução» a lei de Lambert-Beer estabelece que: 

densidade ótica « logI0/I * kcd (3.1) 

onde, 

I - intensidade de luz incidente o 
I = intensidade de luz transmitida 

k = constante (coeficiente de absorção) 

c = concentração da espécie absorvida 

d = comprimento do caminho ótico 

Sendo as titulações fotomêtricas feitas em una únj^ 

ca célula, portanto constante o caminho ótico, o método baseijí 

-se no simples fato da densidade ótica ser diretamente propo_r 

cional ã concentração. Trocas ocorrem na concentração das e£ 

pécies absorventes e, portanto, na densidade ótica da solução 

durante a titulação. Por interpretação destas trocas, o ponto 

final ê obtido |21|. 

Sendo a lei de Lambert Beer rigidamente estabeleci^ 

da para um feixe de luz monocromático, a maioria das titulji 

ções fotomêtricas precisas é feita usando um espectrofotÕmetro 

podendo algumas serem feitas em um fotômetro de filtro |ll|. 

A primeira titulação fotométrica usando um fotÔm£ 

tro tipo convencional foi feita por HÜLLER e PARTRIDGE em 1928 

As potencialidades do método aumentaram grandemente com o uso 

de um espectrofotÕmetro por GODDU e HUME em 1950 |15|. 

As titulações fotomêtricas apresentam interesse pajr 

ticular em soluções de baixa concentração e em reações apre-

ciavelmente incompletas no ponto de equivalência. São exem

plos, a precipitação de substâncias solúveis, a neutralização 

de ácidos fracos e bases, as reações de oxidação-redução com 
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potenciais não multo diferentes e as reações que são lentas pa_ 

ra atingirem o equilíbrio nas vizinhanças do ponto final |16|. 

Amostras contendo pequenas quantidades de impurezas 

que absorvem na mesma faixa da substância a ser analisada, pç> 

dem causar grandes erros nos. procedimentos colorimétricos e es_ 

pectrofotcmitricos. Nas titulações fotomitricas, se este tipo 

de impureza não reagir com o titulante, haverá somente uma mii 

dança na posição da curva ao longo do eixo da absorbãncia, não 

afetando na precisão da determinação do ponto final. 

A forma de uma curva de titulação fotomitrica depeii 

dera das propriedades óticas dos reagente, titulante e prodiu 

tos da reação, no comprimento de onda usado. 

A forma da curva de uma titulação, quando sõ o reji 

gente absorve, í mostrada na FIGURA 3.1 (a) |21|. t o caso, 

por exemplo, da titulação de ferro ferroso com permanganato 

|21|. A FIGURA 3.1 (b) |2l| i característica de reações onde 

os produtos absorvem e a FIGURA 3.1 (c) |21|, de sistemas onde 

a substância titulada ê convertida em um produto não absorve^ 

te. Obtêm-se curvas similares ã FIGURA 3.1 (e) |21| quando 

um reagente colorido sob a ação de um composto também colorido 

converte-se em um produto incolor. As curvas 3.1 (d) |2l| e 

3.1 (f) |21| podem representar a adição sucessiva de ligantes 

para formar dois complexos de absorções diferentes. Nem todos 

os tipos de curvas de titulação fornecem boa exatidão em loca 

lizar o ponto final. As curvas dos tipos 3.1 (b), 3.1 (d) e 

3.1 (f) estão mais sujeitas a erros que os tipos 3.1 (a), 3.1 

(c) e 3.1 (e) j21|. 

Distinção deve ser feita entre titulações fotomi

tricas diretas, onde a troca de cor observada ê da própria 

substância a ser determinada e titulações envolvendo 1ndicad£ 

res. Uma importante aplicação da técnica de titulação fotom£ 

trica usando Indicadores i em sistemas onde a troca de cor 5 

gradual, sendo, portanto, uma reação incompleta no ponto de e-

quivalincia. Na determinação do ponto final para este tipo de 

reação, faz-se a extrapolação das porções retas da curva, evî  

tando erros provenientes da localização dos dados nas vizinha]» 

ças do ponto de equivalincia |l6|. 
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FIGURA 3.1 - POSSÍVEIS FORMAS DAS CURVAS DE 

TITULAÇÃO FOTOMÉTRICA | 21 I 
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3.3 Fontes de erro nas titulações fotométricas 

Coao a absorbância depende da concentração, í neces_ 

sãrio levar em conta o efeito da diluição. Correções de volu 

•e deve» ser feitas, principalmente em curvas onde a solução 

absorve luz logo no começo da titulação. Em geral, quando o 

volume do reagente adicionado ã solução colorida i maior que 

IX do volume no aumento em que aparece a primeira coloração, 

a correção da diluição ê necessária |l6|. 

0 erro de diluição pode ser eliminado, tanto pelo 

uso de um reagente muito mais concentrado que a solução titula_ 

da, de modo que o volume adicionado possa ser negligenciado, 

como pelo fator de correção: 

A* « A(l • v/V) (3.2) 

onde, 

A* * valor da absorbância corrigida 

A * absorbância medida 

V » volume original da solução 

v » volume do titulante adicionado 

Biqueres comuns são satisfatórios para a titulação, 

não havendo necessidade de faces õticas de alta qualidade para 

as medidas comparativas na titulação |16|. í muito importante, 

entretanto, que o blquer permaneça absolutamente fixo durante 

a titulação, pois uma leve rotação ou translação lateral pode 

mudar acentuadamente as características óticas. 

0 comprimento de onda ó selecionado com base em duas 

considerações: evitar a interferincia de outras substâncias 

absorventes e necessidade de um coeficiente de absorção que 

faça com que a mudança na absorbância recaia num intervalo con_ 

venlente. 0 último 2 de particular importância, porque erros 

fotométricos apreciáveis podem ocorrer em regiões de absorbait 

cia elevada |16|. 

As constantes de estabilidade dos complexos depen

dem da temperatura. Uma elevação na temperatura da solução 
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contendo ura complexo como a espécie absorvente pode resultar 

num decréscimo da densidade ótica da solução, devido ao a ume ri 

to da dissociação do complexo. Os principais fatores que po

dem influir nesta elevação de temperatura são o calor de rea

ção e o calor produzido devido ã agitação. A maioria das titu_ 

lações fotometricas é feita com soluções muito diluídas, tO£ 

nando desprezível o efeito precedente. Caso o aumento de tem 

peratura, durante as titulações, produzir mudanças nas leituras 

de absorbância, a titulação deverá ser feita em uma célula con_ 

trolada termostaticamente |20|. 

Em todo sistema fotométrico deve-se evitar, o tanto 

quanto possível, vazamento de luz. Luz estranha reduz as leî  

turas de absorbância que se tornam piores, quando a densidade 

Õtica da solução aumenta. Para leituras de densidade ótica 51, 

a montagem nos espectrofotômetros para titulações deve ser feji. 

ta de tal modo que o erro devido ã luz estranha seja reduzido 

a um mínimo. C possível verificar o erro, selecionando-se co

mo titulante uma solução de espécies absorventes que obedeçam 

a lei de Beer e adicionando incrementos deste titulante ãágua 

destilada contida na célula, até que a densidade õtica da solu_ 

ção exceda a i . 0 grafico das leituras de densidade õtica (co£ 

rigido o efeito de diluição) contra volume de titulante adici£ 

nado deve dar uma linha reta, pelo menos até densidade õtica 

Igual a 1 |16|. 

A lei de Beer não pode ser aplicada quando a luz 

não é monocromática. Usando-se espectrofotômetros e soluções 

diluídas, a lei de Beer é normalmente válida, exceto para medi_ 

das efetuadas em um máximo de absorção. Para os fotõmetros de 

filtro, os desvios da lei de Beer são muito mais comuns, devj^ 

do ã banda de transmissão para o filtro nem sempre cair com

pletamente na região do espectro de absorção máxima da espécie 

absorvente. A concentrações altas, a lei de Beer também não é 

válida, sendo a densidade õtica menor que a real, dando o grã_ 

fico da densidade õtica contra concentração uma curva côncava 

voltada para baixo |20|. 
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3.4 Determinação do ponto final de titulações fotomêtrj^ 

cas 

As primeiras determinações por titulações fotoraétrj^ 

cas foram feitas através do gráfico de absorbância contra vol£ 

me de titulante adicionado. Se as substâncias absorventes se

guirem a lei de Beer, a curva de titulação consistirá idealmeji 

te de duas linhas retas que se interceptam no ponto de equiva

lência. A intersecção, provavelmente, mostra algum grau de 

curvatura, devido a reação ser incompleta no ponto de equiva

lência. Isto geralmente não tem grande conseqüência, porque 

os segmentos da curva mais afastados da equivalência são prati^ 

camente retos e podem ser extrapolados para uma intersecção 

|11|. Pela escolha do comprimento de onda, caminho ótico e 

sensibilidade do instrumento, o método e aplicável a um inter

valo grande de concentração de constituintes coloridos |15|. 

Se o titulante reagir rapidamente e estequiometricamente com o 

reagente, e se uma boa bureta for empregada, obtem-se uma exa_ 

tidão da ordem de 0,1% (33|. 

Espectrofotômetros ou colorTmetros convencionais 

usados em titulações fotomêtricas, geralmente exigem alguma nt£ 

dificaçao estrutural, para permitirem a inserção de um recipi

ente de titulação adequado, bem como da extremidade da bureta 

e de algum tipo de agitador. Vários tipos destes instrumentos 

dispositivos e modificações nos espectrofotômetros são descri

tos na literatura |56, 55, 04, 15, 03, 25, 10, 16|. 

Para o caso do ponto final ser determinado grafica-

mente deve-se ter cuidado na escolha do papel e da escala, a 

fim de não limitar a precisão da determinação. 

Em curvas de titulações com pequena curvatura nas 

vizinhanças do ponto final são necessários poucos pontos e 

uma escala de tamanho moderado para a obtenção exata do ponto 

de equivalência. Nos sistemas menos favoráveis, quando é ne

cessária extrapolação das porções retas de regiões longe do 

ponto de equivalência, um grande número de ponto deve ser 

usado para traçar a curva. Neste caso, papel com divisão de 
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milímetros ê aconselhado. O ângulo de intersecção e a incerte_ 

za dos pontos individuais governam a exatidão com que o ponto 

final pode ser localizado em um dado tipo de papel de gráfico. 

Â exatidão das medidas espectrofotomêtricas é menor do que ± lt 

no meio da escala ou ± 0,002 unidades na região de baixa abso£ 

banda |16|. A incerteza na localização das linhas £ menor 

que a precisão das medidas espectrofotomêtricas, porque cada 

linha representa a média de um grande número de pontos. Em ge_ 

ral, a localização da intersecção de duas linhas determinadas 

experimentalmente formando um ângulo de 90 ± 30° não involverã 

uma incerteza maior que a localização de um único ponto indivj^ 

dual. 

As técnicas manuais, contudo, consomem muito tempo; 

MALMSTADT e G0HRBANDT |33| e MALMSTADT e ROBERTS |34| mostra

ram que muitas titulações espectrofotomêtricas podem ser faci

litadas, traçando-se automaticamente a curva de titulação com 

o fluxo do titulante constante e agitação adequada da solução. 

O titulante e o titulado devem reagir rapidamente, como exigj^ 

do na maioria das titulações. 

0 sistema automático requer um indicador que tenha 

uma apreciável variação de cor no ponto de equivalência, o que 

não acontece com as titulações espectrofotomêtricas manuais. 

Muitos destes sistemas automáticos ou semi-automatic 

cos, que podem executar todas as etapas de uma titulação, com 

um mínimo de atenção do operador, são encontrados comerei ai mejn 

te. Vários deles são descritos na literatura |36, 35, 07, 08|. 

Em alguns, os resultados são registrados por uma pena e em 0£ 

tros. a torneira da bureta é fechada eletricamente no ponto fj, 

nal. 

Apesar destes equipamentos automáticos serem extr£ 

mamente convenientes e econômicos, a sua aplicação na análise 

de rotina ê limitada pela necessidade de uma reação rápida. Um 

segundo fator que pode ser fonte de dificuldade ê a necessida_ 

de de uma razão constante de gotejamento do titulante |36|. 

Muitos esforços têm sido feitos no sentido de esta 

belecer um tratamento teórico das curvas de titulação, e estes 
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foram sumarizados por ANFÃLT e JAGNER |01|. 

A teoria das titulações fotométrlcas usando indica_ 

dores metalocromicos ê discutida em várias contribuições |13, 

49, 46, 27, 29, 24 |. 

FORTUIN et alii |13|, deduziram uma expressão do tî  

po a = f(o) onde a ê o parâmetro da titulação e a definido CJD 

mo a razão da concentração do indicador livre pela concentras 

ção total do indicador: 

a = i/1t = [I]/([MI3 + [I]) (3.3) 

sendo, 

[MI] a concentração do metal contendo indicador. Isto e val^ 

do somente para o caso onde sõ e formado o complexo metal-indj^ 

cador na razão 1:1. A discussão teórica do efeito de vários 

parâmetros na forma da curva de titulação é ilustrada por gr£ 

ficos de uma serie de curvas calculadas para diferentes valo

res dos parâmetros K . (constante de estabilidade do metal-in-

dicador), K w (constante de estabilidade do metal-substãncia my % 

titulante), c* (concentração do indicador) ec (concentração 

do metal). 

Mostraram, teoricamente, que o ponto final bem defi_ 

nido.de uma titulação espectrofotométrica é caracterizado, em 

ordem de importância, por: 

" Kmy»Km1n(numericamente falando, 1°9(Kroy/
Kmin) de 

ve ser no mínimo 4; 
4 

- grande valor de K * (da ordem, por exemplo de 10 
a IO 5); 

- baixa concentração total do indicador; 

- concentração total do metal tão alta quanto pos_ 

sTvel. 

KINGDOM e VKNNINEN |49| , deduziram as condições teõ 

ricas para a determinação fotométrica do ponto de equivalência 

exato nas titulações de metais com EDTA usando indicadores l 

cido-base. Os princípios são ilustrados e confirmados experi 
2+ ~ 

mentalmente pela titulação de Cu usando murexida como indic£ 
dor e pela titulação de Mg em presença de ério preto T. A in 

http://nido.de
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fluência de vários fatores nas titulações são discutidas e ê 

nostrado que a precisão e exatidão obtidas teoricamente são e>c 

tremamente altas. 

KOTRL? |27| desenvolveu a teoria das titulações f<) 

tomitricas, para o caso onde o indicador forma predominantemeri 

te o complexo MI . Para a discussão de vários efeitos na for_ 

ma da curva de titulação, ele também usou a função a = f (a). 

KLAUSEN e LANGMYHR |24, 29| mostraram que o corople 

xo M 2 I 2
 tamD*m ocorre em solução e que titulações feitas com 

soluções muito diluídas apresentam grandes desvios sisteraãtj^ 

cos. 

E muito comum, por questão de simplicidade extrap£ 

lar graficamente a parte linear da curva de titulação para lo

calizar o ponto final. JANDERA et aií1 |22| usaram um progra 

ma de computador, para este tipo de avaliação do ponto final, 

baseado na aplicação da analise por regressão linear simples 

em ambos os segmentos lineares da curva de titulação. 

Em alguns artigos teóricos supõe-se que o ponto de 

equivalência seja conhecido e que o parâmetro das funções 

a » f (a) ou a = f(a) pode ser estudado. Esta condição em c£ 

sos práticos, entretanto, é raramente satisfeita, sendo a ava

liação do ponto final possível somente por extrapolação grãfi-

ca1371; uma exceção a extrapolação gráfica é a aproximação fe± 
ta por SATO e M0M0KI |52|, que sugerem traçar o grÜfico de 

g(l-o) a contra o volume de titulante (v) de EDTA, sendo g o 

fator de correção devido a diluição. 0 método é útil, princj. 

palmente quando não são conhecidas de antemão as constantes de 

estabilidade condicionais K„,. e K ,. Embora os cálculos neces 
min my — 

sarios para traçar as curvas serem muito trabalhosos, o método 

e bastante aplicado em casos práticos. Obtem-se pontos finais 

com boa precisão e exatidão. 

RINGBOM e VÃilNINEN 147 ,491 usam cálculos das cons

tantes de estabilidade condicionais, coeficientes de reações 

paralelas ou sua interpretação gráfica para explicar o curso 

de uma curva de titulação complexométrica. Supõem que a con

centração do indicador seja conhecida. 
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SATO e MOMOKl |53| obtiveram também um ponto final 

exato para as titulações complexométricas com indicador» onde 

são formados complexos HI na razão 1:1, através do método 

dos mTnimos quadrados, usando um computador digital. Eles de

terminaram três parâmetros desconhecidos: o ponto final, as 

constantes de estabilidade condicionais *_,•„ „A, e Km„ „«„,.i. 
min,cond my,cond 

0 algoritmo foi demonstrado pela titulação de Ng com EDTA 

usando calmagita come indicador. 

Devido ã expressão cúbica da absorbãncia, quase to 

das as curvas de titulação espectrofotométrica era complexoine 

tria são calculadas sob condições especiais, onde alguns ter

mos no cálculo, por exemplo, a concentração do indicador são 

desprezados. Estas aproximações são, de inicio, úteis para ol> 

tenção de informações a respeito da titulação, mas nem sempre 

são corretas e validas para todas as condições em titulações 

espectrofotometricas |39|- NISHIMURA e NORIKI |39| obtiveram 

a curva de titulação espectrofotométrica completa por cálculos 

de computador, sem negligenciar qualquer termo. 
v 

MELOUN e CERMÂK |37| usaram um outro algoritmo, de_ 
terminando também o ponto f i n a l , a absorbãncia do complexo me_ 
tal- indicador, a concentração do indicador, a constante de es_ 
tabilidade metal-indicador e quando possível a constante de 
estabilidade metal-EDTA de microtitulações de zinco e chumbo 
com EDTA, usando naft i lazoxina 6S e SNAZOXS como indicadores 
tnetalocrõmicos, respectivamente. 
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3.5 Equação teórica da curva de titulação fotomêtrica 

complexométrica 

As equações abaixo desenvolvidas para a curva de tî  

tulação fotomêtrica complexométrica baseiam-se no trabalho de 

MELOUN e "CERMÃK |37|. 

A indicação do ponto final de uma titulação comp1e_ 

xonêtrica usando indicador metalocrÕmico baseia-se na reação 

de deslocamento entre o complexo metal-indicador, M I , e o Ton 

conplexante Y, podendo ser expressa por: 

HIn • Y ^ HY + nl (3.4) 

0 equilíbrio como escrito na equação (3.4) pressupõe 

que o indicador metalocrõmico forme somente um complexo, MI . 

Este complexo tem cor diferente de sua forma livre I, podendo 

representar entretanto, uma mistura de várias espécies diferer» 

tes de indicadores protonados. 0 equilíbrio i consideravelraeji 

te afetado pela atividade do Ton hidrogênio. 

A titulação complexométrica ê usualmente feita em 

solução tamponada. Se o indicador em sua forma livre estiver 

somente sob uma única forma protonada, por exemplo, H.I, a um 

certo valor de pH, a absorbancia da solução titulada a um de_ 

terminado comprimento de onda, para um particular consumo de 

titulante v, ê dada pela equação: 

A = <Heln[MIn3 + c^CHjlD) (3.5) 

onde d é o caminho ótico da célula e c,„ e e41 são as absorti 
i n j i — 

vidades mo lares das espécies MI e H.I, respectivamente. A de_ 

pendência da absorbancia A, em relação ao consumo de titulante 

v, ê representada pela curva de titulação fotomêtrica. 
A concentração total do indicador, c.jn, ê dada por 

c1n - [Hjl] + n[MIft] - c1na • n[MIn] (3.6) 
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sendo a = [H-H/c, •, a fração do indicador en sua forma livre. 
A equação (3.5) também pode ser colocada em função desta vari£ 
vel relativa o: 

A = d cin- cln / n " dcin <cln/n " «jl> a 

A s ABÍfl " (Amín " A i n) a (3.7) 
min_ * "»in_ In* » • 

n n 
Como indicado na equação (3.7) a transição de cor de 

um indicador e definida pelos valores limites da absorbãncia. 
Para o ponto, a = o, isto é Aralnn, todo o indicador esta ligji 
do ao metal Ml , e para a = 1, o indicador foi convertido com 
pletamente para a sua forma livre, I, isto é, A^n. 

Se v ml do titulante são adicionados ao volume orî  
ginal V0..mt da solução, a medida da absorbãncia experimental, 
A e x p, deve ser corrigida pelo fator de diluição g = V/VQ, onde 
V B V0 + v, tornando-se, 

A = Aexp9 " Aexp <* + v/Vo> (3.8) 

Para determinar o valor teórico da absorbãncia A da 
equação (3.7)para valores individuais de consumo de titulante v 
supõe-se que as constantes de estabilidade condicionais sejam: 

"nrtiVcond " Cm;3/{CH'] II']") ,3.9) 

•W.cond • CHIH/UH'J tr-3) (3.)0) 

sendo as concentrações condicionais expressas pela notação de 
RINGBOM |47| com respeito a [M'], 
as concentrações totais dadas por: 
RINGBOM |47| com respeito a [M 1], [!']. CMIJ], [Y'j, [ H V ] , e 

cy - acm - ÍV1 • ÍHY'3 ( 3. n ) 

cm - CM'] • [MY»] + [Mi;] (3.12) 
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cin « [I'3 • n[Hi;3 (3.13) 

tornando-se possível calcular os valores da variável, relativa 

o para cada valor de v. 

Una expressão geral, explicitada de o = f(v), como 

uma função de parâmetros individuais, não ê possível. Muitos 

autores preferem expressar as funções inversas, v = f (a) e 

a = f(o), onde a ê a fração equivalente do titulante consumido 

|37|: 

a - vfy/(YcH), (3.14) 

sendo f a molaridade do titulante. Para a obtenção da expres

são a = f(a), rearranjam as equações acima do modo que segue. 

Tirando-se o valor de MI' da equação (3.9) e subs 

tituindo-se na equação (3.12), 

ca = [HI3 + CMY'D + K^.n [M'3 [I'3n (3.15) 
n 

Substituindo-se também o valor de MI' na equação 

(3.13), 

c.n = [I'3 + n K'm.n [H'3 [I'3n (3.16) 
n 

Muitiplicando-se a equação (3.15) por n e subtrai^ 

do-se da equação (3.16), 

ncn - cín = n[M'] + n[HY'J - [T3 (3.17) 

sendo o valor de [MY1] dado então por: 

CMY'3 « cm - cin/n - [M'3 + [I']/n (3.18) 

Substituindo-se a equação (3.18) na equação (3.10), 
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% * ("ST c in - n£H*3 + [ I ' D / i U H n [Y'3 ) (3.19) 

Subst i tu indo-se tambea a equação ( 3 . 1 8 ) na equação 

(3 .11 ) e n u l t i p l i c a n d o - s e por n . 

na c. = n[Y'] • ncB - cin - n[H'] + CI'] (3.20) 

Tirando-se então o valor de n[H'] da equação (3.16) 

e substituindo-o em (3.19), 

m 
<»y 

K-in_ [I "J» (nc. - c,„ • [I-J) 
i _ n 

[Y«] (cin - [I']) 

CI'3 - c.n 
+ — (3.21) 

[Y'3 (cin - CI']) 

0 valor de n[M'] também pode ser substituTdo na e-

quação (3.20), 

H.C.- n[Y'] • nc m- cin • CI'3 

- (cin - [I'3)/(Kmin Cl']
n) (3.22) 

Levando-se o valor de [Y'3 da equação (3.21) na e-

quação (3.22), 

» " . - »«. " c i n + "'3 - <cf|| - [Ill/d,,,^!']') 

Ki« C1']" (nCm " Cín + ^'3) 
mln_ * m 1n ' • n 2 

CI'] " cin 
• n — (3.23) 

% «in - »'3) 
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Passandd-se o termo nc da equação acima para o lj» 

do esquerdo e substituindo-se [I*] por acin» 

nc_ (a-1) = - c í n • ac-_ 
m * * in in 

+ K;inna
nc?n (ncm - C1n » acin) 

in Kmy <c1n " oC<-> 

+ n 
(«cin " cin) 

Kmy (cin " o Cin ) 

(3.24) 

Dividindo-se todos os termos por nc_ e agrupando-se 

os comuns, 

(a-1) 
c i n d - a ) 

nc. 
1 + 

1 

K', c? on 

minn in 

^nCl"«) 
KmuC. C„(1-o) 
my In m% ' 

(3.25) 

E finalmente, obtém-se, para um sistema em equiljf 

brio, a curva de titulação fotométrica: 

. . , - c'"°-°) 

nc m 

1 + 
1 

Km1nn
c1n° 
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Ki!iycm 

Krâinn
cin f n c< an 1 

• D -ÜH lH ( 3 . 2 6 ) 
*my L I- S J 

De acordo coro MELOUM e CERMftK |37|, OS valores das 

constantes de estabilidade condicionais K'. e K' , necessã 
minn ray — 

rios para inserção na equação (3.26) podem ser calculados das 

correspondentes constantes de estabilidade, com a condição de 

que informações detalhadas de todas as reações paralelas sejam 

conhecidas. Os coeficientes das reações paralelas t*m, a.etc. 

dão una noção de todos os efeitos competitivos. A definição 

desses coeficientes, suas dependincias sob condições expèrimeri 

tais e o método de cálculo são descritos por RINGBOM |47|. 



CAPÍTULO 4 

MINIMIZAÇAO DA FUNÇÃO OBJETIVO 
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4.1 Introdução 

0 ponto final, a concentração do indicador, a absojr 

bincia do metal-indicador, a constante de estabilidade do ne-

tal-indicador e a estabilidade do petal-EDTA de titulações f<> 

tométricas com EDTA usando indicadores metalocrõmicos podei 

ser determinados através do ajuste de dados experioentais ã 

função que representa o seu comportamento físico. 

NELOUN e CERHÂK, op.cit., determinaram estes param* 

tros de titulações fotoaêtricas, onde predomina o complexo MI. 

Para a determinação desses néscios parâmetros de tî  

tulações fotométricas de tõrio com EOTA, usando alizarina S c£ 

•o indicador, usou-se a equação da curva de titulação fotome-

trica proposta por MELOUH e CERMÃK e o processo de minimização 

descrito por FLETCHER e POWELL |12|. 

4.2 Método de ajuste 

Para o ajuste dos pontos utilizou-se o método dos 

mínimos quadrados que consistiu em minimizar a expressão: 

F "£[V(i) - v(i)]* (4.1) 

l 

sendo V(i) os volumes medidos e v(i) os calculados com base no 

modelo matemático da função descrita pela curva de titulação . 

Embora os valores diretamente observáveis sejam v e A (ou T) é 

mais conveniente introduzir a relação entre, v e a, para o mé 

todo de ajuste. Substituindo-se então a equação (3.14) na e-

quação (3.26) obtém-se |37|: 
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fyKiy 

n m i n n c i n 

K' f 
na 
1-a 

c • a in 

m 

( 4 . 2 ) 

sendo a t i rado da expressão ( 3 . 7 ) , i s t o i , 

A - A 
mm. 

o s 

A in" A min. 

( 4 . 3 ) 

Para agrupar os termos comuns em o, rearranjou-se 

a equação (4.2) do seguinte modo: 

v a 

VcmKiinn
c1nna n 

V K ' < n c. o min In 

Kmy fy 

n 

n f y K m i n n
c i n ° 

+ _ ± D + 
nf.. 

Vc„ Vc in 
fyKmy nf. 

( 4 . 4 ) 

chamando-se, 

Vc 
m req 

( 4 . 5 ) 



R = 

. ' n-1 
v eq K nin n

c in n 

K" *my 

(4 .6) 

S = 
mln in 

K' f 

Vy 

(4 .7) 

T = 
y mm in nf..K' 

(4 .8) 

Q -
c i n V 

nf.. 
(4 .9) 

W = v 
eq 

-L LíUL + _ J _ " 
fy L n Kmy . 

(4.10) 

obtém-se então v ( a ) , para o enésimo ponto da curva de titula_ 
ção: 

v, = R 
n 

°1 
i 

- SoJ - T ^- + Q 0 i + W (4.11) 
a i 

Por um lapso, o fator V da equação (4.8) foi omitj^ 

do por MELOUN e CERMXK. 

Para a minimização da função F, equação (4.1), uti

lizou-se o algoritmo FMFP |28|. As idéias principais deste mê 

todo são descritas por FLETCHER e POWELL |12|. São necessári

as todas ar. derivadas parciais em relação aos parâmetros a se_ 

rem determinados: 

ax 
V(i) - v(i) 1

 8 V1 
J 3x(j 

j - 1...4 

(4.12) 



em que» 

3v. I a. , Oj I 
!_ s {n-i) R — L - + (n-1) T ll-l /x(T) 

3x(l) [ 1-a. «J J 

+ (-nSa? + Qaf)/x(l) 

f/,11 
(4.13) 

3vi R af 
1 - K 1 + 1 (4.14) 3x(2) x(2) 1-a. 

1 R ' + - 1 — a? + 
ix(3) x(3) 1-aj ' x(3) -1 f/ 3[x(3)]

2 

(4.15) 

3V• o. . a. 

L_ . ( R __L_ - s o " + T i^-1 )/x(4) (4.16) 
3X(4) l-ai

 1 af 

4.3 Programa de computador 

4.3.1 Considerações preliminares 

0 método empregado para a determinação dos parâme
tros exigiu o uso de um computador. 

0 programa foi escrito em Fortran IV para o computa 
dor COC 6600 (terminal CDTN-liUCLEDRA*S). Apresenta-se em Apên
dice a listagem completa deste programa. 
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4.3.2 Descrição dó programa e dos f luxogramas 

TIFO, o programa de Titulação Fotoraêtrica de tõrio 

com EDTA, usando o método de Fletcher Powell para a minimiza^ 

ção, consiste de uma parte principal e das sub-rotinas DADOS, 

FUNC e FHFP. 

Faz-se a seguir uma relação dos símbolos nele usa

dos» acompanhados de seus respectivos significados. Deixou-se 

de incluir aqueles que no decorrer do cálculo servem apenas 

como passos intermediários. 

N número de variáveis independentes (=NC) 

X vector variável independente (N) 

A(I) absorbãncia da solução na i-ésina medida 

6 vector gradiente final no mínimo 

H(M) vector de armazenamento de dados 

M dimensão do vector de armazenamento (N(N+7)/2) 

F valor mínimo final da função objetivo 

EST estimativa do valor mínimo da função objetivo 

EPS erro máximo permitido 

LMT número máximo de iterações 

NT número da impressora 

LC número da leitora de cartões 

NM número de dados experimentais tomados 

AIN absorbãncia do indicador (Ajn) 

FY molaridade do titulante diluído (f ) 

NN índice de complexação entre o metal e o indicador (N) 

AMIN absorbãncia do metal-indicador (Am^n) 

IER parâmetro indicador de erro 

ND número da determinação 

NA número da amostra 

NL número de dados necessários para o cálculo da absorbãr» 

cia do indicador 

VZ volume inicial da solução (V0) 

VE volume inicial de EDTA concentrado adicionado a solução 

antes do início da titulação (VEDTA) 

V(I) volume de titulante diluído adicionado (Vj) 



66 

VTS volume totaT da solução (V = V(I) + VE • VZ) 
FC fator de correção do titulante concentrado para o 

diluído 
ALFAI fração do indicador era sua forma livre (a.) 
F soma dos quadrados (função a ser minimizada) 
VI valor calculado com base no modelo matemático da função 

descrita pela curva de titulação (v.) 
T(I) transmitância da solução para cada medida tonada (ocupa 

os mesmos lugares das absorbâncias). 

Os cartões de dados foram colocados na seguinte or 
dem: 

- ND e HA - fornecendo-se um valor zero para NA, fi_ 
naliza-se a execução do programa, 

-• N, NM, NN, LMT, ML, EPS, VZ, VE, FC, FY, 
- estimativas da concentração do indicador multiply 

cada por um fator F., do volume equivalente de EDTA diluído 
gasto na titulação, da constante de estabilidade do metal-EDTA 
dividida por um fator F 3, da constante de estabilidade do me-
tal-indicador dividida por um fator F-, de F-, , F,, F*, da ab-
sorbância do metal-indicador e 

- do V(I) e T(I) para cada leitura. 

Os fatores Fi, Fj e F^ foram introduzidos para que 
os parâmetros x(l), x(2), x(3) e x(4) tivessem a mesma ordem 
de grandeza. 

São fornecidas as estimativas de A„ 4_, somente quan 
mi n — 

do N é igual a 5 ou 3. Para N igual a 4 ou 2, Ami-n é consider 
rado constante, conforme a Tabela 4.1. 

Na sub-rotina DADOS transforma-se a transmitãncia 
em absorbãncia, corrigindo o efeito da diluição através da 
fórmula: 

». . - ,o, TM Vo + V»TA • *ü (4.17) 

calcula-se também ainda na sub-rotina DADOS a absorbãncia do 



TABELA 4.1 

POSSIBILIDADES DE DETERMINAÇÕES DOS PARÂMETROS 

Possibilidade 

I 

II 

III 

IV 

N 

S 

4 

3 

2 

Parâmetros 

x(l), x(2), x<3), x(4), A m i n 

x(l), x(2), x(3), x(4) 

x(l). x(2), A m i n 

*0). x(2) 

Parâmetros constantes 

-

Am1n 
Kmy e K m 1 n 
A m 1 n » Ktoy e Km1n 
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indicador (A- ) que é a média das últimas medidas de absorbin 

cias. 

Na sub-rotina FUNC são calculados os valores de: 

(4.3), 

- ALFAI para cada valor de A(I) conforme a equação 

- VTS (igual a V ) , 

- R, S, T, Q, W, conforme as equações: 

x ( 4 ) F 4 C x ( i n n \x{2) 

Ff ' x(3)F3 

x(4)F4V x ( l ) n 

S _ i (4.19) 
F;x(3)F3fy 

VF?'1 

T = 2 r r r — (4.20) 
x ( 4 ) F 4 n [ x ( l ) ] n ' f y 

(4.21) 

(4.22) 

- VI (igual a V i ) , 

- Dl (igual a diferença entre V^ e v^) e 

aV, 3V, 
- as derivadas parciais , 

ax(l) 3x(2) 

de acordo com as expressões (4.13), (4.14), (4.15), (4.16). 

Q _ x( l )V 
F l n f y 

W = x(2) - - X - [ ' x ( l ) + 1 
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Na sub-rotina FHFP, são feitas as iterações neces

sárias, encontrando-se um valor de IER, que deve ser assies ir» 

terpretado: 

IER = -1, ocorreu erro no cálculo do gradiente, 

IER = 0, a convergência foi obtida, escrevendo-se 

os valores de NA. N, LM, KM, A i n, x(l), x(2), x(3), x(4), A m i n 

e F(I), 

IER - 1, a convergência não foi obtida no número de 

iterações especificado. 

IER = 2, provavelmente não existe mTnimo. 

0 cálculo de A ^ ^ é feito somente quando N ê igual 

a 5 ou 3. 0 valor mTnimo de F é determinado através de vari£ 

ções nos valores de Aní . Una vez, determinado o valor de F 

mTnimo, ficarão fixados, evidentemente, os valores de A -„ , 
min 

* — —, Ci H, N«... e K__4_• eq in my min 

0 programa pode ser usado para a determinação de 5, 

4, 3 ou 2 parâmetros, conforme i mostrado na tabela 4.1. 

Para melhor entendimento da descrição do programa 

apresentaram-se os diagramas de blocos, nas FIGURAS 4.1, 4.2, 

4.3 e 4.4, mostrando a parte lógica do programa. Não se preteji 

de mostrar todos os cálculos feitos, mas apenas como as dif£ 

rentes etapas do programa se inter-relacionam. 



o 
f INÍCIO J 

DADOS 

I 
DEL: 0,5 

\ ® / 

CORRIGE 

*mii» 

CORRIGE 0 5 

PARÂMETROS 

FMFP 

SM / DA MENSAGENS 

DE ERRO H 

FIGURA 4.1 DIAGRAMA EM BLOCOS DO 
PROGRAMA PRINCIPAL 



( wic,° ) 

71 

LE tfi Oft AMOSTRA 

EN°DAEXPER£NClA 
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A SUB-ROTINA FUNC. 
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SELECIONA UM 

PONTO INICIAL 

NAO 

DETERMINA A 

DIREÇÃO DA BUSCA 

CONDUZ A BUSCA 

UNUXMENSlONAL 7 

FIGURA 4.4 - DIAGRAMA LÓGICO DA 

SUB-R0TINAFMFP|28| 



CAPÍTULO 5 

PARTE EXPERIMENTAL 



75 

5.1 Introdução 

0 método usado par» a titulaçio fotométrica de to 

rio COM EDTA, usando alizarina S como indicador baseia-se no 

proposto por BRIL et alii |06|, con algumas codificações na a-

parelhagem e no nodo da deterainaçlo do ponto final. Os dados, 

volune de EDTA adicionado e a correspondente transmitância da 

solução foram tomados manualmente e« cca auxílio do computador 

foram determinados o ponto de equivalência e mais quatro para ' 

metros. 

5.2 Descrição do equipamento 

Não se dispondo de um espectrofotõmetro especifico 

para titulações fotoraétricas, decidiu-se fazer algumas adapta 

ções no espectrofotõmetro Perkin-Elmer, modelo 450. 

Ajustou-se a tampa do recipiente de titulação uni

versal, EA 625 da Metrohm a uma abertura circular feita no a-

cessõrio Perkin-Elmer de número 350-0100, que encaixa perfeita 

mente no compartimento de célula. Nas cinco juntas eswerilha, 

das da tampa encaixaram-se os outros acessórios necessários ã 

titulação: 

- hélice agitadora acoplada ao agitador de hêlice 

da Metrohm, E 381, 

- eletrodo de vidro Metrohm EA 121, para a verifica, 

ção da constância do pH, 

- capilar de uma microbureta manual de 5 ml, 

Metrohm E 457, com solução titulante de EDTA 0,0025 M e 

- capilar de uma outra microbureta manual de 5 ml , 

E 457, com solução de hidróxido de amõnio 0,05 M para o contr£ 

1e do pH da solução. 

Para as medidas de pH usou-se o pH metro da Micro-

nal, modelo ti 275. 
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Sendo esperado o maior volume da solução total de 

aproximadamente 200 ml, fêz-se uma caixa de acrílico de faces 

com 4 mm de espessura e de dimensões internas de 8,2 x 7,3 x 

3,9 cm para ser usada como a célula de titulação. Na* FIGURA 

5.1 mostra-se o esquema desta célula. A altura máxima da base 

que podem atingir os capilares da bureta, eletrodo e hélice 

agitadora, para que não interfiram na passagem do feixe de luz 

e 30 mm. No comprimento de onda fixado para as titulações es-

pectrofotométricas, 520 nm, a célula vazia apresentou aproxiina 

damente 90 % de transnritãncia. 

As tomadas das alíquotas das soluções de nitrato de 

tõrio e EDTA, para as titulações, foram feitas com a bureta 

Muiti-Dosimat E 415 da Metrohn, graduada em 0,01 ml. 

A FIGURA 5.2 mostra os componentes básicos de um eŝ  

pectrofotÕmetro para titulação espectrofotométrica. Os siste

mas Ópticos, os circuitos eletrônicos e o princípio de funcit) 

namento desses aparelhos são descritos por EWING |11|. 

5.3 Reagentes 

- Solução de nitrato de tõrio 0,025 M - Preparada 

a partir do nitrato de tõrio p.a, Merck e padronizada pelo mé

todo de calcinação a oxido contendo a solução 5,7591 mg de Th/ 

ml. A solução 0,0025 M foi preparada por diluição com água de 

20 ml da solução 0,025 M até 200 ml, usando a mesma bureta des_ 

crita acima e um balão volumétrico Pyrobrãs. 

- Solução de hidróxido de amõnio 0,5 M. 

- Solução de alizarina S - 0,05 g de alizarina S em 

100 ml de água destilada. 

- Soluções padrões de EDTA 0,025 M e 0,0025 M. A so 

lução 0,025 M foi preparada a partir do reagente p.a, Reagen 

e "adronizada por titulação fotométrica. Transferiram-se 15,00 

ml de solução de nitrato de tõrio para a célula de titulação, 

d11u1ndo-a com 100 ml de água destilada. Usando a bureta Multi 
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HELICE AGITADORA 

ELETRODO DE pH 

I 
FEIXE 

LUMINOSO 

FIGURA 5.1-ESQUEMA DA CÉLULA USADA PARA A 

TITULAÇÃO ESPECTROFOTOMETRICA 
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FIGURA 5.2-C0MP0NENTES BÁSICOS DE UM ESPECTROFOTOMETRO 
PARA TITULAÇÃO ESPECTROFOTOMETRICA 
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-Doslmat da Metrohm, juntaram-se 12,00 rol de solução 0,025 M 

de E0TA (a padronizar). Ajustou-se o pH a 2,8 por adição de 

amoníaco diluído, controlando a neutralização com um medidor 

de pH. Adicionam-se 0,5 ml de solução de alizarina S e titu

lou-se fotometricamente com a solução 0,025 M de EOTA (a padr<> 

nizar) usando uma microbureta de 5 ml. 0 fator de correção foi 

de 0,9953. Portanto, 1 ml de solução de EOTA 0,025 N contém 

5,7591 mg de Th x f.c. 

A solução de EDTA 0,0025 M foi preparada por dilui 

çio a partir da solução 0,025 M. 

5.4 Procedimento 

Apôs deixar ligado o espectrofotõmetro por aproxima_ 

damente meia hora para que adquira a estabilidade necessária 

durante as titulações, fez-se o seu ajuste nas condições de 

operação. 0 comprimento de onda foi fixado em 520 nm e a abe£ 

tura da fenda ajustada ao menor valor admissível. 

As titulações foram feitas com soluções puras de n± 

trato de tõrio. Uma alíquota desta solução padronizada conten^ 

do não mais que 150 mg de tõrio foi adicionada ã célula de ti

tulação. Diluiu-se esta solução com 100 ml de água destilada. 

Juntou-se um volume conhecido de solução padrão de EDTA 0.025M 

de tal forma que para completar a titulação o consumo de EDTA 

0,025 M fosse inferior a 5 ml. Adicionaram-se 0,5 ml de solji 

ção de alizarina S. Colocou-se então a célula com os reagen-

tes acima descritos no compartimento de célula do espectrofotõ 

metro e adaptaram-se os acessórios necessários a titulação. A 

freqüência de rotação do agitador foi de aproximadamente 615 

rpm. 0 pH da solução foi acertado em 2,8, sendo controlada a 

neutralização com um medidor de pH. 

No início da titulação fizeram-se incrementos maio

res de titulante, esperando sempre a leitura da transmitância 

tornar-se constante antes de anotá-la. Próximo ao ponto de e-

quivalência fizeram-se incrementos de 0,02, até o valor da 
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transmitância tornar-se constante. 

A sirie de pontos assim obtida foi analisada pelo 

programa TIFO para a determinação do ponto de equivalência e 

dos outros parâmetros da titulação. 

As estimativas iniciais de K_.. e K . . para N=5, ne 

— my min r — 
cessãrias no processo de miniraização foram retiradas das Tabe 
Ias 2.2 e 2.3; a do v „ e da c. foram calculadas conforme as 

w eq in 

alíquotas usadas dos reagentes. Para N=4 adotaram-se as estî  

mativas das médias dos parâmetros obtidas quando N=5 e assim 

sucessivamente. 

5.5 Cálculo dos erros nas determinações dos volumes 

equivalentes 

Como o erro estimado analiticamente através do uso 

dos mínimos quadrados não lineares não e digno de confiança 

|19|, fizeram-se dez titulações e daT determinou-se o erro re_ 

lativo de cada parâmetro. 

5.6 . Resultados 

As Tabelas 5.1t 5.2, 5,3 e 5.4 apresentam os resuj_ 

tados de dez titulações para N-5,4,3 e 2 parâmetros respective 

mente. As titulações foram feitas com alíquotas de 15 ml de 

solução de nitrato de tõrio contendo 5,7591 mg de Th/ml de so

lução. Adicionaram-se 14,70 ml de solução de EDTA 0,025 M e 

titu1ou-se com EDTA 0,0025 M. 



TABELA 5.1 

RESULTADOS DAS TITULAÇÕES ESPECTROFOTOMETRICAS DE TÕRIO 
COM EDTA PARA N»5 PARÂMETROS 

TltulacSo 

%9 

t l n , i o 3 

w™'n 

W""' 
Ar»1n 

*1» 

1 

3.64 

1.5 

7 

2 

22 

0,16 

2 

3.77 

1.9 

1 

0 

20 

0.13 

3 

3.64 

5.4 

1 

1 

15 

0.13 

4 

3.62 

1.3 

1 

0 

17 

0,16 

S 

3.59 

1.2 

0 

0 

15 

0.15 

6 

3.63 

1.3 

l 

0 

16 

.0,18 

7 

3.68 

1.2 

1 

0 

15 

0,09 

8 

3.64 

1.6 

2 

0 

15 

0,22 

9 

3.60 

1.9 

1 

0 

21 

0,10 

10 

3.60 

1.3 

13 

4 

20 

0.11 

Média 

3.64 

l .« 

3 

0.7 

17.7 

0,14 

Desvie pidrio 
tí% *«dld«s 

0,051 

0,39 

«,o 

1.1 

2,7 

0,041 

0e*v1o p i í r i o 
d« ned<* 

0,016 

0.13 

1.3 

0.35 

0.S8 

0,013 

EiTfl d* 
nodi* It) 

0,44 

9.1 

46 

40 

5.0 

8.7 



TABELA 5.2 

RESULTADOS DAS TITULAÇÕES ESPECTROFOTOMÉTRICAS DE TORIO 

COM EDTA PARA N-4 PARÂMETROS COM An<n-17,65 

THulaçio 

»e« 

^„»"5 

%*"'U 

«Mi .» ' » ' * 

A1n 

1 

3.64 

1.2 

3.0 

0.8 

0.16 

2 

3.77 

1.7 

3.1 

0.1 

0,13 

3 

3.64 

0.6 

2.4 

1.5 

0.13 

4 

3,62 

1.3 

2.7 

0.6 

0,16 

S 

3,59 

1.4 

2.9 

0.5 

0.15 

6 

3.63 

1.4 

3.0 

0.1 

0.18 

7 

3.63 

1.4 

2.9 

0.4 

0.09 

8 

3.64 

1.9 

2.4 

0,5 

0,22 

9 

3.60 

1.6 

2.8 

0.4 

0,10 

10 

3,60 

1.2 

2.8 

0.9 

0.11 

Mídia 

3,64 

1.4 

2,AO 

0,6 

0,14 

Desvio pidrie 
dis »edtd« 

0.0S1 

0.35 

0,24 

0.41 

0.041 

Desvio g«drio 
dl ncdi l 

0,016 

0,11 

0.077 

0,13 

0,013 

Erro «• 
«êdU C ) 

0.44 

8.0 

2.7 

i 
22 

8.7 



TABELA 5.3 

RESULTADOS DAS TITULAÇÕES ESPECT.ROFOTOMETRICAS DE TORIO COM 

EDTA PARA N*3 PARÂMETROS COM K »2,80xl012 E Km1n-0,6xl0
8 

Titultcio 

v 
«q 

«In»"' 

•In 

*1n 

1 

3.63 

. . . 

" 

0.16 

2 

3.76 

0.2 

3 

0.13 

3 

3.63 

1.9 

S3 

0.13 

4 

3,62 

1.4 

19 

0.16 

S 

3.S9 

1.2 

15 

0.15 

6 

3.63 

0.2 

3 

0.18 

7 

3.63 

0.9 

12 

0.09 

0 

3.64 

1.9 

18 

0.22 

9 

3.59 

1.2 

13 

0.10 

10 

3.60 

1.8 

27 

0.11 

Kêd1* 

3,64 

1.2 

19 

0,14 

úcsvle pttfrio 
das nedfdíS 

0,050 

0.61 

14 

0,041 

Desvio padrio 
d* nédlt 

0.016 

0.19 

«.6 

0.013 

írro d« 
«Sdli 11) 

0.44 

U 

25 

3.7 

• 



TABELA 5.4 

RESULTADOS DAS TITULAÇÕES ESPECTROFOTOMETRICAS DE T0RJO COM EDTA 

PARA N-2 PARÂMETROS COM Amin-18»6, Kmy»2,80xl0
12 E Kmin"0,6xl0

8 

Tttul«f3o 7 1 a 10 HfdU 
ücsvfo pidrSe 0«iv<« gidrSo t r ro tfi 
*» t «ndtdtt j 4* «urdi» níáU (II 

' H 

«•n»'»" 

3.7 3,1 
I 

1.3 I -0 ,2 

3.3 

1.0 

3.« 

1.4 

3,5 

1.3 

3.1 

-3.4 

3 . Í 

1.3 

3.6 

1.9 

3,5 

1.3 

3.7 

1.4 

3, (2 

1.33 

?. ts O .M O.'-?»' *»»•; M í O.lf. O.OSj 0.22; O.lCf 0.11 I 0,14 

1 L_J L_i I í I ! 

0.11 

0,2) 

0.042 

0,039 

o.oe) 

0.3IJ 

i .o 

«,4 

I I 

* - íxeluíV»» •$ Mcdldis 2 e i , 



86 

O método aqui sugerido para a determinação do tõrio 
provou ser bastante preciso e exato conforme se vê nas Tabelas 
5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. 

E importante salientar que para alcançar a precisão 
e exatidão encontradas, fiz-se o seguinte: 

- mediram-se todos os volumes com a bureta Hetrohm 
E 415 de 20 ml apresentando um erro de 0,15 X, 

- titulou-se somente a concentração final do tõrio 
com EDTA 0,0025 H, 

- trabalhou-se a temperatura constante de aproxima 
damente 25°C e 

- utilizou-se o computador CDC 6600 para o ajuste 
dos pontos experimentais a curva, determinando alem do v , os 
parâmetros c-n, K^. Kn-n e A B Í n. 

No cálculo do v , para 60 pontos tomados em 10 a_ 
mostras idênticas, obtiveram-se, conforme a Tabela 5.1, exce
lentes resultados quanto a 

- precisão global = 0,016 x 100. M QQU % 

150,64 

- precisão das medidas individuais, melhor do que a. 
exigida 

p . 0.051 x 100 . 0 0 3 4 , 
1 150,64 

- exatidão, porque o volume real gasto de EOTA 
0,0025 M era 150,70 ml e calculado foi de 150,64 ml. 

E interessante notar-se que a precisão Individual é 
mais importante do que a global porque será a válida no caso 
de uma única medida. 

A precisão individual para 30 pontos, tomados altejr 
nativamente mostrou-se também suficiente, não acontecendo o 
mesmo com 15 pontos porque * c. apresentou um valor negativo 
na determinação 3. A quantidade ótima de número de pontos de 
ve estar, portanto entre 15 e 30. 
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APÊNDICE 

Listagem do programa 
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I ICI.CN** 
WSER*F1.0S»PSVD. 
CHARGE>NUCL*SATt»15* 

rm. 
L DSC T »PRCSET»ZERO. 
HAPtOFF. 
LCO. 
/•COR 

PROGRA1 TIFO CINPJT»OUTPUT»TAPCftOUTPUT»TAP£5«IWPUT> 
C PROGRAMA 9E TITULAÇÃO FOTOHSTRICA DC TORIO COH EOTA USANDO O 
C HE TO 00 OE F L E T C H S R - P O V E L L PARA HINIH12ACAO 

CONNOR V21»ANIN»Fl»F3»F*»NA 
DIMENSION XU>»A(100>»VC100>*CC4>tNC30>*F<30> 

I D CALL 0AD05CRtN»I»cST*CP5«LHT«A*V»MI*RH*AtN*FT»llll> 
DEL- .5 
I F f N . E 0 . 4 . 0 R . N . E 0 . 2 > DEL-0 
AHIN=AMIN-OEL 
DO ft 1 *1*30 
I H * I H T 
AN1N=A11N*DEL 
CALL FÍ1FP fN«H«X*FCI>*G*ESTtCPS»LM*IER*H*NH*A»V*AIMiFY*m» 
I F ( I E R . E Q . O ) GO TO 4 
1 F ( I E R . E Q . 2 > V R I T E t N l * l > 

1 FORNAT (lOXySlNPRSVAVELHENTC NAO CXISTC HINIHO) 
I F ( I E R . E Q . - l ) VRITCCNItZ) 

2 FORHAT tlOX*2SHERR0 NO CALCULO DO GRADIENTE) 
I F ( I E R . E O . l ) MRIT£ (N l t3> 

3 FORMAT <10X»S9HC0NVERGENCIA NAO OBTIDA NO NUMERO DE ITEÜACOCS ESPE 
1CIFICAD0) 

FCOslOO 
CO TO ft 

4 WRITE<NI*5) KAtNtLn*NM*AlN*(XfJ>«J*lt4>*AMIN*FfI> 
5 FORMAT C2X»4I3»7E14.S> 

I F C I . G T . l . A N 3 . F f I > . 6 T . F t I - l ) ) C 0 TO 10 
I F <N.£Q.4 .0K.N .EQ.2> GO TO 10 

ft CONTINUE 
CO TO 1 0 
CNO 
SUBROUTINE OAOOS <NC>H»X»EST»EPS»L*T»A»V»HI»NM*AJN»FT»N> 

C SUB-ROTINA PARA LEITURA DOS DADOS C CÁLCULOS PREL1HIMARES PARA 
C ENTRADA EM FHFP 

COMMON V2tANlN*Fl«F3»F4*NA 
DIMENSION X C O t A < 1 0 0 > « V ( 1 0 0 ) 
LC»5 
Nl = 4 

C LE 3 NU4CR0 DA DETERNINACAOfND)* O NUMERO DA AHOSTR/UNA)» O NUMERO OE INCO 
C CNITAS(NC)* O NUMcRO OE KEDIDAStNM)» O ÍNDICE DE COHPLEXÍCAO(N)» O NUMCrtO 
C NAXINO DE ITE3AC0ESCLHT)* O NUMERO OS LEITURAS PARA O CALCULO DE AlN(NL>t 
C O ERRO MAXI,10(Ê?S>» O VOLUME IN IC IAL DA SOLUCAO(VZ)» O VOLUPE INICIAL DE 
C CDTA(VE)*9 FATOR DE CORRCSAO DO EOTA(FC>fAMOLARlOADE DO TITULANTE 
C CFT) E CALCULA M 

READ <LC*7> NOtNA 
VRITC (N I»7> NOtNA 

7 FORNAT ( Z X * I 3 * I S > 
IF ÓM.EO.O) CALL EXIT 



READ CLCtl ) NC*WM*NfLltT*Nl*CrS*V7*VC«FC«FT 
URITE C N l t l ) MC«NHiM«LHT«ML*CrS*yZ»VC»FC*Fr 

1 FORMAT C S I Z t S F l O . 5 ) 
N«22 
IF CNC.E0.3.0R.NC.E0.2) H*9 

C 1C AS ESTIMATIVAS DE CIN .XC1)*VE0 XCZltKHT Xt3)*KHIR XC»> E OS 
C AHIN 

READ(LC»2) CXCI>*I«1*« )»F1*F3*F«*AHIM 
2 FORMAT t l £ 1 9 . 2 > 

NRITE ( N I « t > C X I I 3 » I « l « * >»F1»FJ»F4»AMI» 
t FORMAT (2X*RE1«.S> 

C LE VOLUMES E TRAMSHlTANCIAStTRANSFORHA T EH ACI> E CALCULA OS 
C VOLUMES FINAIS VCI» 

V2«V2»VE 
READ (LC*2Z)CfVU>»ACI))» I-1*NN) 

22 FORMAT C14F5.3> 
DO 3 1*1*Mf 
«RITE CNI»*| V(I)*ACI> 
A ( I > — A L 0 S 1 0 f A < I > > * ( V 2 « V C I > > / V 2 

3 CONTINUE 
EST«.02 

C CALCULA O AIN 
L*NH-NL+1 
SOH=0 
DO 4 I«L«HH 

* SOH=SOM*AU> 
AIMsSON/NL 

A FORMAT C2X*2F7.3) 
NH~!fH-*L 
RETURN 
END 
SUSROUTIKE FU.SC <X*F*6*NM«A*VtAlNtFY*NiNC> 

C SU8-R0TINA PARA O CALCULO DO VALOR DA FUNCAO E OAS DERIVADAS 
C PARCIAIS PARA USO EM FHFP 

COMMON V21*AH1N«F1»F3»F4»N« 
DIMENSION X ( 4 ) t G U > * A { 1 0 0 ) » V C 1 0 0 > 
F *D . 
NCC*NC 
X1*X(II/F1 
X3*X(3>*F3 
X4*Xf4 ) *F« 
IF <NC.EQ.5.0R.NC.EQ.3> HCC»NC-I 
00 I 1=1»* 

I C < I ) = 0 . 
HX»N-I 

N2=2»NK 
R3X4*N*X(2)*X1*«NK/X3 
00 2 t=l*HH 
A L F A I * ( A ( I ) - A H ( H > / ( A I N - A H I M > 
IF (ALFAI .cO.O) CO TO S 
I F i A L F A I . E O . l . ) CO TO 7 
IF (ALFAI .LT.O) CO TO I I 
IF ( A L F A I . L T . . O S . O n . A L F A I . C T . i l CO TO 13 
«LFN«ALFA1*«N 
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ALFI«ALFH/C1.-ALFM) 
VTS*V(1)«VZ1 
S«X4*V~TS*X1«*N/X3/FY 
T«¥TS/Xi»»NK/X4/N/FT 
••X 1 »VTS /N/FT 
W»XC2>-VTS/FT»<X1/NM./X3> 
VI»R»ALFI-S»ALFN-T/ALFI»Q»ALFAI»M 
D1»VU>-*I 
F*F*DI»»2 
DV1--VTS/FT/H/F1 • CR*NK*ALFI-N*S*ALFN*NK*T/ALFIO*ALFAI)/XCl> 
6(1)*C(1)*DI*DV1 
DV2'R/X(2)*ALFI»1 
C<2)«Gf2>»3I*DV2 
IF CHCC.E8.2) CO TO 2 
DV3«-R/X<3>»ALFI*S/XC3)»ALFH*VTS /FT/XI3)»»2/F3 
C(3)-SC3>»DIOV3 
DV**(R*ALFI-S*ALFK*T/ALFI)/XC4) 
GC4>-G(4)»DI*DV4 

2 CONTINUE 
DO 3 I»1»NCC 

3 CCI>«-2.*5(I> 
WRITE 16*4) F»G(l>tG(2>tGC3)«G(4)»XCl)»X(Z)*XC3)«XC4) 

4 FORMAT (9E14.7*I3> 
RETURN 

5 WRITE (6*6) I 
* FORHAT (5X*5HALFA(*I2*14H> IGUAL A ZERO) 
GO TO 9 

7 WRITE (if311 
• FORHAT (SX*5HALFA(>I2*12H) IGUAL A UN) 
9 WRITE 16»10> CXIJ>VJ=ltNCC)»A(I> 

10 FORHAT (6E15.5) 
CALL EXIT 

11 WRITE (6*12) 
12 FORHAT (5X»16HALFA(I) NEGATIVO) 

CALL EXIT 
13 WRITE (6»14> 
14 FORMAT (5X*19HALFAI FORA DA FAIXA) 

CO TO 2 
END 
SUBROUTINE FHFP(NC»H»X*F*C*ESTtEPS»LHTtIER*H*NM*AiV>AIN» T»NH) 
COMMON V21»AHIN»FJ*F3*F»»HA 
DIMENSION H ( M > » X ( * ) » C ( * ) » A ( 1 0 0 ) » V ( I O O ) 
CALCULA 0 VALOR DA FUNCAO E O GRADIENTE P/ O ARGUMENTO INICIAL 
N»NC 
IF (NC.EQ.5) N»4 
IF (NC.E0 .3 ) N»2 
NT-0 
CALL FUNC(XtF*G*NM*A*V»AIN* T»NN»NC> 
RESTABELECE O CONTADOR DE ITERAÇÃO E GERA A MATRIZ IDENTIDADE 
IE*>0 
N2»N*N 
N3»N2»N 
N31*N3»1 

1 K*N31 
DO 4 J»1»H 



HtlCMl 
MJ»M-J 
lF (NJ>StS*2 

2 DO 3 L - l i N J 
KL«K*L 

i H«L>=»0 
4 K-KL»! 

C INICIA O CICLO DE ITERAÇÕES 
5 NT«NT«1 

C GUARDA OS VALORES ANTIGOS DA FUNCAO* DO ARGUMENTO E DO GRADIENTE 
ANTF«F 
DO » J*1»N 
K«NO 
HCK>~GCD 
K=K*M 
H ( K ) * X ( J ) 

C DETERMINA O VETOR DIREÇÃO N 
K«J«NJ 
T=0 
DO 8 L>1*N 
T*T-GCL>»NCIO 
I F ( L - J > 6 * 7 * 7 

fc K»K*Í»-L 
GO TO < 

7 * = * • ! 
S CONTINUE 
» H<J>*T 

C VERIFICA Sc A FUNCAO DECRESCE COH O PASSO AO LONGO DE H 
DT*0 
HNRH=0. 
GN3M=0. 

C CALCULA A DER DIRECIONAL E TESTA OS VALORES DOS VETORES H E G 
DO 10 J*1*H 
HNRH=H:JRH»A3S(H(J)> 
GNf?H=GNRM*ADS(G<J)> 

10 DT=DY*H(J)«C(J) 
C REPETE A PESQUISA NA DIREÇÃO DE MAIOR INCLINAÇÃO SE A DER 
C DIRECIONAL FOR POSITIVA OU NULA 

1F(DY>11»51»$1 
C REPETE A PESQUISA NA DIREÇÃO DE MAIOR INCLINAÇÃO SE 
C N FOR PEQUEN3 COM RELAÇÃO A G 

11 IF(HNRM/GNRM-F.PS>51 t51* 1? 
C PROCURA O MÍNIMO AO LONGO DE H 
C PROCURA DERIVADA DIRECIONAL POSITIVA SEGUNDO H 

12 FT=F 
ALFA=?.»(EST-F>/DT 
AMBDA=1. 

C A ESTIMATIVA PARA C TAMANHO DO DEGRAU SO E USADA SE FOR POSITIVA 
C E HE,'IO* OUE 1 . SE ISSO NAO OCORRER O DEGRAU SERA 1 . 

IF (ALFA)15»15*13 
13 IF(ALFA-AK3DA>l«tl5*l3 
14 AMSDAsALFA 
15 ALFA>0 

C GUA3DA OS VALORES OA FUNCAO E DA DERIVADA CORRESPONDENTES AO V-
C ARGUMENTO ANTIGO 



I t rx«FT 
DK*DT 
FAZ ÜM DEGRAU NO ARGUMENTO SECUNDO II 
00 17 I -1«N 

1? X<I> 'XCI ) *AHBDA*Hf I> 
CALCULA OS VALORES OA FUNCAO I DO GRADIENTE P / 0 NOVO ARCUHENTO 
CALL FUNCfX*F»G%NH»A«V»AlNt TtNNtNC) 
FT»F 
CALCULA A DER DIRECIONAL COM 0 NOVO ARCUHENTO. TERMMA BUSCA SC 
DT FOR POSITIVA. SE OT FOR ZERO EHCONTROU-SC 0 MÍNIMO 
DT*0 
DO It I=1»N 

1» DT«DT»CtI>»HCI> 
1F<DT>19*31*22 
TERMINA A 3USCA TAHBEH SE 0 HININO FOI ULTRAPASSADO 

I* IFIFT-FX>20»22»22 
REPETE A BUSCA E DOBRA O TAMANHO DO DECRAU P/BUSCAS POSTERIORES 

20 AHB0AM«3DA»ALFA 
ALFAsAHSDA 
F IM DO CICLO DE BUSCA 
TERMINA St A VARIAÇÃO DO ARGUMENTO TORNAR-SE MUITO GRANDE 
l F { H K * N * A » 8 D A - l . E 1 0 > l t * l t > 2 l 
TÉCNICA DE PESaUISA LINEAR INDICA QUE NAO EXISTE HININO 

21 IER»2 
RETURN 
FA2 INTERPOLACAO CÚBICA NO INTERVALO DEFINIOO PELA BUSCA ACIMA E 
CALCULA O ARGUMENTO X QUE MINIMIZA A INTERPOLACAO POLINONIAL 

2 2 T *0 
23 IFCANBDA)24*36*2« 
24 Zs3.»fFX-FY>/AMBDA»DX*DT 

ALFA=AHAXl(A3SCZ>tA8S<DX>*ABS<Dr» 
DALFAsZ/ALFA 
DALFA=DALFA»DALFA-DX/AIFA»DY/ALFA 
IFC0ALFA>51*25»25 

25 V*ALFA*SORT(DALFA> 
ALFA*(DT>I#-Z>»AM3DA/(DT*2.»V-DX> 
DO 2* I = 1»N 

2* X(I)=X(I)»(T-ALFA)»H(I) 
TERMINA SE O VALOR REAL DA FUNCAO EH X FOR MENOR DO QUE O VALOR 
NOS EXTREMOS DO INTERVALO. SE NAO» REDUZ O INTERVALO ESCOLHENDO X 
COMO EXTRÍHO 03 INTERVALO E RíPETE A INTERPOLACAO. 
O PONTO FINAL ESC3LHI00 OEPENOE DA FUNCAO E DE SEU 
CRADIENTE EM X 
CALL FUNCCX»F»G»N«»A»V»AIN* TtNNtNC) 
1F<F-FX>27»Z7»2B 

27 IF(F-FT)3fc»36iZB 
2B OALFAsO. 

DO 29 ! * ! » * 
29 DALFA=O.UFa*C( I )»H( I> 

IFCDAIFA>30»J3*33 
30 1F(F-FX>32»31»33 
31 lF(DX-DALFA)32«3fc»32 
32 FX-F 

DX»DAIFA 
T«ALFA 



AHBDA*ALFA 
CO TO 23 

93 IF<FT-F>3S*34*3S 
3 * IFCDT-0ALFA>35«34»35 
3 $ FV«F 

DT-DALFA 
ARBDAsANBDA-ALFA 
CO TO 22 

C CALCULA OS VETORES DIFERENÇA DE AR6UHENT0 f?> E GRADIENTE 
C DC DUAS ITERAÇÕES SUCESSIVAS 

3 * DO 37 J»1»N 
K t R O 
HCK>sC(J)-NCK> 
K*N»K 

37 M<K>*XC»-HCK) 
C TERMINA SE A FUNC4C NAO OECRESCEU NA ULTIHA ITERAÇÃO 

IFCA*TF-F«EPS>51»3$»3t 
C TERMINA SE OS VETORES DIREÇÃO E DIFERENÇA SAO MENORES 
C DO QUE EPS E SE JA HOUVE N ITERAÇÕES 

. 3D IER*0 
1F(NT-N>42*39»39 

39 T«0 
z«o 
DO 40 J*1»N 
K»W>J 
M«HCK> 

T*T*ABS(HCK» 
40 Z«Z-»U»H«K» 

IF<HNRM-E'S)41*41«42 
«1 IFCT-EPS>$6>5&«42 

C TERMINA SE O üU.fEÜO DE ITERAÇÕES EXCEDE O LIMITE 
42 IFtNT~LHT>43»$0»S0 

C PREPARA PARA ATUALIZAR A MATRIZ N 
43 ALFAO 

DO 47 J s l t N 
M J ^ N 3 
W«0 
DO 44 L* l»N 
Kl-NH. 
W«W*HÍKL)»H(K) 
JF«L-J>»4t4S»»$ 

44 K»K*N-L 
00 TO 44 

45 K«KM 
46 CONTINUE 

K * N O 
ALFAeALFA«W«H(K> 

47 H(J>»| | 
C REPETE A BUSCA NA DIREÇÃO MAXIMA INCLINAÇÃO SE OS RESULTAOOS 
C NAO FORCM SATISFATÓRIOS 

IF(Z»ALFA)4B»I»4S 
C ATUALIZA A MATRIZ H 

41 K«!*J1 
DO 49 L»1»N 
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KL-N2H. 
0 0 * » J«L»« 
N J * N 2 0 
HtK>=H<K>»HtKL)»H(NJ)/2-H<L>»H<J>/ALFA 

«9 K>K»1 
CO TO S 

C F IH DO CICLO DE ITERAÇÕES 
C Sen CONVERGÊNCIA »TE O LIMITE FIXADO P/ ITERAÇÕES 

SO IER»t 
RETURN 

C RESTAURA OS VALOR'S ANTI60S OA FUNCAO E ARGUMENTOS 
St DO S2 J«1»N 

K*N2*J 
52 XCJ)*H(K> 

CALL FU!*CCX»F»G»NH»A»V»AIN» Y*NN*NC> 
C REPETE NA DI3ECA0 DA HAXINA INCLINAÇÃO SE A DERIVADA AINDA NAO FOR 
C SUFICIENTEMENTE PEQUENA 

IF(GNRH-E»6)SS»S5»53 
C VERIFICA A EXISTÊNCIA REPETIDA DE ITERAÇÃO 

53 I F C I E R ) S t * 5 « » 5 « 
S * 1ER=-1 

60 TO 1 
SS IER=0 

LMT=NT 
S* RETURN 

END 
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