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INTRODUÇÃO

A investigação da química de coor-

denação de lantanídios encontra-se bastante

difundida no Brasil, em diversas institui

ções de pesquisa. Nos primeiros trabalhos, a

determinação analítica dos íons lantanídicos

era efetuada pelo método gravimétrico baaea

do na precipitação sob a forma de oxalato (1).

Entretanto, este método consome quantidades

relativamente grandes dos complexos, da or

d em de alguns milimoles, que nem sempre são

disponíveis. Por este motivo, tev« ampla

aceitação o método complexométrico, usando

E_DTA como titulante e alaranjado de xilenol

como indicador, sugerido por KBrbl e Pribil

(2), pois ele pode ser aplicado também em mi

croescala*

Alaranjado de xilenol é o none co

mercial do composto 3,3'-bis[N,N*-di(carboxi
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metil)aminometil] -o_-c re solsulf onof tale ina,ob

tido pela reação de condensação de Mannich

de o-cresolsulfonoftaleina com formaldeido e

ãcido iminodiacético (3). Este indicador con

serva as propriedades ícido-bísicasda o-cre-

solsulfonof taleina (isto e, vermelho de cre_

sol) e atua como indicador metalocromico mes

mo em solução ãcida. Nas titulações complexo^

métricas, ha um limite mínimo no valor áo pH,

abaixo do qual nao ocorre a formação do com

plexo do ion metálico com o indicador. Tal

limite depende do metal em questão. No caso

do lantãnio, KOrbl e Pribil (2) recomendam

trabalhar acima de pH A. 0 procedimento ex

perimental sugerido por estes autores consis

te em adicionar, à solução contendo os ions

lantanídicosv solução tampão acetato de pH 5,

uma gota de piridina e a solução do indicador

e titular com solução de EDTA até mudança de

cor de vermelho para amarelo. Após a viragem,

adiciona-se mais uma gota de piridina: caso a

coloração vermelha reapareça» prossegue-se

a titulação ate nova viragem.

Ji Kinnunen e Wenntrttrand (4) tr£

balharam em pH 4,5 a 6, ajustado pela adição

de hexametilenotetraamina.

Um estudo posterior, mais detalh£

do, efetuado por Lyle • Rahman (5), utilizan

do tampão ãcido «cético/acetato, sem
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na, estabeleceu o intervalo de pH de 5,1 a

6,5, onde a titulação pode e'er efetuada. A

faixa de pH considerada "ótima" foi, porém,

de 5,8 a 6,4, onde a mudança de cor ocorre

com maior nitidez. Observa-se que ha uma diji

crepancia entre este resultado e as faixas

de pH recomendadas nos trabalhos anteriores,

mencionados acima.

Entre nos, esta titulação começou

a ser usada ha cerca de 10 anos, introduzida

por O.A. Serra, seguindo o procedimento suge_

rido por KBrbl e Pribil (2, 6), porem traba-

lhando com amostras de ca. 10" moles de laja

tanídio, em presença de 2 a 3 ml de tampão de

pH 5 a 6 e uma gota de piridina, e titulando

com solução 0,01 M de EDTA, adicionada de uma

bureta de pistão de 5 ml. Mais tarde, dados

os inconvenientes do uso da piridina, reagen

te caro e tóxico, e inspirando-se no traba-

lho de Lyle e Rahman (5), aboliu-se o uso da

piridina, conaervando-se porem as proporções

de reagentes acima especificadas. Em nossos

trabalhos com lantanídios, temos freqüente-

mente encontrado*«dificuldades na percepção do

ponto de viragem, pois a mudança de cor se dã

gradualmente, passando por ampla gama da to

nalidades. Neste trabalho, procuramos verifj^

car qual a influencia da quantidade de tam-
pão usada na titulação*, de modo a determinar
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a quantidade ótima da tampão que proporciona

viragea nítida a resultados «ais reprodutí-

veis, sea a adição da piridina. Como amos-

tras a serem analisadas, utilizamos o comple

xo La(NO*)3«4dmso, por sar de fãcil preparo

(7), apresentar composição bem definida e não

ser higroscópico.

PARTE EXPERIMENTAL

Preparação dos reagentes e soluções

Complexo La(NQ1|.t ,4d»so - Ca. 0,02

moles de LadiO^) ̂.étî O (procedência Cario Er_

ba), dissolvidos em orna quantidade mínima de

metanol anidro, a quente, Coram tratados com

ca. 0,08 moles de dimetilsulfoxido (proceden

cia Cario Erba). Ao esfriar a solução, o com

plexo cristaliza. Os cristais foram separados

por filtração por sucção, lavados com benze-

no e depois com éter dietílico anidro e se-

cos em dessecador contendo P4O1Q, até peso

constante. 0 rendimento da preparação foi

de 82Z.
Solução 0,01000 M de EDTA - Ácido

etilenodiaminotetraacético foi obtido a pa£

tir do sal dissõdico e seco a 13O-15O°C (8).

2,9225g do ácido e ca. 0,8g de hidróxido de

sódio p.a. foram dissolvidos ea água recente^

mente destilada ou água desionizada e o volu

me completado a um litro, am baliio volumétri
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co.

Solução tampão ácido acetico/aceta

to (pH~6) - 475 ml de solução 0,2 M de ace

tato de sõdio foram misturados com 25 ml de

solução 0,2 M de ãcido acêtico. Alternativa^

mente, 7,78 g de acetato de sõdio anidro p.a.

e 0,3 ml de ácido acético glacial p.a. foram

dissolvidos em água até um volume total de

500 ml.

Solução do indicador - 0,100 g de

alaranjado de xilenol (procedência Aldrich

Chem. Co.) foram dissolvidos em 100 ml de mis

tura etanol-ãgua na proporção volumêtrica de

1:1 (5).

Procedimentos das analises

Método gravimitrico - Partindo-se

de amostras de ca. 3 x 10"J moles de

La(N03>^.Admso, foi determinada a porcen-

tagem de lantãnio, por precipitação sob a fOT

ma de oxalato, conforme o procedimento reco-

mendado por Vickery (1).

Método complexometrico - Foram uti_

lizadas amostras de ca. 3 x 10"^ moles de

La(N03> 3.4dmso e adicionados volumes difereri

tes de tampão ácido acético/acetato. Os volu_

met utilizados foram 3 ml, 10 ml e 25 ml. Adi

cionaran-s« 2 a 3 gotas da solução de indica

dor e titulou-se com solução 0,01 M d* EDTA,
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até a viragem observada visualmente. Para ca

da volume de tampão, foram efetuadas 5 repe

tições da analise. Os volumes de titulante

foram corrigidos quanto ao volume gasto na

titulação de um "branco".

Para fins comparativos, foi efetua

da também a análise complexometrica usando 3

ml de solução tampão e uma gota de piridina,

bem como a análise em macroescala, usando

2,5 x 10~4 moles do complexo dissolvidos em

25 ml de água e 225 ml de solução tampão, sem

adicionar piridina.

A variação do pH, nas titulações

efetuadas em pequena escala, foi acompanhada

com o auxílio do potenciometro Beckman

Expandomatic SS-2, usando eletrodos de vi-

dro e de calomelano.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das determinações da

porcentagem de lantanio no complexo

La(N03>3.4dm8O, pelos diversos procedimentos,

encontram-se nas tabelas 1 a 3. 0 valor teci

rico correspondente é igual a 21,79 % La.

Observa-se boa concordância com o

valor teórico no caso da análise gravimétr^

ca (tabela 1) e na análise complexometrica

em macroescala (tabela 2). Estes métodos, além

de exatos, são bastante precisos, não haven-
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do diferença significativa entre os valores

obtidos e o esperado, nem entre as variSn

cias, conforme se vê na tabela 4.

Ja no caso das análises complexom£

tricas em menor escala (tabela 3), os resul_

tados obtidos tendem a ser mais baixos do

que o esperado, embora a diferença nlo che-

gue a ser significativa (tabela 5). Quanto

a precisão dos resultados, verifica-se que

i bem inferior ã dos métodos em macroescala.

Os maiores desvios ocorrem quando se usam 3

ml de tampão. A adição de piridina ou de

maior quantidade de tampão melhora a reprodu

tividade dos resultados. Estas observações

sugerem que 3 ml de solução tampão nao con-

seguem manter o meio adequadamente tamponado.

Cálculos teóricos mostram, -com efeito, que,

para manter o pH na faixa ótima de 5,8 a 6,4,

por ocasião da viragem, i necessário um volu

me mínimo de ca. 10 ml de tampão de pH~6» pa

ra amostras contendo 3 x 10~5 moles de ion

lantanídico.

A variação do pH nas quatro condi-

ções experimentais examinadas, nas titulações,

foi acompanhada potenciometricamente, A figu

ra 1 apresenta as curvas obtidas, confirman-

do que, con 3 ml de tampão, em presença ou

não de piridina, a queda de pH durante a ti

tulaçao e bastante pronunciada e o sistema
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nâo se encontra tamponado. 0 efeito da adi-

ção de piridina é de elevar o pH inicial da

solução, de modo que, embora o pH decresça

com a adição do EDTA, seu valor ainda é sufi_

cientemente elevado por ocasião da viragem.

Sem piridina, o pH no ponto de viragem se en_

contra abaixo do limite mínimo recomendado,

dificultando a percepção da viragem e ocasio

nando desvio padrão elevado.

Quando se usam 10 ml de tampão, a

queda de pH é menos pronunciada e o pH no

ponto de viragem estará contido na faixa 6t£

ma, desde que o valor inicial do pH da solu

ção não seja muito baixo. Já com 25 ml de tam

pão, temos efetivamente um sistema tamponado,

conforme se ve na figura 1, e os resultados

analíticos são mais precisos.

A nitidez da viragem e a exatidão

da analise melhoram também quando se utili-

zam reagentes de boa qualidade e elevada pu-

reza, para o preparo das soluções de titulaii

te, tampão e indicador. Diversos estudos

(9-11) comprovam que o alaranjado de xilenol

vendido no comercio contém alaranjado de se-

mi -xilenol, que é um produto secundário da

síntese, e mais os reagentes de partida áci-

do iminodiacético e vermelho de cresol. Es-

tas substancias podem ser separadas por cro

matografiâ em papel ou em coluna de celulose
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(9, 10). A porcentagem de alaranjado de xi-

lenol, em alguns produtos comerciais examina^

dos (10), varia de 30 a 40Z e a de alaranja-

do de semi-xilenol, de 10 a 15Z. Esta última

substancia é também um indicador metalo-

crômico(9). Os indicadores impuros usualnen

te contem ainda 30 a 50Z de ácido iminodiacé

tico, difícil de remover por recristalização

(10) e que pode contribuir para a obtenção

de resultados experimentais baixos.

Como conclusão final do trabalho ,

recomendamos o emprego de 10 a 25 ml de tam-

pão ãcido acético/acetato (de concentração to_

tal de acetato 0,2 M e pH não inferior a 5,9),

sem piridina, para amostras contendo 2 a

3 x 10~*5 moles de lantanídio. 0 uso de amos_

trás muito grandes deve ser evitado, pois a

quantidade de tampão pode se tornar insufi-

ciente, o que diminui a precisão dos resulu

dos. Por outro lado, amostras demasiado pe-

quenas implicam no aumento do erro relativo

das medidas de massa e de volume. Para melho

rar a exatidão das análises, podemos titular

a solução de EDTA, nas mesmas condições expe_

rimentais a serem adotadas, utilizando como

padrão primário um composto lantanídico, so

luvel em ígua e nío higroscópico, cujo teor

em lantanídio tenha sido previamente dttermi

nado utilizando o método gravimétrico (l),que
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é* mais exato e mais preciso.

Cuidados especiais devem aer toma

doa também com a pureza dos reagentes empre-

gados e com o treinamento do operador, com

viatas ao aprimoramento da técnica de traba

lho e da capacidade de percepção da viragem.

A procura de resultados analíticos

confiáveis assume importância especial no cam

po da síntese de compostos de coordenação de

lantanídios, visto que as fórmulas são dedu-

zidas a partir desses resultados e esta cias

se de compostos se caracteriza pela possibi-

lidade de ocorrência de sistemas sem propor-

ções estequiométricas bem definidas.
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Tabela 1. Resultados da análise gravimétri

ca do complexo La(NO_) .4dmso.

Valores

obtidos

Z La

Média

Estimativa do

desvio padrão

21,82

21,83

21,86

21,84 0,025

Tabela 2. Resultados da analise complexomé

trica, usando amostras de ca,

2,5xl0"4 moles de La(N03>3#4dmso.

Valores

obtidos

2 1 , 7 3

2 1 , 7 4

2 1 , 8 0

2 1 , 8 2

2 1 , 8 3

Z La

Média

21,78

Estimativa do

desvio padrão

0,046



288

Tabela 3. Resultados das analises complexo

métricas usando amostras de ca.

3xlO~ moles de La(N03)3.4dmso.

Condições

3 ml tampão

3 ml tampão

+ 1 gota de

píridina

10 ml tampão

25 ml tampão

Z La

Valores
obtidos

19,48

20,59

21,54

22,64

24,64

21,14

21,21

21,73

21,88

22,03

20,72

21,15

21,41

21,88

22,20

21,30

21,35

21,39

21,71

21,85

Media

21,8

21,60

21,47

21,52

Estimativa

do desvio

padrão

2,0

0,40

0,59

0,24
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Tabela 4. Interpretação estatística dos re_

sultados dos métodos em macro_

escala.

Comparação Teste t Teste F

dos valores * _ •
cale tab cale tab

Gravimetricos

X 2,06 2,37 3,39 6,94

Complexometricos

Gravimetricos
* - i 3,46 4,30X Teórico * '

Complexometricos

X T.órico °'49 2'78

para nível de confiança 95Z
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Tabela 5. Interpretação estatística dos re

sultados das analises complexomé

tricas em pequena escala.

Comparação Teste t Teste F

dos valores t * F F *
cale tab cale tab

25 ml tampão^

X 3 ml tampão

25 ml tampão

X 3 ml tampão + 0,53 2,26 2,7 6,39

1 gota piridina

25 ml tampão

X 10 ml tanpao 0,18 2,26 5,7 6,39

3 ml tampão +

1 gota piridina 1,06 2,78

X valor teórico

10 ml tampão
, .. - . 1,21 2,78

X valor teórico * *

25 ml tampão
* - • 2,52 2,78

X valor teórico ' *

* para nível de confiança 95%
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3/) l/ml

Figura 1. Variação do pH até o ponto de vira

gem, nas titulações usando:(1) 3 ml

tampão; (2) 10 ml tampão; (3) 25 ml

tampão; (4) 3 ml tampão + 1 gota

piridina.



292

BIBLIOGRAFIA

1. VICKERY, R. C. (1961) - Analytical

Chemistry of the Rare Earths - Pergamon

Press, London.

2. KÜRBL, J. & PRIBIL, R. (1956) -Xylenol

Orange: New Indicator for the EDTA

Titration - Chemist-Analyst, 45 (4): 102-

103.

3. BARNARD, A. J., Jr., BROAD, W. C. &

FLASCHKA, H. (1957) - The EDTA Titra -

tion: Nature & Methods of End Point Detec-

tion. II - Chemist-Analyst, 46 (1): 18-

28.

4. KINNUNEN, J. & WENNERSTRAND, B. (1957)

Some Further Applications of Xylenol

Orange as an Indicator in the EDTA Titra-

tion - Chemist-Analyst, 46 (4): 92 - 93.

5. LYLE, S. J. & RAHMAN, Md.M. (1963)

Complexometric Titrations of Yttrium and

the Lanthanons, I, A Comparison of Direct

Methods - Talanta, 10 (11): 1177-1182.

6. KOLTHOFF.I. M. & ELVING, P. J. (1963)-

Traatiie on Analytical Chemistry - Part

II, Vol. 8, Interscience, New York.



293

7. RAMALINGAM, S. K. & SOUNDARARAJAN, S.

(1967) - Dimethyl Sulphoxide Complexes

of Lanthanide and Yttrium Nitrates - J.

Inorg. Nucl. Chem.f 29, 1763 - 1768.

8. FLASCHKA, H. (1959) - EDTA Titrations

Pergamon Press, London.

9. OLSON, D.C. & MARGERUM, D. W. (19b2>

Setnixylenol Orange: A Sensitive Reagent

for Zirconium - Anal. Chem, , 34 ( 10 :• :

129 9 - 1302.

10. MURAKAMI, M., YOSHINO, T. & HARASAWA, S.

(1967> - Separation and Acid Equilibria

of Xylenol Orange and Semixylenol Orange

Talanta, 14 (11): 1293 - 1307.

11. MURAKAMI, S., OGURA, K. & YOSHINO, T.

( 1 9 8 0 > - Equilibria of Complex Formation

Between Bivalent Metal Ions and 3,3'-Bis-

[N , N ' -bis (carbox ym ethyl 1 aminomethyl] - o -

cresolsulfonphthalein - Bull. Chem.Soc.

Jpn., 53 (8): 2228 - 2235.


