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Resumo

"Caracterização ácido-base de polieletólitos e suspensões coloidais de

interesse ambiental"

Foram estudadas as propriedades ácido-base de alguns polieletrólitos

de interesse ambiental; no sentido de se avaliar a adequabilidade do modelo de

sítios discretos na determinação e caracterização dos grupos ionizáveis

presentes nestas macromoléculas. Estudou-se os seguintes sistemas de

polieletrólitos: ácido húmico comercial (Aldrich) e extraído de vermicomposto

(Humus de minhoca); microalga Spirulina (cianobactéria), ácido algínico e ácido

poliacrílico de massas molares 2000 e 250000g/mol.

Foram realizadas titulações potenciométricas alcalimétricas em

diferentes meios iônicos à 25°C com os compostos acima citados. Os dados

obtidos foram tratados por linearização (Funções de Gran Modificadas) e

regressão não-linear.

Os resultados obtidos pelo ácido húmico extraído de vermicomposto

(humus de minhoca) e da microalga Spirulina mostraram-se indepentes da força

iônica; indicando que o modelo de sítios discretos representa adequadamente

os dados experimentais. Para as demais amostras, a estequiometria dos

grupos determinados mostrou-se independente do meio iônico, porém os

valores de pKa foram bastante afetados, devido à forte influência das

interações eletrostáticas decorrentes da acumulação de cargas sobre as

macromoléculas durante as titulações. Comparativamente os resultados
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Abstract

« Acid base characterization of the polyeletrolytes and colloidal suspensions of

enviromental interesting 11

Acid base properties of some polyeletrolytes and colloidal suspensions

were studied to evaluate the suitability of discrete site distribution model to fit

potentiometric data for determination and characterization of ionizable groups

presents in these materiais. The polyelectrolytes studied were: commercial

humic acid from Aldrich, humic acid isolated from vermicompost, mixed species

of microalgae Spirulina, alginic acid and polyacrylic acid of molar masses 2000

and 250000 g/mol.

Potentiometric titrations were performed in different ionic media to

evaluate the effect of eletrostatic interactions on the titration data. Titrations

were perfomed at 25°C, and the data were treated bya linear method based on

Modified Gran Functions, as well as by a multiparametric Non-Linear

Regression method.

The results obtained for the vermicompost humic acid and Spirulina

were independent of the ionic strength, suggesting that the chemical

heterogeneity plays the major role in the acid base properties of these materiais.

Thus, the discrte site distribution model is well suited to characterize these

materiais.

For the other polyelectrolytes studied, the influence of eletrostatic

interactions was noticed. The discrete site distribution model was able to

determine the total stoichiometry of the ionizable groups, but the ionization

iii



constants and the distribution of site concentration were dependent on the ionic

strength and molar mass of these polyelectrolyte.
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1 -Introdução

1.1 - Aspectos Gerais sobre sistemas de polieletrólitos

Os processos de transporte e biodisponibilidade de metais em sistemas

aquáticos, assim como suas propriedades de tamponamento são governadas por

processos de complexação, adsorsão, condições redox, etc.. Reações de

complexação por sua vez são governadas pela presença dos complexantes de

ocorrência natural, que podem ser divididos em duas classes: "simples" (cloretos,

carbonatos, aminoácidos, etc.. ) e os grupos de compostos homólogos

(substâncias húmicas, óxido de ferro e manganês, etc.. ). Esta última classe de

compostos contém um grande número de sítios ionizáveis por molécula. A

caracterização ácido-base e determinação da estequiometria e pKa destes sítios

ionizáveis tem sido feita usando-se a metodologia de tratamento de dados obtidos

por titulações potenciométricas; sendo uma primeira etapa necessária para

estudos de especiação. Os métodos de caracterização destes compostos

macromoleculares ainda não são bem definidos, não havendo um consenso

definitivo sobre o modelo mais adequado para a interpretação de dados

experimentais. Isto se deve ao fato de que as curvas de titulação potenciométrica

destes compostos de elevada massa molar são complicadas pelas seguintes

propriedades: 1

1- Polifuncionalidade: resulta da presença de grupos ionizáveis de diferentes

naturezas químicas presentes na macromolécula, tais como grupos carboxílicos e

fenólicos em substâncias húmicas. Dentro da polifuncionalidade deve-se ainda

mencionar a presença de grupos de mesma natureza química localizados em

ambientes distintos do ponto de vista eletrônico, tais como grupos carboxílicos

ligados a resíduos alifáticos ou aromáticos da macromolécula. 1

1



2- Mudanças Conformacionais: Resultam de alterações das condições do meio,

tais como alterações de força iônica, pH, presença de íons metálicos, etc., que

influenciam processos de hidratação, formação de pontes de hidrogênio e pontes

metálicas, que por sua vez dependem do grau de ocupação dos sítios de

complexação por íons metálicos.

3- Propriedades Polieletrolíticas: Uma vez que os sítios de complexação

apresentam propriedades ácido-base e cada macromolécula tem vários destes

sítios, um grande número de cargas elétricas é observado, sendo que a carga

elétrica total depende do pH e do grau de ocupação dos sítios ionizáveis ou de

complexação por íons metálicos. 1

A elaboração de um modelo geral para a interpretação das propriedades

potenciométricas de polieletrólitos de ocorrência natural complica-se também pelo

fato que, dependendo da amostra, um ou outro efeito dos três mencionados

acima é mais significante para a interpretação dos dados experimentais. Deste

modo, acredita-se que um estudo sistemático destes compostos

macromoleculares de ocorrência em compartimentos ambientais seja de grande

interesse para a Química Analítica Ambiental, tanto no sentido de se caracterizar

o composto tanto quanto possível, como para determinar a estequiometria dos

sítios ionizáveis.
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1.2 - Considerações sobre os polieletrólitos estudados

1.2.1 - Ácido Húmico (HA)

A matéria orgânica existente em solos, sedimentos e turfa pode ser

dividida em substâncias húmicas, também chamada húmus, e substâncias não

húmicas. As substâncias não húmicas apresentam características químicas bem

definidas; incluem-se neste grupo os carboidratos, as proteínas, os peptídeos, os

aminoácidos, os ácidos graxos, as ceras e os ácidos orgânicos de baixa massa

molar. Estes compostos são facilmente degradados por microorganismos,

possuindo portanto, curto tempo de vida em solos, sedimentos e turfas.

Já as substâncias húmicas não apresentam características químicas

bem definidas (tais como: ponto de fusão, índice de refração, composição

elementar, espectro na região do IV, etc.. ). Estas substâncias constituem um

grupo heterogêneo de compostos originários da degradação química e biológica

de resíduos de plantas e animais. São também produto da atividade metabólica

de microorganismos. Os produtos formados tendem a associar-se em estruturas

complexas que são mais estáveis que os materiais de origem.

As substâncias húmicas são constituídas de estruturas poliméricas

amorfas em vários graus de polidispersão, de coloração escura, caráter ácido,

aromáticas ou alifáticas (dependendo da origem), hidrofílicas, natureza

polieletrolítica e massas molares que podem variar de centenas até milhares. 2

Características importantes das substâncias húmicas são: sua capacidade em

formar complexos estáveis solúveis e insolúveis em água, interagir com íons e

óxidos hidratados de metais, com argilas minerais e compostos orgânicos como

ácidos graxos e pesticidas. Possuem um grande número de sítios ionizáveis com

propriedades ácido-base, que influenciam a biodisponibilidade de metais tóxicos,
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assim como a capacidade de complexação (pH-dependentes) do ambiente em

que se encontram. Podem ser distinguidos três tipos de ligações entre os grupos

funcionais das substâncias húmicas e os constituintes inorgânicos presentes no

solo:

1) Tipo iônico (heteropolar), com participação dos grupos carboxílicos e hidróxi

fenólicos, conduzindo à formação dos humatos e fulvatos correspondentes.

2) Tipo semipolar, formado por ligações de coordenação com participação de

grupos amino e imino com a formação de complexos do tipo quelato.

3) Tipo formado por efeitos de polarização e ligações de ponte de hidrogênio com

especial participação dos grupos terminais formando compostos de adsorsão.

Estas ligações são afetadas por mudanças no meio reacional. 3

As substâncias húmicas dividem-se em três principais frações:

• Ácido húmico: fração solúvel em álcali diluído e insolúvel em ácido;

• Ácido fúlvico: fração solúvel tanto em meio alcalino como em meio ácido;

• Humina: fração não extraível (insolúvel) por ácidos ou álcalis diluídos4
.

Na Tabela 1 é mostrada a composição elementar típica de ácidos

húmicos e fúlvicos:
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Tabela 1 - Composição elementar típica de ácidos húmicos e

fúlvicos*

Ácido Húmico

Ácido Fúlvico

C (%)

50-60

40-50

0(%)

30-35

44-50

H (%)

4-6

4-6

N (%)

2-6

< 1-3

S (%)

0-2

0-2

*Fonte: Stevenson, F. J.; Humus Chemistry, Genesis, Composition,
Reaction; John Wiley & Sons, New YorK, 1992.
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Várias metodologias têm sido empregadas a fim de se determinar a

composição química das substâncias húmicas, podendo-se citar a aplicação de

técnicas potenciométricasS
, condutométricas6

, voltamétricas?, ressonância

magnética nuclear de carbono 13, termogravimetria, espectroscopia de massas,

cromatografia gasosa, infravermelho e outras técnicas. 8
-
9

A fração húmica proveniente do solo é representada por um complexo

sistema coloidal, consistindo de moléculas com uma grande faixa de massa

molar. Algumas das estruturas propostas em literatura para as substâncias

húmicas são mostradas a seguir: 2
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Figura 1 - (b) Estrutura hipotética para o ácido húmico proposta por Flaig mostrando uma grande quantidade de grupos fenólicos e

quinonas
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1.2.2 - Microalga Spirulina

As Spirulinas são classificadas como seres procariotos, imóveis e não

esporulados. 1o Sua natureza procariota, seus pigmentos do tipo ficobiliprotéico

e produção de oxigênio via fotossintética as diferencia das algas eucariotas e

bactérias fotossintéticas. 11 As Spirulinas vivem em meios líquidos ricos em sais

minerais, compostos principalmente por bicarbonato e carbonato de sódio, com

pH 8 a 11. As regiões propícias para cultivo são as tropicais e subtropicais,

quentes e ensolaradas. São utilizadas como fonte de alimento na dieta

humana e ração animal, possuindo elevados teores protéicos e contendo todos

os aminoácidos essenciais em proporções que satisfazem as recomendações

da FAO (Food and Agriculture Organization). As Spirulinas são capazes de

acumular germânia, que é importante devido à sua atividade hemolítica e

indutora de interferon. 12 Além disso possuem efeito hipocolesterolêmico, ou

seja, seu consumo pode abaixar os níveis de colesterol no sangue, conforme

foi descrito em literatura. 1
3-14 Outro aspecto interessante ligado à Spirulina é o

seu meio de cultura, que pode ser composto por efluentes rurais e urbanos

ricos em nitrogênio e fósforo. Desta forma, a partir do cultivo recupera-se

quase que a totalidade desses elementos, evitando a proliferação de algas

indesejáveis e produção de biomassa para consumo humano e animal. 15

A determinação e caracterização ácido-base dos sítios ionizáveis

presentes em superfícies de algas, via titulação potenciométrica, é complicada

pela presença de sítios de diferentes naturezas (S03H, COOH, -NH3, F-OH),

que conferem a chamada heterogeneidade química à superfície. A presença

de cargas nestes grupos levam ao aparecimento de campo elétrico na

superfície e,

10



conseqüentemente, a efeitos eletrostáticos que afetam as suas propriedades

ácido-base.

O acúmulo de metais pesados por biomassa oriunda de bactérias,

fungos e algas em ambientes aquáticos tem sido atribuído a processos de

complexação e/ou adsorsão entre cátions metálicos e os sítios ionizáveis

presentes na superfície destes biomateriais. O conhecimento da

estequiometria e propriedades ácido-base dos grupos ionizáveis presentes na

parte externa da parede celular dos biosorventes é essencial para que se

possa predizer as suas propriedades de ligação de prótons e metais e,

consequentemente, a viabilidade de seu emprego em sistemas de purificação

de águas, tratamento de efluentes e recuperação de ambientes degradados.

Entre a diversidade da biomassa existente, as algas tem sido a fonte mais

promissora quanto à capacidade de biosorção de metais pesados como cobre,

cádmio, chumbo, níquel e zinco. A performance destes organismos como

adsorventes depende de sua concentração (população), pH do meio, cinética

de reação, entre outros fatores. 16 A identificação e quantificação dos sítios

ligantes destes biomateriais pode ainda contribuir para o desenvolvimento de

novos adsorventes sintéticos.

11



1.2.3 - Ácido Algínico

o ácido algínico pode ser considerado como um biopolímero linear

formado a partir de resíduos de 1,4-~-d manopiranose ligado com 1,4-a-L-

glicopiranose. 17 A Figura 2 mostra a fórmula estrutural deste composto:

\
Ho--C HO pH, "-'

x-
~o -p',.....,.....

0.,.11111-O"""'" O

HO OH ~C",,-

cf OH
n

Figura 2 - Estrutura do ácido algínic06

Constitui um dos blocos formadores da pectina, que é o maior

constituinte da parede celular de vegetais. Os alginatos, juntamente com o

material celulósico, é responsável pela integridade estrutural da parede celular,

sendo um dos biopolímeros mais extensivamente investigados para a remoção

de metais em águas. 18 -19

Em solução aquosa o ácido algínico forma um colóide flexível e

microscópico exibindo propriedades físico-químicas similares à de géis

macroscópicos?O Em fase aquosa, ao redor do biopolímero forma-se uma

subfase (fase biopolímero-fase colóide) que se torna uma região com forte

atração eletrostática. Procedimentos baseados na teoria do Equilíbrio de

Oonnan, conjuntamente com titulações potenciométricas em diferentes forças

12



iônicas, permitem estimar o volume desta subfase, o grau de ionização, assim

como a quantidade de íon metálico que pode ser adsorvida nesta subfase?1

1.2.4 - Ácido poliacrílico

o ácido poliacrílico é o principal precursor dos polímeros acrílicos

conhecidos pela abreviatura inglesa PAA (Polyacrylic Acid). A estrutura do

monômero é mostrada na Figura 3:

H H

I I
-C-c-

I I
C H

cf "oH
n

Figura 3 - Estrutura do monômero do ácido poliacrílico

Quando o ácido poliacrílico é dissolvido em água na sua forma nativa,

este polímero assume uma configuração relativamente relaxada. Após

neutralização com uma base adequada, os grupos carboxílicos são ionizados,

e uma repulsão eletrônica mútua entre estes grupos faz com que a molécula

adquira uma configuração bastante expandida. 22

o ácido poliacrílico é um polímero facilmente encontrado com várias

massas molares, sendo utilizado para estabilizar sistemas coloidais através de

um efeito conhecido como "briding effect", muito mais eficiente quando são

utilizadas cadeias poliméricas de alta massa molar. Ele atua como um agente

espessante. 22
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1.3 - Modelos para interpretação das curvas de titulação ácido-base de

po/ieletró/itos e suspensões coloidais

Na literatura são descritos vários modelos para descrever as

propriedades ácido-base de polieletrólitos, sendo que os mais comuns são

descritos a seguir: 23

• sítios discretos: as substâncias polieletrolíticas são tratadas como uma

mistura de ácidos fracos monopróticos. As constantes de dissociação serão

somente dependentes da natureza química do grupo ionizável, assim como

das interações locais devido ao ambiente químico em que o grupo está

localizado na macromolécula. Neste modelo, a determinação da

estequiometria e constantes de ionização dos sítios ligantes é feita por

tratamento numérico de dados obtidos em titulação potenciométrica. Este

tratamento envolve ajustes multiparamétricos não lineares baseados em

métodos de cálculo como o de Levenberg-Marquardat. 24 Outros trabalhos

utilizam a segmentação e linearização das curvas de titulação através de

funções de Gran modificadas para o mesmo cálculo. 25 Nestes trabalhos2
4--26

constatou-se que, para algumas amostras de ácido fúlvico e húmico, a

heterogeneidade química entre os grupos tituláveis é o principal fator que afeta

as propriedades ácido-base.

• modelo de distribuição contínua:

Segundo este modelo, devido ao grande número de sítios ionizáveis

presentes em polieletrólitos, as propriedades ácido-base ou de ligação de íons

metálicos são representadas por uma função de distribuição contínua com

respeito às constantes de equilíbrio Kj• Ao invés de definir-se classes de sítios

14



com concentração definida tendo um único valor de K, como no modelo de

sítios discretos, no modelo de distribuição contínua assume-se que K varia

continuamente com o pH e que a concentração de sítios ionizáveis (ou

ligantes) pode ser então integrada com relação à variável K: 27-29

00

[L~] = fLI (K,(M]ou(H])dK
o

(1 )

onde [L;] é a concentração do ligante livre, (M]e (H] são

respectivamente as concentrações de metal e prótons em solução e

Krefere-se à constante de equilíbrio de associação entre L e H ou M.

Uma descrição comparativa de modelo de sítios discreto e

distribuição contínua é apresentada por Morei e colaboradores. 29
-

30

• modelo puramente eletrostático:

Este modelo baseia-se na teoria eletrostática desenvolvida por

Tanford para macromoléculas.30 Todos os grupos carboxílicos são

considerados idênticos em sua afinidade por H+. A dissociação do próton seria

descrita por uma constante intrínseca que depende somente da identidade do

grupo, acrescida por um termo de correção devido às interações eletrostáticas

decorrentes das variações de carga na macromolécula, que ocorrem ao longo

da titulação devido às mudanças de pH. 26

Este modelo foi aplicado com sucesso para a avaliação dos pK de

ácido fúlvic031 assim como para a determinação da estequiometria e pK de

ácidos húmico e fúlvico proveniente de ambiente aquático.32

o modelo eletrostático baseia-se nas seguintes suposições: 29

i) moléculas de HA são esferas impermeáveis;
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ii) as cargas das moléculas de ácido húmico são distribuídas uniformemente

sobre a superfície da esfera;

iii) não há contra-íon ligante;

a ionização de um grupo funcional afeta a ionização de outros grupos somente

pela interação eletrostática. A energia livre eletrostática, Wele , de uma

molécula pode ser definida pela teoria de de Debye-Hückel:

w _22

e
2 (1- KR )

ele - 2DR 1+Kr (2)

onde O, e, Z, R e r são, respectivamente, a constante dielétrica da água, a

carga do próton, a carga média sobre a macromolécula de HA; r é o raio da

molécula de ácido húmico e R a distância de aproximação de H+. Além disso K

denota o parâmetro de Debye (m-1
) e este pode ser dado por:

(
87rNe2 Jli 11

K = .1/2

lOOODKT

(3)

onde K, T, N e I denotam constante de Boltzman, temperatura absoluta,

número de Avogadro e força iônica, respectivamente. Assim como a interação

eletrostática entre íons simples e grupos ionizáveis da molécula de ácido

húmico em uma solução, a interação eletrostática entre cada grupo ionizável e

cada molécula também precisa ser considerada.

Em uma dada força iônica, a seguinte equação pode ser definida com

a constante de dissociação intrínseca, Kj :

16



(4)
zZe 2

K, = K"," ,exp, DRKT(~::)

onde:

z = carga do H+

A carga média da molécula de HA, Z, corresponde à quantidade de

grupos ionizáveis por molécula de ácido húmico. A carga média de uma

molécula de HA pode ser calculada pela quantidade total de grupos ionizáveis

(CAi) e a massa molar média do HA.

o valor de K pode ser calculado à 298K, resultando 3,29X109 1%. O

logarítmo da equação 4 pode ser escrito como abaixo:

Ze
2

[ 3,29 x 10
9 RlY2 J- "nt- x 1- 1

pK1
- pKi

1 2,303DRKT 1+ 3,29 x 109 rIY2 (5)

A equação 5 mostra a relação entre pKi e 1%. A aproximação do

tamanho médio e a carga neste modelo eletrostático pode dar um excelente

ajuste entre as curvas de titulação experimentais e teóricas.

A curva de titulação de um polieletrólito linear pode ser representada

de maneira genérica por:

pH = pKi int-log[ Xi ] + O,434ecp
(1- Xi) KT

(6)
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onde kiint é a constante de dissociação intrínseca para um sítio titulável i, xi é

o grau de dissociação do sítio i e \jf é o potencial elétrico na superfície da

macromolécula. O termo 0,434e\jf/kT é relacionado ao trabalho envolvido para

remover o próton de seu sítio ionizado contra as forças eletrostáticas exercidas

por outros grupos carregados na macromolécula.33 Deste modo, a

determinação da constante de dissociação intrínseca envolve a determinação

da carga ou potencial na superfície da macromolécula.

• modelo de sítios discretos/eletrostático

Neste modelo, assume-se que as moléculas de substâncias húmicas

contém mais de um tipo de sítio de ligação e estes sítios são afetados pelas

interações eletrostáticas.31 Porém para se descrever os efeitos de força iônica

sobre as reações em sistemas naturais um modelo eletrostático é requerido,

tornando-se válidas as hipóteses descritas acima para o modelo puramente

eletrostático. Todavia o modelo "puramente eletrostático" superestima os

efeitos de interação eletrostática e negligencia completamente a

heterogeneidade química dos sítios ligantes, um fato de evidente influência

observado a partir de estudos de determinação estrutural e titulações. 23

Devido à natureza polifuncional, polieletrolítica e a labilidade

conformacional dessas substâncias fica difícil de se estabelecer um modelo

geral para a interpretação das suas propriedades potenciométricas. Uma ou

outra das características anteriormente mencionadas pode ser mais

significante para a interpretação dos dados experimentais.

Em trabalhos anteriormente apresentados26 demonstrou-se que para

uma amostra de HA o efeito da heterogeneidade química dos sítios ionizáveis

é mais significativo do que os efeitos eletrostáticos (polieletrolíticos) para

18



explicar as curvas de titulação potenciométrica obtidas em diferentes valores

de força iônica. Nestas condições o termo O,434e\ll/kT da equação 6 pode ser

negligenciado de modo que a curva de titulação pode ser interpretada como se

a solução fosse composta de uma mistura de ácidos monopróticos, segundo o

modelo dos sítios discretos. Com isto o procedimento experimental e de

cálculos é simplificado.

O modelo de cálculo empregado no presente trabalho para

determinação de grupos ionizáveis nas amostras de polieletrólitos estudados

baseia-se no uso de Funções de Gran Modificadas e Regressão Não-Linear

dos dados obtidos em titulação potenciométrica, assumindo o modelo de

distribuição discreta dos sítios ionizáveis e avaliação da influência da força

iônica na distribuição da estequiometria e pKa dos sítios ionizáveis.

19



2 - Objetivos do trabalho:

1 - Determinar a estequiometria dos sítios ionizáveis, assim como suas

constantes de dissociação, em polieletrolíticos de interesse ambiental,

adotando-se o modelo de distribuição de sítios discretos para tratamento dos

dados de titulação potenciométrica ácido-base. Os materiais estudados para

atingir este objetivo foram: ácido húmico comercial (Aldrich) e extraído de

vermicomposto (Humus de minhoca); microalga Spirulína; ácido algínico e

ácidos poliacrílicos de massas molares de 2000g/mol e 250000g/mol.

2 - Avaliar a influência de interações eletrostáticas (realizando titulações em

diferentes meios iônicos) sobre as constantes de dissociação e distribuição

estequiométrica dos sítios ionizáveis determinados pelo modelo da distribuição

discreta, ou seja, tratando-se a suspensão como uma mistura de ácidos.

3 - Avaliar comparativamente o desempenho de dois métodos de cálculo para

tratamento dos dados obtidos em titulação potenciométrica. Estes métodos

baseiam-se em regressão não linear (ajuste multiparamétrico de curvas) e

regressão linear (funções de Gran modificadas).

20



3 - MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 - Reagentes e soluções

::::::> Solução concentrada de NaOH

Foram dissolvidos SO g de NaOH (Reagente PA - Aldrich) em SO,OO mL

de água destilada e a solução foi armazenada em frasco de polietileno, deixando

se em repouso por 24 horas antes do uso.34

::::::> Soluções titulantes de NaOH

Soluções de NaOH/NaCI e NaOH/NaN03 com concentração próxima a

0,10 mol/L foram preparadas por diluição de volume apropriado da solução

estoque de NaOH SO% (m/v), previamente filtrada sob pressão reduzida, em

balão volumétrico ao qual era adicionada uma massa de NaCI ou NaN03 de modo

a produzir a solução de concentração 0,01; 0,10 ou 1,00 mol/L nos referidos sais.

A diluição foi feita utilizando-se água deionizada previamente fervida. Após o

preparo, a solução era rapidamente acondicionada em frasco de polietileno de

paredes grossas com conexão para sifonamento e tubo contendo cal sodada, na

entrada de ar, para evitar absorção de C02. Esta solução era padronizada antes

do uso com biftalato de potássio, previamente seco em estufa à 110°C durante

cerca de 1,S hora, utilizando-se fenolftaleína 1% como indicador.34-38

::::::> Soluções de HeI

Foram preparadas em concentrações 0,10 mol/L por diluição de 8,37mL

do reagente concentrado, grau analítico Merk, até 1L. O meio iônico nestas

soluções foi NaCI 0,01; 0,10 ou 1,00 mol/L para as titulações das amostras de

ácido húmico Aldrich e extraída de vermicomposto (Húmus de minhoca). Para as
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titulações da microalga Spirulina, ácido algínico e ácido poliacrílico, o meio iônico

foi ajustado com nitrato de sódio.

3.2 - Instrumentação Analítica

=> pH-metro e eletrodos

Utilizou-se um pH-metro Methron 8-654 com precisão de 0,1 mV ou

0,001 unidades de pH e eletrodo combinado de vidro Mettler Toledo HA 405-60

8b-S 7/20. O sistema de referência do eletrodo é Ag/AgCI, preenchido com

solução saturada de KCl/AgCI.

=> Microbureta

Utilizou-se a microbureta de pistão Gilmont com capacidade de 2,50 mL,

modelo GS 4200 A, com precisão de 0,11-tL.

=> Micropipeta

Utilizou-se a micropipeta Gilson de 5,00 mL.

=> Celas de titulação

Foi utilizada uma cela de vidro com capacidade de 50,0 mL provida de

uma "camisa" externa que permite a circulação de água com o objetivo de manter

a temperatura constante. Nesta cela pôde-se acoplar uma tampa contendo

abertura apropriada para adaptação de eletrodos, microbureta e tubo para

circulação de N2 livre de CO2 no interior da cela.

=> Centrífuga
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Centrífuga Sorvall, da Dupont Instruments, modelo RC5C rotor GS-3.

=> Termostato

Banho ultratermostático Ética 5210 com precisão nominal de ±0,1 oCo

=> Microcomputador

Para o tratamento de dados foi utilizado um Pentium® 133MHz acoplado

à impressora HP® 692C.

=> Microscópio eletrônico

As fotos de microscopia eletrônica foram obtidas utilizando-se um

microscópio eletrônico da Zeiss modelo DSM 960 com capacidade de resolução

de 100llm.

=> Balança

Balança analítica Mettler com precisão de ±O, 1mg.

=> Espectrômetro

Espectrômetro IV, com transformada de Fourier, Perkin-Elmer 1750.

=> Aparelho para análise elementar

Para se conhecer a composição química das amostras estudas elas

foram submetidas a análise elementar. Utilizou um analisador elementar da

Perkin Elmer, modelo 2400 CHE.
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3.3 - Preparo das amostras de polieletrólitos utilizados

A confiabilidade dos resultados obtidos de caracterização ácido-base de

amostras por titulação potenciométrica depende da pureza dessas amostras, ou

seja, deve-se minimizar a presença de substâncias que possam tomar parte de

reações paralelas de consumo de prótons.

3.3.1 - Amostras de ácido húmico

As amostras de ácido húmico; HA Aldrich (Humic Acid Sodium Salt H1-

675-2 Lot. N°. 01816) e Humus de minhoca (West Garden); foram submetidas à

um processo de extração segundo o procedimento proposto por Kim et aI. 80 Na

Figura 4 o processo de extração utilizado é mostrado esquematicamente.

Amostra
I

NaOH(-O,1 moI/L)
NaF(-10g)
Agitação por -18horas e
Centrifugação

Extrato contendo
HA

Solução
Descartada

Lavagens com tiO até eliminação de CI

HC11:1 até pH =1
Centrifugação

Figura 4 - Esquema do processo de extração utilizado para as amostras
de ácido húmico estudadas
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3.3.2 - Microalga Spirulina

Espécies mistas da microalga Spirulina foram adquiridas junto à

Sigma (Lote N°29F40201, lavada e liofilizada). Suspensões de alga em

concentração aproximada de 1 a 2 9 L-1 (± 0,1 mg L-1
) foram preparadas

diretamente na cela de titulação em presença de 50,00 mL de NaN03 0,010 ou

0,10 moles L-1
. Em seguida foram adicionados 1,50 mL de Hei 0,10 mols/L

contendo a mesma concentração NaN03 que a suspensão a ser titulada,

promovendo-se a protonação dos grupos ionizáveis na superfície da alga e

mantendo-se o meio iônico predominante de NaN03 0,010 ou 0,10 mols/L.

3.3.3 - Ácido Algínico

O ácido algínico foi adquirido junto à Sigma (Lote N°. 46H0889, obtido a

partir da alga Macrocystis pyrifera). As suspensões de ácido algínico foram

preparadas diretamente na cela de titulação na presença de 50,00 mL de solução

de NaN03 0,010, 0,10 ou 1,0 moi/L, resultando concentrações de ácido algínico

entre 0,35 e 0,55 g/L (± 0,1 mg/L). Nestas suspensões não adicionou-se excesso

de ácido forte antes do início da titulação.

3.3.4 - Ácidos poliacrílicos rAPA)

Foram utilizados APA com massas molares 2000 e 250000 g/mol

adquiridos junto à Aldrich (Lotes 08715AQ e 08825HY, respectivamente). As

suspensões foram preparadas diretamente na cela de titulação na presença de
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50,00 ml de solução de NaN03 0,10 ou 1,00 mol/L resultando concentrações de

APA de 1,5 g/L (± 0,1 mg/L). Assim como para as titulações de ácido algínico,

não adicionou-se excesso de ácido forte antes do início da titulação.
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3.4 - As curvas de titulação e o tratamento dos dados

3.4.1 - Tratamento dos dados obtidos em titulação

potenciométrica para caracterização ácido-base dos

polie/etrólitos estudados

Em titulações potenciométricas de neutralização de sistemas simples o

volume de equivalência é determinado pelos métodos da primeira e segunda

derivadas. Segundo Meites et al39
, a aplicação destes métodos clássicos a dados

teóricos de titulação permite a obtenção de resultados com grande precisão e

exatidão para ácidos bastante diluídos (3,Ox10-5) ou bastante fracos (pKa ~ 6)

quando titulados com base forte 0,10 mol/L. 40 Entretanto, observa-se que em

titulações experimentais o aumento da diluição ou do pKa do ácido diminui a

inflexão da curva de titulação na região do volume de equivalência, com uma

perda paralela de exatidão e precisão em sua determinação pelos métodos

derivados. O mesmo se observa quando se trata de titulações de misturas de

ácidos fracos cujo i1pKa não é superior a 4. 41 Neste caso, as inflexões das curvas

de titulação tendem a se sobrepor, impossibilitando a aplicação dos métodos

clássicos ou derivados. 42
- 44

Diferentes métodos de cálculo foram desenvolvidos no sentido de

aumentar a exatidão e a precisão do volume de equivalência de ácidos mais

fracos ou diluídos, ou ainda, quando presentes em misturas. Tais métodos são

geralmente agrupados em dois tipos: os que utilizam ajuste de curvas por

Regressão Não Linear46
.

46 e os que utilizam linearização da curva de titulação,

onde as retas são ajustadas por Regressão-Linear. 43,44,47 Apesar dos métodos

não-lineares serem considerados mais exatos e precisos, os métodos lineares
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são mais simples do ponto de vista matemático, permitindo uma visualização

gráfica sobre o sistema em estudo e, consequentemente, uma maior facilidade na

caracterização das espécies presentes.33 Além disso, não necessitam de

estimativas iniciais dos parâmetros a serem ajustados tão próximos do valor real

quanto nos métodos não lineares. 48 Por outro lado, programas baseados em

regressão não linear têm aplicações mais abrangentes, permitindo tanto o

tratamento de dados de titulações potenciométricas4S-50, como dados obtidos de

métodos espectrofotométricos ou de ressonância magnética nuclear.51 A titulação

potenciométrica é uma técnica que requer equipamentos de mais baixo custo e

facilmente encontráveis na maioria dos laboratórios, sendo portanto sempre

interessante buscar novas aplicações.

Para o tratamento dos dados obtidos em titulação potenciométrica deste

trabalho, foram utilizados dois tipos de programa de cálculo: um programa que

envolve a segmentação e Iinearização da curva de titulação por Funções de Gran

Modificadas52 e um programa de Regressão Não-Linear.53

Como nestas titulações a faixa de pH pode ser bastante ampla, a

calibração dos eletrodos deve ser rigorosa.

3.4.2 - Método de calibração dos eletrodos para medida da

concentração de íons f('

A calibração dos eletrodos foi feita em termos da concentração e não da

atividade, conforme proposto Pehrson et ai. 54

Pela teoria de Debye-Hückel, mantendo-se constante a temperatura e o

meio iônico, os coeficientes de atividade do íon H+ mantém-se constante durante

a titulação. Com isso a equação de Nernst pode ser escrita como:
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E = E~ + 59,161og[H+ ] + E j à 25°C (7)

onde E é o potencial medido, E~ é um termo que engloba o potencial padrão do

eletrodo e o coeficiente de atividade do íon hidrogênio. E j é o potencial de

junção líquida e é representado por

E j = JH [ H+ ] + JOH [ OH- ] (8)

onde JH e JOH são característicos do meio iônico.

Assim, a partir de uma titulação potenciométrica de um ácido forte e uma

base forte de concentração conhecida, a temperatura (25°C) e meio iônico

constante é possível determinar os valores de E~, JH e JOH além do produto

iônico da água, Kw. Com isso, torna-se possível relacionar o potencial medido

com a concentração hidrogeniônica usando-se a equação 7 para titulação de uma

amostra desconhecida, realizada nas mesmas condições de força iônica e

temperatura.

Na região ácida da titulação de calibração, a equação 7 pode ser escrita

como:

E = E~ + 59,161og[H+] + JH[H+] (9)
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Uma vez que o termo JOH[OH-] pode ser desprezado pelo fato da

concentração [OH-] ser muito pequena nesta região. A equação 9 pode ser

rearranjada como:

E-59,161og[H+] = JH[H+]+E~ (10)

Colocando-se em um gráfico o termo E - 59,16 lo g [ H + ] em função

de [H+] ,obtém-se uma reta cujo coeficiente angular fornece o valor de JH e o

coeficiente linear fornece E~ .

Analogamente, na região alcalina da titulação de calibração, a equação

7 pode ser escrita como:

E = E~ +59,16log[H+]+ JoH[OH-] (11 )

Uma vez que JH[H+] pode ser desprezado. O termo E ~ engloba o

potencial padrão de eletrodo, o coeficiente de atividade do íon OH- e produto

iônico da água. Rearranjando-se a equação 11 obtém-se:

E + 59,161og[OH-] = JoH[OH-] + E~ (12)

30



Colocando-se em gráfico o termo E + 59,161og[OH-] em função de

(OH-] obtém-se uma reta cujo coeficiente angular fornece JOH e o coeficiente

. EOlinear fornece b .

Finalmente, a constante de ionização da água, no meio iônico e

temperatura usados, é determinada pela expressão:

o EOE - ba

logKw = 59,16 (13)

Experimentalmente, a calibração do eletrodo é realizada titulando-se

21,50 mL de uma solução de ácido clorídrico 7x10-3 mollL contendo NaCI ou

NaN03 0,010, 0,10 ou 1,0 moi/L. Este volume é adicionado na cela de

titulação, que é então fechada com tampa apropriada, seguindo-se a colocação

do eletrodo combinado e da ponteira da bureta, que é mergulhada logo abaixo

da superfície da solução. Inicia-se a termostatização, sendo que a temperatura

é mantida constante em 25,0±0,1 °C com a ajuda de um banho termostático.

Após verificar-se a estabilização do potencial inicial, inicia-se a titulação

adicionando-se volumes de 0,1000 mL solução padrão de NaOH 0,1000 mollL

contendo a mesma concentração salina que a solução titulada. Durante toda

a titulação mantém-se a circulação de nitrogênio livre de CO2 no interior da cela

de titulação. A solução é permanentemente agitada com a ajuda de barra

magnética.

Adota-se como critério para serem efetuadas as medidas de potencial

anotar-se o valor após sua variação ser inferior a 0,555mV/min que é um
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recurso disponível no potenciômetro utilizado. Cerca de dez a quinze pontos

(volume e potencial) são anotados antes (região ácida) e depois (região

alcalina) do ponto de equivalência.

o volume de equivalência desta titulação, Ve, é determinado através do

método de Gran.55 Deste modo Ve foi determinado pela interseccção das

E - E

10 59:6 1059,6

funções FI = (Vo + V) (região ácida) e FI = (Vo + V) (região

alcalina) com o eixo do volume de titulante adicionado,V conforme é mostrado

na Figura 5:
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Figura 5 - Aplicação do método de Gran para determinação do volume

de equivalência de uma titulação de 21,50 mL de HCI em NaCI 0,1 Omol/L com

NaOH 0,10 mol/L em NaCI 0,1 Omol/L, à 25°C.
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Após a determinação do Ve, a concentração hidrogeniônica para os

pontos da região ácida é calculada pela equação:

+ (Ve - V)[H ]= CB (14)
Vo + V

Substituindo-se [H+] na equação 11 obtém-se os valores de E; e

JH conforme a Figura 6:

42J , ,

418-

>
g 416
r
I
'a)
o

<D 414...-

fRw
412

1 ;;-11.· !!----II-. -11 -- Ill--- 11- _•

410 I I I I I I I i I I
Q~ Q~ Q~ Q~ Q~

[Hl(mollL)

Figura 6 - Determinação dos parâmetros E; e JH , as condições

experimentais para a obtenção destes parâmetros são as mesmas descritas na

Figura 5

Na região alcalina a concentração hidroxiliônica é dada pela expressão:
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(v -V)
[OH-] = ; CB (15)

Vo +

Substituindo-se [OH-] na equação 7 determina-se os parâmetros

Eg e J OH conforme a Figura 7:
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Figura 7 - Determinação dos parâmetros Eg e J OH ; as condições

experimentais para a obtenção destes parâmetros são as mesmas descritas na

Figura 5

A titulação de calibração é sempre realizada antes da titulação da

amostra. Os parâmetros do eletrodo (Eoa , EObl EJ ) e do meio iônico (Kw• JHe JOH)

obtidos na titulação de calibração são utilizados com a equação 7 para converter
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os valores de potencial anotados na titulação da amostra em concentração

hidrogeniônica, que será utilizada nos programas computacionais para

determinação da concentração e pK dos sítios ionizáveis dos polieletrólitos.

Este procedimento de calibração dos eletrodos apresenta vantagens

sobre a utilização de Tampões NBS para o mesmo fim; pode ser feito em

qualquer meio iônico, só é necessário mantê-lo constante. Os tampões NBS são

usados em baixa força iônica, de modo que com o uso dos mesmos, os valores

de atividade hidrogeniônica necessitarão ser convertidos em concentração

através do uso de valores de coeficientes de atividade, que nem sempre são

disponíveis, principalmente nos meios de alta força iônica, como no caso das

titulações realizadas em NaCI ou NaN03 1,0 moi/L. Esse procedimento implica

também um maior tempo de calibração, pois como nas titulações efetuadas

trabalha-se numa ampla faixa de pH, seria necessário o uso de três tampões (pH

4, 7 e 9). Isto envolveria um tempo maior para a calibração dos eletrodos. 43

3.4.3 - Método das Funções de Gran Modificadas

As deduções sobre a obtenção das funções de Gran modificadas foram

mostradas nos trabalhos de Seymour et ai 56, posteriormente aperfeiçoadas por

Aleixo e colaboradores. 44 Aqui serão apresentadas as equações lineares

referentes a essas funções de maneira generalizada. 44

Para uma titulação potenciométrica com base forte de uma mistura de N

ácidos fracos, sendo HAo o ácido forte e HA1, HA2 , o •• HAN os N ácidos fracos; a

partir das equações de balanceamento de massa e condições de

eletroneutralidade, chega-se à seguinte Função de Gran Modificada FHAo para o

ácido forte HAo :
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N

FHAo = VHAo CB- VCB = ([H+ ] - [OH- D(vo + v) - I (vAHlI - VHA(1I_1) )CBAn (16)
n=l

e as funções FHAn para os ácidos fracos HAn, com n variando de 1 até n, são

dadas por:

FHA = VHA K HA -V.K
HAo li n 1/

([w ]-[OW ])(Vo +V) +(V -VHAJW j+(VHA1.,tIL'o)+ KIM"_
B

[1JvIM,-vIM""h +f~JVHA, -VIlA" "h(KIM"+ [w])]
(17)

Os termos que aparecem nas equações (16) e (17), VHAo e VHAn ,

representam o volume total de base forte para a neutralização de cada

componente ácido presente. Portanto, os volumes de solução padrão de base

forte necessários para neutralizar cada um dos componentes ácidos presentes

são: VHAo, (VHA 1- VHAo), (VHAo- VHA 1) ••. ( VHAn - VHAn-1). CB e V são

respectivamente a concentração e o volume de base adicionada. KHAn é a

constante de dissociação do ácido fraco HAn, dada por:

KHAlI

_ [H+][ ~1-]
[H~]

(18)

e o termo An é expresso por:
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(19)

KHA

A" = (KHA• +[W])

Vo é o volume de inicial da titulação, [H+] e [OH-] são as concentrações dos íons

Hidrogênio e Hidroxila, respectivamente. Os termos VHAj, KHAj e Aj, que

aparecem na equação (17), têm significado análogo aos termos VHAn, KHAn e

An.

A presença de ácido forte nas titulações promove a protonação

quantitativa dos ácidos fracos, ou dos sítios ionizáveis de polieletrólitos. Esta

presença, entretanto, é opcional, sendo que a equação e os termos para

determinação de volume de equivalência do ácido forte podem ser facilmente

removidos de programa. Esta característica é importante para titulações de

substâncias húmicas, onde a presença de excesso de ácido forte dificulta a

determinação de sítios ionizáveis com pKa < 3, comumente encontrados nestas

substâncias.52

3.4.4 - Método de Regressão Não-Linear

O programa de regressão não-linear57 usa a equação geral que

descreve a titulação como uma mistura de um ácido forte com N ácidos fracos

(sítios ionizáveis):

f(V,W) ~ (v - VlfA.)CB + {[W] - [~: ]}(Vo +v) - t. ((VlfA, - vlfA,,jA.C',,1 (20)
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onde V é o volume do titulante, e Vo é o volume inicial presente na cela antes

do início da titulação. VHAo e VHAn são respectivamente o volume de

equivalência para o ácido forte e para o nn ácido fraco (sítio ligante). [H+] é a

concentração do íon hidrogênio. Kw é a constante de ionização da água à

25°C em solução na solução salina utilizada para manter o meio iônico

constante, Cs é a concentração do titulante (moles L-1
). O termo An é definido

por:

K.4 n

An
= (KHA" + [W])

onde KHAn é a constante de dissociação do nn ácido fraco (sítio ligante).

(21 )

O logaritmo negativo de [H+], pCH, é adotado como variável dependente

e o volume do titulante, V, como variável independente. VHAn e KHAn são os

parâmetros ajustáveis no cálculo, o qual é realizado minimizando-se o erro da

soma, S:

m 2

S = I (pCHj(med) - pCHj(calc)]
j=l

(22)

onde m é o total de dados (V, pCH) usado na análise de regressão e pCH(med)

refere-se ao pH experimental, enquanto que pCH(calc) é o pH calculado.

Os valores de pCH foram calculados usando uma sub-rotina iterativa

baseada no método de Newton-Raphson. Primeiramente, os valores de [H+]

são computados usando os valores iniciais estimados para VHAn e KHAn. As
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melhores aproximações para os valores de [H+]calc no ponto experimental j são

obtidos através de sucessivas iterações, k, de acordo com a equação:

f(V,[WL)
[wL+! = [wL -f'(V,[WL) (23)

onde f ' (V, [H+li,k) é a primeira derivada da equação 20, dada pela seguinte

expressão:

{
( (K ) I} N r [KHA] 1

f'(V,H+) = 1+1 [ ]' 1(v" +v) +Lj (v"", - vIM" ,leR ( [' 1)' J~(24)
\ H+ ) n=l l ' - K HA

N
+ H+

A equação 23 é usada repetidamente até que ocorra a convergência a

um valor limite, previamente definido por:

{([Htk+! -[Htk)}
[H+Lk

< 0,00001 (25)

Quando a condição definida pela equação 25 é atendida, o valor de

[H+li,K+1 é convertido em pCHj,K+1 e enviado para a subrotina de minimização

para refinar os valores de [H+] que foram usados no programa.58-59 Para

realização dos cálculos um comando restringindo [H+] < O foi introduzido no

programa. 60
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Para verificar o número de classes de sítios ionizáveis que minimiza a

soma dos quadrados dos desvios entre a curva experimental e calculada, sítios

adicionais vão sendo colocados no modelo (cada sítio corresponde a um par de

valores adicionais de VHAn e KHAn). Geralmente, quanto maior o número de

sítios colocados no modelo, menor é a diferença entre a curva experimental e

calculada, o que pode ser devido à presença real de sítios Iigantes adicionais,

ou ácidos fracos na mistura, ou simplesmente devido a uma maior flexibilidade

numérica do modelo. Para verificar se o aperfeiçoamento no ajuste numérico

pode ser atribuído à presença de sítios ionizáveis, aplicou-se o teste F à soma

dos quadrados dos desvios entre dados experimentais e calculados, conforme

proposto por Munson and Rodbard,59 e que é descrito pela equação 26:

J(SI - S'}i" ~ PI )]<
F(p, - PI,h- p,)- I[S;{,,_ P,)] (26)

onde SI e S2 são os quadrados da diferença de S dada pela equação 22, h é

o número de dados (V, pCH), PI e P2 são os números de parâmetros ajustados

e o índice subscrito refere-se ao modelo específico (que assume diferentes

números de sítios ligantes, N). O programa utilizado nos cálculos é mostrado

no anexo 2.

3.4.5 - Limitações dos métodos de cálculo empregados quanto

ao número de classes de grupos tituláveis a ser determinado

O número de classes de grupos tituláveis obtidos através de dados de

titulações potenciométricas de polieletrólitos tratados pelos métodos de cálculo,

anteriormente apresentados, dependerá de:
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1- da presença de grupos ionizáveis de diferentes naturezas químicas

(carboxílicas, fenólicas, etc.).

2- de grupos de mesma natureza química que estejam sujeitos a interações

intramoleculares (puramente eletrostáticas, pontes de hidrogênio, ou

proximidade de grupos com alta eletronegatividade, etc.) que têm seus

valores de pKa influenciados por tais interações.53

3- da capacidade de resolução de misturas através do método numérico

empregado. Tem-se demonstrado que quando dois grupos tituláveis com

diferentes valores de pKa menor ou igual a 0,5 unidade estão presentes na

mistura61 ou macromolécula62
, os métodos estudados determinam os dois

grupos como uma única classe HAn cuja concentração corresponde à soma

das concentrações individuais destes grupos enquanto o pKa determinado

refere-se a um valor médio.

3.4.6 - Procedimento experimental utilizado para a realização

das titulações potenciométricas das amostras de polieletrólitos

estudadas

Primeiramente faz-se uma titulação para calibração dos eletrodos,

detalhadamente descrita na Seção 3.4.2. O procedimento para realização das

titulações das amostras de polieletrólitos foi bastante similar àquele utilizado na

calibração do eletrodo, com pequenas variações nos volumes de amostra,

volume de titulante adicionado, número de pontos anotados, etc. Estas

variações serão descritas ao longo do Capítulo 4 (Resultados e Discussão),

referindo-se a cada um dos materiais estudados.
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4 - Resultados e Discussão

4.1 - Resultados obtidos para a caracterização ácido-base do

ácido húmico Aldrich e extraído de vermicomposto (Húmus de

Minhoca)

Na Tabela 2 são mostrados os resultados obtidos pela análise elementar

e térmica para verificar a composição química e teor de cinzas das amostras de

ácido húmico estudadas:

Tabela 2 - Caracterização das amostras de HA

HA Aldrich

Húmus de Minhoca

%H

4,77

5,43

%C

53,61

51,46

.... "-
%N

0,71

3,26

%0

37,64

33,24

Teor de Cinzas*

2,998

o
• • _,.. _',." 0.0· •• _

*Foram feitos no aparelho de análise temogravimétrica Shimadzu TGA 50

Suspensões de ácido húmico foram preparadas nos seguintes meios

iônicos: 0,010, 0,10 e 1,00 mol/L NaCl, por diluição de 25,00 mL das soluções

estoque de NaCI 0,02, 0,20 e 2,00 mol/L com 25,00 mL da suspensão estoque

de ácido húmico, previamente homogeneizada. Esta diluição foi feita

diretamente na cela de titulação, resultando suspensões de concentrações 685 e

575 mg/L para os ácidos húmicos Aldrich e extraído de vermicomposto,

respectivamente. Esta faixa de concentração tem sido utilizada por outros

autores em estudos potenciométricos de substâncias húmicas. 63 - 64

As titulações iniciam-se em pH próximo a 3, sendo finalizada em pH

11,5. Um total de 100 a 120 pontos (volume de titulante; potencial, E), medidos
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após cada adição de titulante, são anotados para a realização do tratamento de

dados. Estas titulações têm um tempo de duração médio de 3,5 horas.

As Tabelas 3, 4 e 5 exemplificam as "listagens de saída" fornecidas

pelos programas de cálculo empregados para o tratamento de dados das

titulações potenciométricas dos polieletrólitos estudados. Para as demais

titulações realizadas, os resultados serão demonstrados graficamente, em

conjunto com tabelas mais simplificadas, onde constam os valores finais de

estequiometria e pKa dos grupos tituláveis determinados por Funções de Gran

Modificadas e Regressão Não-Linear. Nas Tabelas 6 e 7 são listados os

resultados obtidos para o ácido húmico Aldrich e extraído de vermicomposto

(Húmus de minhoca) respectivamente. Nas Figuras 8 e 9 são mostradas as

curvas experimentais e ajustadas por Regressão Não-Linear para o AH Aldrich e

extraído de vermicomposto, respectivamente. Nas Figuras 10 a 12 são

apresentadas as curvas de titulação do HA Aldrich nos meios iônicos 0,01, 0,10

e 1,00 mol/L NaCI e suas respectivas Funções de Gran Modificadas.

Analogamente, as Figuras 13 a 15 mostram as curvas de titulação para o AH

extraído de vermicomposto. Na Tabela 8 são listados os resultados obtidos

pelos métodos clássicos (acetado de cálcio, barita e titulações

condutométricas).65
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Tabela 3 - Curva de titulação do ácido húmico Aldrich (685mg/L) vs. NaOH

0,1031 moi/L; em força iônica 0,01. Parâmetros obtidos da calibração de

eletrodos: EO'=403,46 mV; EO"=414,41 mV; JH=-59,39 mV/moIL; JOH=40,95

mV/molL e Kw=1,49x10-14

Ponto Vol pH Ponto Vol pH Ponto Vol pH Ponto Vol pH

(mL) (mL) (mL) (mL)

1 0,0 3,409 27 0,52 5,331 53 0,90 7,205 79 1,16 9,606

2 0,02 3,448 28 0,54 5,307 54 0,91 7,290 80 1,17 9,673

3 0,04 3,499 29 0,56 5,371 55 0,92 7,378 81 1,18 9,973

4 0,06 3,549 30 0,58 5,449 56 0,93 7,741 82 1,19 9,788

5 0,08 3,607 31 0,60 5,542 57 0,94 7,562 83 1,20 9,840

6 0,10 3,668 32 0,62 5,601 58 0,95 7,657 84 1,21 9,895

7 0,12 3,739 33 0,65 5,746 59 0,96 7,724 85 1,22 9,922

8 0,14 3.809 34 0,66 5,790 60 0,97 7,824 86 1,23 9,967

9 0,16 3,887 35 0,68 5,856 61 0,98 7,910 87 1,20 10,015

10 0,18 3,972 36 0,70 5,953 62 0,99 8,033 88 1,25 10,059

11 0,20 4,058 37 0,72 6,042 63 1,00 8,126 89 1,26 10,099

12 0,22 4,149 38 0,74 6,156 64 1,01 8,216 90 1,27 10,135

13 0,24 4,245 39 0,75 6,203 65 1,02 8,331 91 1,28 10,165

14 0,26 4,342 40 0,76 6,254 66 1,03 8,449 92 1,29 10,202

15 0,28 4,440 41 0,77 6,313 67 1,04 8,541 93 1,30 10,233

16 0,30 4,536 42 0,78 6,367 68 1,05 8,652 94 1,35 10,377

17 0,31 4,582 43 0,79 6,426 69 1,06 8,740 95 1,40 10,488

18 0,33 4.675 44 0,80 6,489 70 1,07 8,821 96 1,45 10,579

19 0,35 4,764 45 0,81 6,546 71 1,08 8,906 97 1,15 10,657

20 0,38 4,861 46 0,82 6,610 72 1,09 9,009 98 1,55 10,723

21 0,40 4,967 47 0,83 6,680 73 1,10 9,105 99 1,60 10,783

22 0,42 5,043 48 0,84 6,745 74 1,11 9,207 100 1,65 10,838

23 0,44 5,136 49 0,86 6,891 75 1,12 9,293 101 1,70 10,888

24 0,46 5,162 50 0,87 6,970 76 1,13 9,347 102 1,81 10,976

25 0,48 5,211 51 0,88 7,046 77 1,14 9,433 103 1,90 11,037

26 0,50 5,295 52 0,89 7,119 78 1,15 9,526 104 2,01 11,099
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Tabela 4 - Funções de Gran Modificadas para os dados da Tabela 3

Para HA1

N1'=3 N2'=10

VaI. (mL) pH FG. MODIF FG.AJUSTADA Desvio

0,04 3,499 1,3526x1 0-4 1,3463 x1 0-4 4,6814 x1 0-'

0,06 3,549 1,1952 x10-4 1,1856 x1 0-4 8,1149 x10- 1

0,08 3,607 1,0241 x10-o 1,0248 x10-4 -6,5971 x10-

0,10 3,668 8,6215 x1 0-0 8,6408 x1 O-:J -2,2370 x10-

0,12 3,739 6,8836 x1 0-0 7,0335 x1 0-0 -2,1309

0,14 3.809 5,3576 x1 0-0 5,4261 x10-o -1,2624

0,16 3,887 3,7810 x1 0-0 3,8187 x1 O-:J -9,8721 x10-

0,18 3,972 2,1802 x10-o 2,2114 x1 0-0 -1,4089

0,20 4,058 6,5316 x10-0 6,0401 x10-0 8,1368

0,22 4,149 -9,2237 x10-0 -1,0033 x10-o -8,7003

0,24 4,245 -2,5867 x10-:J -2,6107 x1 0-4-0 -9,1806 x1 0-

VHA=0,20752 CHA=5,3487x1 ( pKa=3,09492 KHA=8,0368x10 R=-,99991
-4 4

1 - N1e N2 definem o segmento em que as funções de Gran Modificadas são
aplicadas, sendo N1 o primeiro ponto (par V, pCH) do segmento e N2 o número
de pontos da titulação a serem tomados sequencialmente após N1 para ajuste
da função de Gran Modificada.

Para HA2

N1=28 N2=10

VaI. (mL) pH FG. MODIF FG.AJUSTADA Desvio

0,54 5,307 1,51 08x1 0-6 1,4848 x1 O-o 1,7492

0,56 5,371 1,3476 x1 O-o 1,3097 x1 O-o 2,8903

0,58 5,449 1,1423 x1 O-o 1,1346 x1 O-o 6,8090 x10-

0,60 5,542 9,0630 x1 O-f 9,5945 x1 O-f -5,5401

0,62 5,601 7,8705 x1 O-f 7,8432 x1 O-f 3,4746 x10-

0,65 5,746 4,7378 x1 O-f 5,2163 x1 O-f -9,1725

0,66 5,790 3,8810 x1 O-f 4,3406 x1 O-f -1,0590

x10+1

0,68 5,856 2,7144 x1 O-f 2,5893 x1 O-f 4,8309
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0,70 5,953 9,4731 x10-l:l 8,3802 x1 O-l:l 1,3042 x10+

0,72 6,042 -5,8003 x10-8 -9,1329 x1 O-l:l -3,6491

x10+1

0,74 6,156 -2,5053 x1 O-f -2,6646 x1 O-f -5,9784

VHA=0,5020 CHA=1,2940x10-;;s pKa=5,0576 KHA=8,7565 x1 ( R=-0,9983
6

Para HA3

N1=47 N2=8

VaI. (mL) pH FG. MODIF FG.AJUSTADA Desvio

0,83 6,680 2,8156 x10·B 2,7813 x10-B 1,2163

0,84 6,745 2,5047 x10-B 2,4747 x10-B 1,2103

0,86 6,891 1,8361 x10-B 1,8615 x10-B -1,3624

0,87 6,970 1,5031 x10·B 1,5549 x1 O-s -3,3290

0,88 7,046 1,2085 x10-B 1,2482 x10-B -3,1864

0,89 7,119 9,4407 x10-s 9,4161 x10-s 2,6063 x10-1

0,90 7,205 6,3553 x10-s 6,3499 x10-s 8,4567 x10-2

0,91 7,290 3,4588 x10-s 3,2837 x10-s 5,3309

0,92 7,378 5,4357 x10-1O 2,1750 x1 0.10 1,4992 x102

VHA=0,2111 CHA=5,4421x10-4 pKa=6,5134 KHA=3,062 x10-7 R=-O,9994
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Para HA4

N1= 62 N2=8

VaI. (mL) pH FG. MODIF FG.AJUSTADA Desvio

0,99 8,033 7,0163x10·1O 6,8876 x10-1O 1,8686

1,00 8,126 6,1357 x10-1O 6,0340 x10-1O 1,6848

1,01 8,216 5,3303 x10-1O 5,1804 x10-1O 2,8935

1,02 8,331 4,2070 x10·1O 4,3269 x10-1O -2,7617

1,03 8,449 3,1547 x10·1O 3,4733 x10-1O -9,1721

1,04 8,541 2,4597 x10-1O 2,6197 x10-1O -6,1066

1,05 8,652 1,5943 x10-1O 1,7196 x10-1O -9,7300

1,06 8,740 9,6702 X10-11 9,1254x10-11 5,9699

1,07 8,821 3,9403 X10-11 5,8954 X10-12 5,6837 x102

VHA=O,1499 CHA=3,8658x10-4 pKa=8,0687 KHA=8,5358 x10-5 R=-O,9961

Para HAs

N1=82 N2=6

VaI. (mL) pH FG. MODIF FG.AJUSTADA Desvio

1,19 9,788 9,2496x10-1L 9,1897 x10-1L 6,2247 x1 0-1

1,20 9,840 7,6970 x1 0-1 L 7,7860 x10-1L -1,1425

1,21 9,895 5,8369 x1 O·IL 6,3822 x1 0-lL -8,5439

1,22 9,922 5,4869 x1 0.1 L 9,9784 x1 0-1 L 1,0212x10l

1,23 9,967 3,9632 x1 0-1 L 3,5747 x10-1L 1,0869 x10l

1,20 10,015 2,1513x10·1L 2,1709 x1 0-1 L -9,0546 x1 0-1

1,25 10,059 4,6688 x1 O·l;j 7,6714 x10-1;j -3,1641 x101

VHA=0,1847 CHA=4,7526x10- pKa=9,8527 KHA=1 4038x10·1U R=-0,9927,
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Tabela 5- Curva de titulação ajustada por Regressão Não-Linear

VaI. pHEXP. pHCALC Desvio VaI. pHEXP. pHCALC Desvio

(mL) (mL)

0,00 3,4090 3,4447 -3,5651 E-02 0,93 7,4710 7,4722 -1,2468E-03

0,04 3,4990 3,5317 -3,2684E-02 0,94 7,5620 7,5511 1,0898E-02

0,08 3,6070 3,6306 -2,3565E-02 0,95 7,6570 7,6318 2,5190E-02

0,12 3,7390 3,7445 -5,4696E-03 0,96 7,7240 7,7153 8,7180E-03

0,16 3,8870 3,8779 9, 1074E-03 0,97 7,8240 7,8025 2,1476E-02

0,18 3,9720 3,9537 1,8291E-02 0,98 7,9100 7,8946 1,5406E-02

0,20 4,0580 4,0366 2,1426E-02 0,99 8,0330 7,9925 4,0513E-02

0,22 4,1490 4,1269 2,2068E-02 1,00 8,1260 8,0968 2,9153E-02

0,24, 4,2450 4,2245 2,0476E-02 1,01 8,2160 8,2075 8,5195E-03

0,28 4,4400 4,4340 5,9520E-03 1,0 8,3310 8,3228 8,2115E-03

0,31 4,5820 4,5906 -8,6303E-03 1,03 8,4490 8,4397 9,3393E-03

0,35 4,7640 4,7808 -1,6101E-02 1,04 8,5410 8,5543 -1,3347E-02

0,40 4,9670 4,9834 -1,6422E-02 1,05 8,6520 8,6639 -1,1857E-02

0,48 5,2110 5,2525 -4,1539E-02 1,06 8,7400 8,7667 -2,6726E-02

0,52 5,3310 5,3740 -4,3013E-02 1,07 8,8210 8,8628 -4,1834E-02

0,66 5,7900 5,8046 -1,4569E-02 1,08 8,9060 8,9528 -4,6822E-02

0,68 5,8560 5,8745 -1,8548E-02 1,09 9,0090 9,0376 -2,8617E-02

0,70 5,9530 5,9492 3,8231 E-03 1,10 9,1050 9,1192 -1,3165E-02

0,72 6,0420 6,0298 1,2175E-02 1,11 9,2070 9,1053 1,1684E-02

0,74 6,1560 6,1183 3,7748E-02 1,13 9,3470 9,3421 4,8703E-03

0,75 6,2030 6,1661 3,6937E-02 1,14 9,4330 9,4128 2,0225E-02

0,77 6,3130 6,2705 4,2993E-02 1,15 9,5260 9,4820 4,4010E-02

0,79 6,4260 6,3891 3,6930E-02 1,17 9,6330 9,6165 5,6521 E-02

0,81 6,5460 6,5240 2,2012E-02 1,19 9,7880 9,7450 4,3033E-02

0,83 6,6800 6,6748 5,1703E-03 1,21 9,8950 9,8653 2,9689E-02

0,84 6,7450 6,7548 -9,7602E-03 1,22 9,9220 9,9217 3,2113E-04

0,86 6,8910 6,9185 -2,7460E-02 1,24 10,0150 10,0258 -1,0840E-02

0,87 6,9700 7,0002 -3,0312E-02 1,27 10,1350 10,1604 -2,5402E-02

0,88 7,0460 7,0810 -3,5013E-02 1,29 10,2020 10,2370 -3,4059E-02

0,89 7,1190 7,1606 -4,1641 E-02 1,35 10,3770 10,4186 -4, 1627E-02

0,91 7,2000 7,3169 -2,6948E-02 1,40 10,4880 10,5320 -4,4029E-02

0,92 7,3780 7,3944 -1,6433E-02 1,45 10,5790 10,6234 -4,4365E-02
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Tabela 6 - Resultados obtidos por Funções de Gran Modificadas e regressão Não-Linear para a amostra de HA Aldrich
.. -" ~ .. " ~ irA; -, ~,- - --'RA;-" HA;' , ~ .. ' . _. - "liA;'" ," ,', HÂ

s
' '. HA

6
" . ~.- ~. ".,..~

L.. HA n L.. HAn L.. HAn
n=l n=4 n=l

0,01 ~,b

pK
0, 86:tO,02
3, 23:tO,02

1,95:tO,03
5, 16:tO, 04

0, 75:tO,08
6, 69:tO, 07

3,6:tO,1 0, 522jf), 09
8, OO:tO, 02

0, 58:tO,09
8, OOjf), 02

1,01jf),1 4,7:tO,2

L N
I 0,10 pK

N LJpKO,Ol.O,l
E
A N
R 1,0 pK

LJpkO,lO.l.O

0, 85:tO,02
2, 85:tO,08

0,4:tO,1

1, 32:tO, 09
2, 85:tO,04

0, O:tO, 1

1,99:tO,02
4,60:tO,02
0, 56:tO,06

1,9:tO,1
4, 57:tO,05

0, O:tO, 1

0,80:tO,04
6,02:tO,02
0, 67:tO, 09

0, 77:tO,09
5, 8:tO, 2
0, 2:tO, 3

3, 64:tO, 08

4,O:tO,3

0, 44:tO, 06
7, 4:tO, 2
0,6jf),2

0, 49jf),01
7, 3jf), 1
0,1 jf),3

0,40jf),07
8,7:tO,,2
0,6:tO,2

0, 45jf),08
8,8:tO,3
-0,1:tO, 5

0, 45:tO,07
9,8:tO,1

0,60:tO,04
10,O:tO,4
-o, 2:tO, 5

1, 3:tO, 2

1,5:tO,1

4,9:tO,3

5,5:tO,4

N 0,010 N
Ã pK
O

0, 89:tO,01
3, 26:tO,02

1,96:tO,04
5, 25:tO,04

0, 46jf), 06
6, 42:tO,06

3, 31jf),11 0, 49jf), 09
7,5jf),2

0, 46jf),02
8, 82jf),09

0, 55:tO, 05
10, 23:tO, 05

1,5jf), 2 4,8jf),3

4, 9:tO, 2

5,5:tO,41,5:tO,1

1,3:tO,1

0, 54:tO,07
9, 9:tO, 2

0,O:tO,3

0, 46:tO,03
9, 88:tO,08

0, 4:tO, 1

0, 43:tO,01
8,7jf),4
0,O:tO,5

0,40:tO,04
8,70:tO,07

0,1:tO, 2

0, 49jf), 05
7,3jf),4
0,2jf),4

0, 42:tO,03
7, 46:tO, 03

0,O:tO,2

4, O:tO, 3

3, 6:tO, 09

0, 79:tO,09
5,8:tO,3
0, 3:tO, 4

0, 75:tO,02
6, 12jf),08

0,3jf),1

1,9:tO,1
4,5:tO,1
0,2:tO,1

2, 04:tO, 03
4, 66:tO,04
0, 59:tO,08

0, 87:tO,04
2, 83:tO,07
0, 43:tO,09

N
pK

LJpKO,Ol.O.lO

N 1,3:tO,1
pK 2,8:tO,1

,.LJpKq,lO~l,O .. 0'0:iQ!_2
a) N= mmol de grupo (imlávelpor grama de HA
b) ReSllltados corresp0l/{lem aI/ma média de três experimelltos
c) Força IÔllica

1,0

0,10L
I
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R
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Tabela 7 - Resultados obtidos por Funções de Gran Modificadas e regressão não-linear para a amostra de HA extraída de vermicomposto

~> _.'''' __...,_ ~ ....__._...... _ ...~..__._•••__ ....... ~, ••• ____ •• _ ••_~ ......~. ....... .. ...., ...... _ ••• _ ...._ .. _ .~(!!ú.~.~!..!!!!..."!~'?:.~.!!!l..l!:)_ .._~_...._... _......_.._.............._......_.~.. .. ........._ ......_....
. ]C HA] HÁ2 HA3 ± HA4 HAs ± 5

HA n HAn :LHAn
n=1 n=4 11=1

~,b-'"
.. . ... - .,,"- .,-~~." . , -- -- ,'"

_..- ._.- - ..-
0,01 0, 52:tO,06 1,09:tO,01 0,31:tO,Ol 1,92:tO,08 0,28:tO,03 0, 55:tO,03 o,83:tO,06 2,8:tO,1

pK 3, 60:tO, 02 5, 32:tO,05 7,l:tO,1 - 8, 49:tO,01 8, 49:tO, 01

L N 0, 52:tO, 03 1,13:tO,06 0, 39:tO, 04 2, O:tO, 1 0,31:tO, 04 0,50:tO,04 0, 81:tO,08 2,8:tO, 2
I 0,10 pK 3, 4:tO, 2 5, 02:tO, 02 6,5:tO,2 - 8, 17:tO, 07 9, 70:tO, 06
N JpKO.01-O,1 0,2:tO,2 0, 30:tO, 07 0,6:tO,3 - 0, 32:tO, 08 0, O:tO, 1
E
A N °63:tO,03 1,00:tO,04 0, 29:tO,03 1,9:tO,1 0, 29:tO,03 0, 61:tO, 03 0,90:tO,06 2,8:tO,02
R 1,0 pK 3, 34:tO, 02 5, 07:tO, 09 6,45:tO,09 8, OO:tO, 04 9, 43:tO,06

Jpko,10-1,0 0,I:tO,2 -O,l:tO,l 0, 1:tO, 3 - 0,2:tO,1 0,3:tO,1

N 0,010 N O,50:tO,05 1, 09:tO, 01 0,29:tO,03 1,88:tO,09 0,28:tO,01 O, 56:tO,04 0, 84:tO, 05 2,7:tO,1
Ã pK 3,54:tO,03 5,29:tO,02 6,90:tO,05 - 8,3:tO,2 9,56:tO,04
O

N 0, 45:tO,07 1, 09:tO, 01 0, 29:tO,03 2, O:tO, 1 0, 29:tO,01 0,51:tO,03 0,80:tO,4 2, 8:tO, 2
L 0,10 pK 3, 18:tO,06 4, 99:tO,02 6, 48:tO, 05 - 8,0, 1:tO, 08 9,58:tO, 01
I JpKo,01-0,1O 0, 36:tO,06 0, 30:tO, 08 0,4:tO,1 - 0, 3:tO, 3 -0,02:tO,05
N
E N 0, 61:tO, 01 1, 01:tO, 01 0,31:tO, 01 1,93:tO,03 o, 28:tO,03 0,62:tO,04 0,90:tO,07 2,8:tO,l
A 1,0 pK 3,29:tO,03 5, 01:tO, 04 6, 38:tO,02 7, 95:tO,07 9, 41:tO,06
R ._ ......... Jp[(O:/Q;l,q. -O, 11:tO, 09 O,O:tO,l 0,1O:tO, 07 0,l:tO,2 0?.!7:!f!~q7 ... _........ ~ .._

--'-,' ...... .•.... .... . .' .'0.'.'. ,--'. .'~' '.',' '.'~"-' - .............. ...
(I) N = mmol de grtlpO titlllávelpor grama de HA c) Força IÔllica
b) Resllltados correspolldem a llma média tk três experimelltos
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Figura 8 - Curvas de titulação obtidas para o ácido húmico Aldrich
Curva experimental (-) e calculada por regressão não-linear para a

titulação de uma suspensão 50,OOmL de ácido húmico Aldrich 0,685g/L com
NaOH 0,1 Omol/L nos meios iônicos 0,01 (.), 0,1 O(n) e 1,00(_)moI/L NaCI
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Figura 9 - Curvas de titulação obtidas para o ácido húmico extraído de
vermicomposto (Húmus de Minhoca)

Curva experimental (-) e calculada por regressão não-linear para a
titulação de uma suspensão 50,00mL de ácido húmico O,575g/L com NaOH

O,10mollL nos meios iônicos 0,01 (_), 0,10(_) e 1,OO(_)moI/L NaCI
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Tabela 8 - Resultados obtidos pelos métodos clássicos

Ácido Húmico (HA)

HAAldrich

HÁ de vermicomposto

n=3'

Ca(Aé)21*

...-,-

3,64±O,01

1,87±O,05

Barita2*

6,25±O,06

4,O±O,2

*1 - Determina a contribuição de acidez relativa aos grupos carboxílicos

*2 - Determina o conteúdo total de grupos carboxílicos + fenólicos
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4.1.1 - Discussão dos resultados obtidos para o HA Aldrich

Como pode ser notado pela Figura 8 e observado na Tabela 6, esta

amostra de ácido húmico é fortemente influenciada pela mudança de força iônica

do meio.

Para o HA Aldrich, o total de grupos carboxílicos determinado pelo

método do acetato de cálcio, 3,64±O,01 mmollg, está concordante com a soma de

HA1a HA3 caracterizado por Funções de Gran Modificadas em força iônica 0,01 e

0,1; conforme pode ser observado na Tabela 6. Já o resultado obtido por

Regressão Não-linear, para a soma de HA1 a HA3 no meio iônico O,010mol/L NaCI

(3,3±O,2 mmollg) foi menor que o obtido pelo método do acetato de cálcio e pela

titulação no meio iônico 0,10 mollL NaCI (3,66±0,09 mmollg). Tal discrepância

ocorre devido à estequiometria determinada para a espécie HA3; 0,46±O,06 e

O,75±0,02 mmollg em força iônica 0,01 e 0,10, respectivamente. Este fato pode

ser devido a um acúmulo de carga sobre a macromolécula durante a titulação,

que pode aumentar a constante de dissociação aparente determinada para os

grupos carboxílicos, conduzindo a uma sobreposição com as constantes dos

grupos amínicos ou fenólicos.

Os dados da titulação em meio iônico 0,01 mollL NaCI, analisados

por Regressão Não-Linear foram ajustadas assumindo-se a presença de 5

classes de grupos tituláveis; permitindo a determinação de 3,71 ±O,04 mmollg

para soma das classes HA1 a HA3 (não presente na Tabela 6). Estes valores

são concordantes com os resultados obtidos para o meio iônico 0,10 mollL

NaCl, assim como, os resultados obtidos por Funções de Gran Modificadas.

Foram feitos cálculos empregando o método de Regressão Não-Linear com 5,

6 e 7 sítios ionizáveis. Para cada sítio adicionado, valores de (VHAn e KHAn)
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são ajustados. O quadrado das somas dos desvios, Sn, resultou S5=0,00781,

S6= 0,00557, S7= 0,00570 para o s modelos com 5, 6 e 7 classes de sítios

ionizáveis, respectivamente. Aplicando a equação 26 para comparar os

resultados obtidos pelas resoluções com 5 e 6 sítios ligantes, obteve-se

F(2,52)= 12,46. A partir dos valores tabelados para o teste estatístico

empregado (teste F)66, F(2,52)gg,5%=6,07 indicando que a resolução com 6

classes de sítios ligantes é mais apropriada para o ajuste dos dados

experimentais do que a resolução com apenas 5 sítios Iigantes, com uma

probabilidade maior que 99,5%.

Os resultados determinados para o meio iônico 1,00 moI/L NaCI para

as classes HA1 a HA3 foram cerca de 7 a 8% superior ao obtido pelo método

do acetato de cálcio. É interessante notar a partir da Tabela 6 que a

concentração determinada para a classe HA1 aumenta de 0,87±0,04 para

1,3±0,1mmol/g (resultados obtidos por Regressão Não-Linear), enquanto que

as concentrações determinadas para as classes HA2 e HA3 não sofrem

alterações em relação aos resultados obtidos em meios iônicos de NaCI 0,10

ou 0,010 moI/L. Este fato sugere que ocorre uma alteração conformacional em

força iônica 1,00 moI/L NaCI.

Com o aumento da força iônica, as interações eletrostáticas entre os

grupos tornam-se menos intensas, o que leva a uma maior predisposição para

que os grupamentos fenólicos sejam titulados em meio aquoso. Com isso os

valores de estequiometria total obtida por ambos os métodos de cálculos

empregados para o meios iônicos 0,01 (4,7±0,2 mmol/g) e 0,10

(4,9±0,3mmol/g) moI/L NaCI são menores do que para os observados em NaCI

1,00 mol/L (5,5±0,4mmol/g). O resultado determinado pelo método da 8arita
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(6,25±0,06 mmollg) é concordante com o resultado determinado pela titulação

potenciométrica em força iônica 1,00 mol/L NaCI (5,5±0,4mmol/g determinado

por Regressão Não-Linear e Funções de Gran Modificadas).

Comparando-se os resultados acima apresentados com trabalhos da

literatura67
-

68 para amostras de HA de diferentes origens pode-se confirmar a

validade do método de cálculo aqui empregada. Nestes trabalhos, o número

de classes de grupos tituláveis varia de 5 a 6 grupos geralmente; conforme

determinou-se pelas Funções de Gran Modificadas e Regressão Não-Linear.

4.1.2 - Discussão dos resultados obtidos para o ácido húmico

extraído de vermicomposto (Húmus de Minhoca)

O total de grupos carboxílicos determinados pelo método do acetato

de cálcio para o HA extraído de vermicomposto, 1,87±0,05 mmollg, está

concordante com a soma estequiométrica das espécies HA1 a HA3

determinada por titulação potenciométrica (vide Tabelas 7 e 8). Os resultados

obtidos por Funções de Gran Modificadas e Regressão Não-Linear são

praticamente os mesmos. A estequiometria determinada para cada uma das

classes de grupos tituláveis é independente da força iônica, sugerindo que esta

amostra de HA não sofre uma mudança conformacional com a mudança de

força iônica do meio. Os efeitos eletrostáticos sofridos são notados

observando-se os valores de i1pK aparentes determinados para os grupos

tituláveis. Estes são sistematicamente maiores quando compara-se os valores

em força iônica 0,01 e 0,10. Os efeitos eletrostáticos tendem a ser

minimizados com o aumento da força iônica. Tal fato pode ser verificado

observando-se os valores de i1pK listados na Tabela 7. A Figura 9 mostra que
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as curvas de titulação nos meios iônicos 0,10 mollL NaCI e 1,00 mol/L NaCI

são quase indistinguíveis. Tal fato foi descrito por trabalhos de Ephraim et al69

para várias amostras de ácidos húmicos e fúlvicos.

As espécies H~ e HAe; referem-se a grupos fenólicos perfazendo um

total de 0,85 mmollg. Estes grupos comportam-se como ácidos fracos, uma

propriedade que é intensificada pelas interações eletrostáticas em função do

acúmulo de cargas negativas sobre a macromolécula em altos valores de pH. 67

Como conseqüência, parte destes grupos não pode ser determinada por

titulação em meio aquoso. O método da Barita, para esta amostra de HA

estudada, fornece como resultado um total de 4,O±O,2 mmols/g para o total de

sítios ionizáveis. Subtraindo 1,87±O,05 mmols/g de grupos carboxílicos

determinados pelo método do acetato de cálcio, é possível calcular a

concentração de grupos fenólicos, que é cerca de 2, 1±O,3 mmols/g. Este valor

é alto comparando-se com o resultado estequiométrico obtido por titulação

potenciométrica, o que pode ser explicado pela impossibilidade de titular todos

os grupamentos fenólicos em meio aquoso.

Assim como para os grupos carboxílicos, efeitos eletrostáticos não

foram notados para os valores de estequiometria determinados para os grupos

fenólicos. Os valores de concentração e pKa das espécies H~ e HAe; não

apresentam mudanças significativas com a alteração de força iônica do meio.

Comparativamente, os resultados mostram que o HA Aldrich é

fortemente influenciado pelo meio iônico, como pôde ser observado através

dos resultados apresentados; o que sugere que os efeitos eletrostáticos são

mais pronunciados para o HA Aldrich do que para o HA extraído de

vermicomposto. Os efeitos eletrostáticos mais intensos no ácido húmico
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Aldrich podem ser explicados pelo maior número de sítios ionizáveis, que

levam a maior acumulação de cargas. Por outro lado, os efeitos eletrostáticos

dependem não apenas da quantidade de grupos tituláveis, mas também da

força iônica e distribuição da massa molar, de modo que para uma

interpretação mais rigorosa dos resultados seria necessária a determinação da

massa molar média de ambas as espécies de HA estudadas no sentido de

verificar se a acumulação de carga no HA Aldrich é efetivamente maior que no

HA extraído de vermicomposto.

Baseados nos resultados obtidos pode-se dizer que é possível

determinar a concentração de cada grupo ionizável bem como seus valores de

pKa com boa reprodutibilidade para cada amostra, desde que tomados os

devidos cuidados ao se efetuar as titulações. O modelo de cálculo adotado

(sítios discretos e avaliação das interações eletrostáticas efetuando-se as

titulações em diferentes forças iônicas) mostrou-se compatível com os dados

experimentais, pois leva em consideração a identidade química das classes de

grupos ionizáveis e os resultados refletem interações inter ou intramoleculares.
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4.2 - Resultados obtidos para a caracterização ácido-base da

Microalga Spirulina

4.2.1 Análise Elementar e Absorção no Infravermelho

A Tabela 9, abaixo, mostra os resultados obtidos a partir da análise

elementar e análise térmica para verificar a composição química e o teor de

cinzas da microalga Spirulina:

Tabela 9 - Análise elementar da amostra de microalga Spirulina

% H % C % N % O Teor de Cinzas

Spirulina 6,20 44,92 10,05 38,83 °

Para uma melhor caracterização quanto à natureza química dos

grupamentos presentes em sua estrutura, a microalga Spirulina foi submetida a

análise espectroscópica na região do infravermelho. O espectro é mostrado na

Figura 16, a seguir:
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Análise do espectro IV obtido pela microalga Spirulina:

A chamada radiação infravermelha (IR) corresponde à parte do espectro

situada entre as regiões do visível e das microondas. A faixa de maior utilidade

está situada entre 4000 e 400 cm-1
. O espectro é característico da molécula

como um todo, sendo que certos grupos de átomos dão origem a bandas que

ocorrem mais ou menos na mesma freqüência, independentemente da

estrutura da molécula. É justamente a presença destas bandas características

de grupos que permite, através de um simples exame do espectro e consulta a

tabelas, obter informações à respeito da estrutura do composto estudado. 7o

Na Tabela 10 é mostrado a análise do espectro IV obtido para a

microalga Spirulina com as bandas indicativas dos grupos funcionais que

compõem a estrutura desta microalga:

Tabela 10 - Análise do espectro IV obtido pela microalga Spirulina

44,6 1453

35,2 1115

30,4 1072

93,8 922

...

% Transmitância

67,6

5,9-64,2

90,0

70,9

6,5

15,9

. Região de abs()rção··(cm~í)

3726

3400-2800

2800-1600

2900-2890

1655

1547

Grupo funcional

N-H

OH da água

C-=-o

C-H

C-=-o

O
c:::?'

"----O
C-N

N-=-N

P-=-O

C-H
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4.2.2 - Titulações Potenciométricas

Os resultados do tratamento de dados das titulações potenciométricas

para a concentração dos sítios ionizáveis HAn, expressa em mmols por grama

de Spirulina, são mostrados na Tabela 11 juntamente com os valores de pK, o

logarítimo negativo da constante de ionização condicional em termos de

concentração. Os resultados obtidos tanto por Regressão Não-Linear como

pelas Funções de Gran modificadas foram similares, indicando que não existe

vantagem clara de um método numérico sobre o outro no tratamento de dados

do material estudado. Nas Figuras 17 a 19 são ilustradas as curvas de

titulação da Spirulina em força iônica 0,01 e 0,1, segmentadas e linearizadas

pelas Funções de Gran Modificadas, assim como a curva ajustada por

regressão não linear.
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Tabela 11 - Concentração e pKa dos sítios ionizáveis determinados na
superfície de Spirulina por titulação potenciométrica ácido-base em força iônica 0,01 e 0,1 à 25,0 ± 0,1°C.

Meio Iônico

NaN030,01 mol/L-1 ---- NaN03 0, fÓ-mol L-1

Sítio lonizável

HA1

HA2

H~

HA4

HAs

Total

Concentração (mmol g-1)------ pK----- Concentração (mmol g-1)

O,56±O,07 4,Oo±O,12 O,67±0,09

0,42±O,01 5,33±O,25 O,37±0,04

0,296±O,O01 6,h±0,26 0,26±0,05

O,15±O,02 S,1 2±0,60 O,22±0,02

O,29±O,02 9,7g±O,1g O,34±O,01

1,72±O,1 2 - 1,S6±O,1s

pK L1pK

3,9s±O,2o O,O±0,3

5, 4s±O,35 O,2±0,6

7,06±O,1 4 0,3±O,3

9,1 5±O,07 1,O±O,7

10,34±O,Og O,6±0,3

- Resultados referem-se a média de três titulações para cada meio iônico.
- L1pK é a diferença entre o pK em força iônica 0,1 e 0,01.

68



14 I I

12

I
o.

10

8

6

4

2

.. .- - ..~~~= :::

.-1 -I' 11 _ .....jjjoIIII --·-001 mol/L NaNO, 3

---·-0 10 mol/L NaNO, 3

o I i i I i I I I I I I
o 2 4 6 8

mmol de a..radicionado por grama de microalga Spirulina

Figura 17 - Curvas de titulação de 51,5 OmL de uma suspensão 2,06g/L obtida para a microalga Spirulina
Curva experimental (-) e calculada por regressão não-linear nos meios iônicos 0,01 (IID), 0,1 O(.)moIlL NaN03

69



14 12
\ . \. \ F1-JJ1 5x1C12

12-j\ ~HP"d~ \ fWy1c7 \
Fl-V\X1011 \ -1 10

\ \ \. \
Cf)

1IH\\\ \ \ CU

8~
\\'\ \. F~X1& \ \ 4=

8-1 \ \ \, \ 6~\ \ \.
~ 6J \ \ \ \ c

~\

\ \, ' \ 4 (])
"O

4-1 \. \. \ m. \. \ 1&

FHV1o'\\\ \ \
2 c

2-1 ti

O \ " \. O
QO Q5 1,0 1,5 20

\bl. adidonado de Na01 (mL)

Figura 18 - Curva de titulação de 51,50 mL de uma suspensão 2,06 g/L de microalga Spirulina, segmenta e linearizada por
Funções de Gran Modificadas na presença de excesso de ácido forte (HCI) usando solução de NaOH 0,1218 mols/L como

titulante. Meio iônico NaN03 0,01 moles/L

70



14 ,

\
14

\
\ FH\>1O' '

\

12 f- \ \ -1 12

\ (J)
CU

10 f- \ I~>~di \
\~ 10 "'O

\
~O7\ \ R-lI\:,x1IP

~
l+=

\ "'O
8f- 8 ~

\
\
\

a 6l \
c

\ \ ~
..,

\ 'I 6 <.9

1
(])

"'O
(J)

4f- ", --..........-- 4 (])1&
c

"

,
::J

2f- \.. \ \ ~~O1\
2 u..

\ ~
o \. ~ \ o

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

VaI. de NaOH adicionado (mL)

Figura 19 - Curva de titulação de 51,50 mL de uma suspensão 2,06g/L de microalga Sp;ru!;na na presença de excesso de ácido
forte (HCI) usando solução de NaOH 0,1243 mols/L como titulante. Meio iônico NaN03 0,1 Omols/L e suas respectivas Funções de

Gran Modificadas

71



4.2.3 - Discussão dos resultados obtidos para a caracterização

ácido-base da Microalga Spirulina

Foram caracterizadas cinco classes de grupos tituláveis, sendo que HA1

e HA2 foram tituladas em uma região de pH típica para grupamentos carboxílicos,

os quais podem ser devidos a resíduos dos aminoácidos ácido aspártico e

glutâmico constituintes do material protéico da parede celular. Grupos

carboxílicos podem ainda ser provenientes de alginatos, que são cadeias

poliméricas constituintes da parede celular de algas. A classe de grupos HA3

poderia ser atribuída a grupos carboxílicos que estariam sendo titulados com pKa

anormalmente alto devido a interações eletrostáticas causadas pela criação do

campo elétrico decorrente da desprotonação de outros grupos carboxílicos, ou

ainda devido a interações locais causadas pela proximidade de outros grupos

funcionais na parede celular. Os sítios HA3 podem ainda ser atribuídos a grupos

imidazólicos dos resíduos de histidina do material protéico. As classes HA4 e HAs

podem ser atribuídas a grupamentos amínicos e fenólicos provenientes dos

aminoácidos lisina e tirosina respectivamente.

A importância de diferentes grupos funcionais na complexação de metais

no ambiente aquático depende tanto da concentração destes grupos, como da

concentração do metal. Os grupos carboxílicos contribuem com mais de 50% do

total de sítios ionizáveis da Spirulina, o que explica em parte a importante

contribuição de algas para complexação de metais presentes em elevadas

concentrações em ambientes aquáticos. Em pHs próximos a neutralidade que

são encontrados em águas naturais os grupos carboxílicos estariam disponíveis

para processos de complexação (a competição com prótons seria desprezível).

Kiefer e colaboradores71 têm demonstrado que a complexação de cobre com
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superfícies de algas verdes e diatomáceas não ocorre em grupos carboxílicos

quando o metal está presente em baixas concentrações, mas sim em grupos

contendo nitrogênio provenientes de histidina e lisina, que apresentam mais alta

afinidade pelo metal. Estes sítios são, entretanto, rapidamente saturados, pois

estão presentes em pequenas quantidades, de modo que apenas regulam a

concentração livre de metal se este estiver em baixas concentrações. Em pHs

acima de 7 a hidrólise dos metais pesados e a consequente formação de

hidróxidos insolúveis passa a ser o fator de maior importância para sua remoção

da fase aquosa.

A soma das concentrações das classes de sítios ionizáveis HA1 a HAs

fornece a capacidade total de ligação de prótons, que foi determinada como

sendo 1,75±0,10 e 1,86±O,20 mmols/g em forças iônicas 0,01 e 0,10

respectivamente. Considerando-se que as duas médias referem-se a triplicatas

de titulações, a comparação de seus valores e as respectivas estimativas de

desvio padrão levam a um valor experimental de t = -0,85, que comparado ao

valor tabelado de 2,78 (4 graus de liberdade e 95% de confiança)72 indica que

não existe diferença estatisticamente significativa entre as concentrações

determinadas nas duas condições de força iônica. O mesmo se observa quando

o teste t é aplicado para cada uma das classes HA1a HAs, o que sugere que não

existem alterações conformacionais na superfícies da alga com a mudança de

meio iônico de 0,01 para 0,10 mols L-1 (NaN03).

Quando a titulação foi realizada em presença de NaN03 1,0 moi L-1

observou-se que uma quantidade muito maior de solução titulante de NaOH

foi necessária para completar a titulação. Uma vez que a massa de alga era

aproximadamente a mesma utilizada nas titulações em força iônica 0,01 ou
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0,10, pôde-se concluir que estariam ocorrendo alterações conformacionais

significativas em força iônica elevada, com possível ruptura da parede celular

e titulação do material protéico do interior da célula. Esta suposição foi

confirmada pelas fotografias de microscopia de varredura eletrônica que são

mostradas na Figura 20 e sugerem que a estrutura cilíndrica da alga é

preservada em NaN03 0,01 e 0,10 moi L-1, mas não em NaN03 1,0 moll L.

Os cerca de 1,8 mmols/g de grupos ionizáveis determinados para a

Spirulina estão coerentes com valores de capacidade total de ligação de

prótons obtidos para outros tipos de algas ou superfícies vegetais de meio

aquático. Pode-se mencionar a determinação de 2 mmols/g para fitoplâncton

marinho Dunaliella tertiolecta 73 1 a 2 mmols/g para parede celular de alga

Vaucheria74 e biomassa de plantas marinhas16 e 2,6 mmols/g para

Sargassum. 75

Kiefer e colaboradores71 determinaram 0,97 mmols/g para a

diatomácea Cyclotella cryptica e 0,91 mmols/g para a alga verde

Chlamydomonas reinhardtii. Apesar dos valores similares encontrados para

as duas espécies, a formas de curvas de titulação sugerem uma maior

variedade de tipos de grupos tituláveis na superfície da alga verde em relação

à diatomácea, que é discutido pelos autores, mas não é quantificado pelo

modelo eletrostático empregado, que assume para as duas espécies de algas

a presença de duas classes de sítios ionizáveis, sendo uma na região de

pH<pHzpc e outro na região de pH >pHzpc (pHzpc é o pH no ponto de carga

zero).76
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(a) (b)

(c)

Figura 20 - Fotografias de microscopia de varredura eletrônica da microalga
Spirulina em força iônica (a) 0,01; (b) 0,10 e (c) 1,0. As fotografia foram obtidas

com um aumento de 3000 vezes. A escala na figura corresponde a um
comprimento de 5~m
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Para macromoléculas que apresentam baixa acumulação de carga

durante a titulação e têm estrutura rígida, a contribuição do termo eletrostático

O,434e\lflkT discutido na Seção 1.3 (equação 6) é pequena, principalmente em

meios de força iônica elevada. Quando o modelo de distribuição de sítios

discretos é adotado, o termo 0,434e\lflkT é desprezado e a suspensão é

tratada como se fosse composta por uma mistura de ácidos monopróticos.

Isto certamente é uma aproximação, assim como é uma aproximação dos

modelos eletrostáticos desprezar a heterogeneidade química na superfície

das algas.

Os resultados da Tabela 11 mostram que as constantes de ionização

determinadas para as cinco classes de sítios ionizáveis sofrem pouca

influência com a variação da força iônica do meio, sugerindo que a

heterogeneidade química da superfície celular da Spirulina é o fator principal

que governa as curvas de titulação. A influência de interações eletrostáticas

foi muito pouco pronunciada, de modo que o termo 0,434e\lflkT pode ser

desprezado nestas titulações. Isto pode ser explicado pela baixa densidade

de carga acumulada na Spirulina, bem como por sua estrutura rígida.

Os métodos de cálculo, propostos inicialmente para determinação de

ácidos em misturas, mostraram-se adequados para caracterização ácido base

da superfície da alga Spirulina, adotando-se o modelo de distribuição de sítios

discretos. A metodologia pode ser aplicada na caracterização de superfícies

de outras espécies vegetais, permitindo quantificar não só os grupos em

maior concentração como os carboxílicos, mas também grupos de menor

concentração como os imidazólicos e amínicos que apresentam alta afinidade
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por determinados metais pesados e exercem importante papel na

complexação destes metais quando presentes em baixas concentrações.
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4.3 - Resultados obtidos para a caracterização ácido-base para

o ácido algínico

A tabela 12 mostra os resultados obtidos a partir da análise elementar e

análise térmoca para verificar a composição química e o teror de cinzas do

ácido Algínico.

Tabela 12 - Análise elementar da amostra de ácido algínico

Acido

AlgínicoTEóRICO

Ácido

AlgínicoExPERIMENTAL

%H

4,55

10,03

%C

40,91

45,86

%0*

54,54

44,11

Teor de cinzas (%)

o

o

* calculada por diferença

Na tabela 13 são mostrados os resultados obtidos para as titulações de

ácido algínico utilizando Funções de Gran Modificadas e Regressão Não-

Linear. Nas Figuras 21 a 24 são mostradas as curvas de titulaçãoes

experimentais ajustadas por Regressão Não-Linear, assim como as curvas de

titulação linearizadas e segmentadas por Funções de Gran Modiifcadas nos

meios iônicos de NAN03 0,01; 0,10 e 1,00 mal/L. Previamente foi feita um a

série de titulações para se inferir qual a melhor faixa de concentração para se

trabalhar com o ácido algínico, verificando-se nas condições experimentais do

laboratório que esta concentração deve ser; 0,35 ::; CÁCIDO ALGíNICO ::; 0,55 GIl.

Suspensões de ácido algínico foram preparadas diretamente na cela de

titulação em presença de 50,00 mL de NaN03 0,010; 0,10 e 1,00 mol/L como

foi descrito no capítulo de materiais e métodos.
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Tabela 13 - Resultados obtidos por Funções de Gran Modificadas e Regressão Não-Linear para as curvas de titulação

potenciométricas do ácido algínico

5,0±0,3
3,30±0,08

0,48±0,020

~,b

pka

~Pko,01 -0,10

0,10

f HA1_ .. -'0 ._0 - - _ .. -. - __o - _._ -'0 -- - - __o ---.0-0.-.-.. -.-.-----.. - ..- .. - ----..a:b- ---_o. __o -'-_0 - _'_0_.. __o __... _0 _. __
Funções 0,01 ~, 4,20±0,40

Oe pKa 3,77±0,01
Gran

Modificadas

1,00

~,b

pka

~Pko,01 -0,10

4,62±0,25
2,55±0,05
0,75±0,20

Regressão
Não

Linear

0,01

0,10

~,b

pKa

~,b

pka

L1Pko,01 -0,10

4,20±O,30
3,76±0,01

5,0±0,6
3,30±0,01
0,47±0,22

a) N = mmol de grupo titulável por grama de amostra

~,b 4,62±0,25
1,00 pka 2,60±0,06

_______o L1Pko~Q!...:.2i_10 . ?'70!?,20
c) Força iônica b) Resultados corespondem a uma média de 3 experimentos
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4.3.1 Discussão dos resultados obtidos ll.ara a

caracterização ácido-base do ácido Algínico

De acordo com os resultados mostrados na Tabela 13, foi obtida

apenas uma classe de grupo titulável cujo pK diminui com o aumento da força

iônica. Este fato sugere que apenas os grupamentos carboxílicos foram

titulados. Os grupos OH da macromolécula (Figura 2) comportam-se como

ácidos muito fracos, não sendo, portanto, titulados nos meios estudados. É

interessante notar que apesar do acúmulo de carga negativa sobre a

macromolécula, o que leva a uma significativa variação do pK aparente dos

grupos tituláveis de acordo com a equação 6 (Seção 1.3), não se observa a

divisão dos grupos carboxílicos em subgrupos com pKas distintos ao se tratar

os dados experimentais com o modelo dos "sítios discretos". Esta divisão de

um grupo em subclasses havia sido observada em um estudo anterio~6 em

que curvas de titulação de polieletrólitos simulados de acordo com o modelo

puramente eletrostático (equação 6) eram tratados pelo modelo dos sítios

discretos.

Os dois métodos de cálculo levaram a resultados similares quanto à

estequiometria dos grupos tituláveis. Os valores de pKa, entretanto, mostraram

grande variação com a força iônica, indicando que o modelo dos sítios

discretos, apesar de útil para fornecer a estequiometria dos grupos tituláveis,

permite apenas estimar constantes de dissociação condicionais. Os valores de

pKa assim como a estequiometria obtida para as titulações são válidas

somente para as condições experimentais em que foram realizadas.

Baseando-se na estrutura molecular do ácido algínico (Figura 2), seria

esperado que fossem titulados 5,70 mmols/g de sítios ionizáveis. O valor
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obtido entre 4,20 e 5,00 mmols/g possivelmente pode ser explicado pela não

homogeneidade do material, conforme observado através da Tabela 12, que

compara a composição elementar obtida experimentalmente para a amostra e

a composição esperada com base na estrutura molecular do monômero

mostrada na Figura 2. Deve-se notar que a amostra estudada teve um teor de

oxigênio significativamente maior do que o esperado, enquanto a

estequiometria obtida para os grupos carboxílicos foi menor. Os dados

disponíveis no momento, entretanto, não permitem concluir a razão das

diferenças observadas entre os valores esperados e obtidos

experimentalmente.

É interessante notar que, apesar do ácido algínico ser um dos

constituintes da parede celular, a marcante influência da força iônica nos

resultados observada nas titulações do ácido isolado, não foram observados

nas titulações da alga Spirulina. Uma possível explicação pode residir no fato

que, na parede celular, o ácido algínico faz parte de uma matriz celulósica

rígida, que diminui a sua suscetibilidade à variações de volume e

conformação com as alterações da força iônica ou pH. A maior rigidez da

parede celular minimizaria as interações carga-carga na parede celular.
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4.4 - Resultados obtidos para a caracterização ácido-base de

ácido poliacrílico rAPA) com massa molar rMw) de 2000 e

250000 glmol

A Tabela 14 mostra os resultados obtidos a partir da análise elementar e

análise térmica para verificar a composição química e o teor de cinzas destes

compostos:

Tabela 14 - Análise elementar das amostras de ácido poliacrílico (APA)

estudadas

%H %C % 0* Teor de Cinzas (%)

APATEÓRICO 5,55 50,00 44,44 O

APAMw=2000EXPERIMENTAL 6,29 49,61 44,10 O

APAMw=25CXXXlEXPERIMENTAI 5,84 47,01 47,15 O

~ ~ . .. .............

*calculada por diferença

Afim de se avaliar qual dos efeitos (força iônica e massa molar) é mais

significativo na distribuição da estequiometria e pKa dos sítios ionizáveis de

polieletrólitos o ácido poliacrílico foi utilizado como composto modelo para se

estudar estes efeitos. 69

4.4.1 - Resultados obtidos para APA Mw =2000glmol

Suspensões de APA com Mw = 2000g/mol com concentração de 1,50

g/L foram tituladas potenciometricamente nos meios iônicos de NaN03 0,10 e

1,00 moI/L. Na Tabela 15 são mostrados os resultados obtidos através do

tratamento dos dados experimentais por Funções de Gran Modificadas e
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Regressão Não-Linear dos dados. 76 Nas Figuras 25 a 27 são mostradas as

curvas de titulação experimentais e calculadas por regressão não-linear, bem

como as curvas linearizadas e segmentadas por suas respectivas Funções

de Gran Modificadas.

88



Tabela 15 - Resultados obtidos por Funções de Gran Modificadas e por Regressão Não-Linear para as curvas de titulação

potenciométrica ácido poliacrílico com Mw=2000g/mol

Fun-

ções

de

IC HA1 HA2 HA3
3

LHA n

11=1

0,10 N 3 ,b 3,86±0,37 3,30±0,30 2,15±0,63 9,31±1,30

pK 4,18±0,05 5,48±0,07 6,71±0,30

Gran

Mo

difi-

cadas

1,00

N

pK

L1pK1,oo-O,lO

4,43±0,46

4,02±0,14

-0,13±0,20

3,56±0,44

4,87±0,23

-0,61±0,30

2,5±0,05

5,87±0,09

-0,84±0,30

10,49±0,95

N 0,10 N 3,90±0,40 3,40±0,20 2,18±0,25 9,48±0,85

Ã pK 4,20±0,05 5,50±0,10 6,75±0,35

O

LI- N 4,55±0,48 3,56±0,45 2,55±0,05 10,66±0,63

NE- 1,00 pK 4,25±0,20 4,95±0,20 5,92±0,75

AR L1pK1,oo-O,lO 0,05±0,30 -0,55±0,30 -0,83±0,80
'.. ,'" _T . ,.,.

a) N = mmol de gmpo tÍ1ulável por grama de amostra
Resultados correspondem a uma média de três experimentos c)Força iônica
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Nas figuras 28(a) e 28(b) os resultados mostrados na tabela anterior são

analisados graficamente:
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Figura 28 - (a) Concentração de sítios discretos seus valores de pKa para o

APA Mw=2000 g/mol em forças iônicas 0,10 e 1,00. Resultados obtidos por

Funções de Gran Modificadas
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Figura 28 - (b) Concentração de sítios discretos seus valores de pKa.

Titulações do APA Mw=2000g/mol em forças iônicas 0,10 e 1,00 resultados

obtidos por Regressão Não-Linear
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4.4.2 - Discussão dos resultados obtidos para a

caracterização ácido-base do APA com Mw= 2000 glmol

Foram realizadas várias etapas de cálculo onde foram avaliadas o

número de iterações; o coeficiente de correlação para cada resolução obtida;

verificando-se que o resultado mais satisfatório é o que fornece três classes de

grupos tituláveis, como é mostrado na Tabela 15. Ambos métodos de cálculo

fornecem resultados semelhantes, tanto com relação ao número de classes de

grupos tituláveis, como com relação à distribuição estequiométrica e valores de

pK, como pode ser visualizado através dos gráficos de barras mostrados nas

Figuras 28(a) e 28(b). O ilpK (HA3- HA1) (2,5±0,4) em força iônica 1 foi menor do

que do que em força iônica 0,10 o que está coerente com a teoria eletrostática.

Em força iônica mais elevada, as interações eletrostáticas são minimizadas

pela maior quantidade de íons Na+ e N03- (neutralização de cargas) em

solução e os grupos carboxílicos são titulados em uma faixa mais estreita de

pK, ou seja, em valores mais próximos àqueles que seriam observados na

ausência de interações eletrostáticas. O ilpK 1,00-0,10 também sugere isto,

podendo-se observar que para HA1 o ilpK é 0,1 ±O,2, ou seja, os valores de pK

não são estatisticamente diferentes. No início das titulações não existe carga

negativa na macromolécula e todos os grupos carboxílicos ainda estão

protonados. Com o decorrer da titulação, e conseqüente aparecimento das

cargas negativas, as interações eletrostáticas começam a se refletir nos

valores de pK mais altos em força iônica 0,10 (ilpK= -0,6±0,3 para HA2 e ilpK=

-O,8±0,3 para H~).
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4.4.3 - Resultados obtidos para a caracterização ácido-base do

ácido poliacrílico rAPA) de massa molar rMw) =250000 glmol

Suspensões de APA com Mw = 250000g/mol com concentração de

0,458g/L foram tituladas potenciometricamente nos meios iônicos de NaN03

0,10 e 1,00 moi/L. Na Tabela 16 são mostrados os resultados obtidos pelo

tratamento de dados empregando as Funções de Gran Modificadas e

Regressão-Não Linear. 76 Nas Figuras 29 a 31 são mostradas as curvas de

titulação experimentais e calculadas por regressão não-linear; bem como as

curvas linearizadas e segmentadas por suas respectivas Funções de Gran

Modificadas.
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Tabela 16 - Resultados obtidos por Funções de Gran Modificadas e por Regressão Não-Linear para as curvas de titulação

potenciométrica ácido poliacrílico com Mw=250000g/mol

Fun-

ções

de

rC

0,10 Na,b

pK

HA1

2,90±0,04

3,90±0,01

HAz

5,20±0,09

5,40±0,03

HA3

2,80±0,07

6,30±0,01

3

LHA n

11=1

1O,90±0,20

Gran

Mo

difi-

cadas

N 2,89±0,45 5,64±0,06 2,69±0,20 11,22±0,71

1,00 pK 3,65±0,44 4,75±0,14 6,02±0,08

L1pK1,oo-O,lO 0,25±0,98 0,65±0,20 0,28±0,09

N 0,10 N 2,80±0,02 5,25±0,03 2,70±0,05 10,75±0,10

Ã pK 3,85±0,01 5,45±0,03 6,35±0,01

O

LI- N 2,75±0,30 5,52±0,40 2,75±0,1O 11,02±0,80

NE- 1,00 pK 3,58±0,03 4,60±0,03 6,12±0,04

AR L1pK1,oo-O,1O 0,27±0,60 0,85±0,10 0,23±0,20
, .-, ....

a) N =mmol de grupo títlllável por grama de amostra
ReSllltados correspolUlem a lima média de três experimentos c)Força Iônica
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Figura 29 - Curvas de titulação obtida para o APA Mw = 250000g/molCurva experimental (-) e calculada por regressão não
linear para a titulação de uma suspensão de 50,OOmL de APA 1,50g/L nos meios iônicos de NaN03 O, 10(_) e 1,00(_)moI/L
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Nas Figuras 32(a) e 32(b) os resultados mostrados na tabela anterior são analisados graficamente:

10 , I

9

8

:ê 7
o
E 6
E.........

_ Força iônica 0,10

O Força iônica 1,00

o 5
l~

.§ 4
c
~ 3
co
Ü 2

O' I ' I'
~5 40 45 ~O

pK
~5 qO q5

Fig. 32 - (a) Concentração de sítios discretos seus valores de pKa para o APA com Mw=250000 g/mol em forças iônicas

0,10 e 1,00. Resultados obtidos por Funções de Gran Modificadas.
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Figura 32 - (b) Concentração de sítios discretos e seus valores de pKa para o APA Mw=250000g/mol em forças iônicas 0,10 e

1,00 resultados obtidos por Regressão Não-Linear
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4.4.4 - Discussão dos resultados obtidos para a

caracterização ácido-base do APA com Mw= 250000 glmol

Assim como foi feito para o APA com Mw = 2000, também foram

realizadas várias etapas de cálculo para o APA com Mw = 250000, onde foram

avaliadas o número de iterações; o coeficiente de correlação para cada

resolução obtida; verificando-se que o resultado mais satisfatório é o que

fornece três classes de grupos tituláveis, como é mostrado na Tabela 16.

Ambos os métodos de cálculo fornecem resultados semelhantes tanto com

relação ao número de classes de grupos tituláveis como com relação à

distribuição estequiométrica e valores de pK, como pode ser visualizado

através dos gráficos mostrados nas figuras 32(a) e 32(b).

4.4.5 - Avaliação dos resultados em função da massa molar das

amostras de ácidos poliacrílicos estudadas

Confrontando-se os resultados obtidos para as titulações é interessante

notar que o ~pK (HA:3 - HA1) para força iônica 0,10 e 1,00 são exatamente os

mesmos (2,4±0,5 para força iônica 1,00 e 2,4±O,O para força iônica 0,10).

Esperava-se que o ~pK para força iônica 0,10 fosse bem maior, ou que

houvesse redistribuição estequiométrica dos grupos em função do maior

acúmulo de cargas negativas na macromolécula (valor teórico considerando

Mw = 250000g/mol seria 3472 cargas/moi; enquanto que para Mw = 2000g/mol

este valor seria 27,8 cargas/moi). Uma explicação para este fato pode residir

no tamanho muito maior da molécula com Mw =250000g/mol; que pode levar

ao acesso aleatório dos íons OH- titulante aos sítios COOH. A distância entre
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estes sítios pode ser suficientemente alta para minimizar interações

eletrostáticas durante a fase inicial da titulação. Estas interações eletrostáticas

entretanto ocorrem, o que leva à separação dos grupos COOH idênticos a

serem determinados como 3 classes distintas, mas o efeito do tamanho da

macromolécula faz com que este fato ocorra de maneira diferenciada em

relação ao APA de massa molar 2000g/mol. Para ambos APA, os resultados

sugerem que a massa molar de cada unidade de grupo carboxílico é

aproximadamente 90 (o valor teórico calculado a partir da estrutura molecular

seria 72), o que gera uma densidade de carga bem superior àquela de alguns

ácidos húmicos, que estariam na faixa de 286 g/mol por sítio titulável como

pode ser confirmado a partir das referências 35 e 60. Estes fatos sugerem que

a heterogeneidade química é um fator de maior peso do que as interações

eletrostáticas nas titulações de substâncias húmicas, ou superfícies de algas,

ao contrário do que foi observado para os ácidos poliacrílicos e ácido algínico.

Tais resultados são concordantes com o empregado pela escola do

modelo eletrostático. 77
- 80
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5 - Conclusões

1 - Os métodos de cálculo propostos mostraram-se adequados para a

caracterização ácido-base dos polieletrólitos estudados, adotando-se o modelo

de distribuição de sítios discretos. Comparativamente os métodos de cálculo

adotados fornecem resultados similares, porém o método de regressão não

linear permite que o tratamento de dados seja efetuado com um menor número

de dados experimentais.

2 - Avaliando-se a influência das interações eletrostáticas nos resultados

obtidos fica claro que estes efeitos são mais significativos nos valores de pK

calculados do que com relação à distribuição da estequiometria dos grupos

tituláveis.

3 - Os resultados sugerem que os dados de titulação do HA Aldrich seriam

adequadamente representados por um modelo que leve em consideração a

heterogeneidade química e os efeitos de interação eletrostática. O ácido

húmico extraído de vermicomposto (Húmus de minhoca), apresenta um menor

número de sítios ionizáveis, que dependendo da distribuição de massas

molares, leva a uma menor acumulação de carga durante a titulação, de modo

que as interações eletrostáticas são pouco pronunciadas. Com isso a

heterogeneidade química passa a ser o principal fator que governa as

propriedades ácido-base, de modo que a curva de titulação para esta amostra

de HA é representada adequadamente pelo modelo de sítios discretos.
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4 - As titulações da microalga Spirulina mostraram que a estrutura rígida e a

heterogeneidade química dos sítios ionizáveis presentes na superfície da

parede celular minimiza os efeitos eletrostáticos de maneira que o modelo de

sítios discretos representa adequadamente os dados experimentais.

5 - Os resultados obtidos para o ácido algínico e ácidos poliacrílicos, amostras

homogêneas quanto à natureza química dos grupos ionizáveis, mas com

elevada acumulação de carga durante a titulação, demonstram que o modelo

de sítios discretos permite determinar a estequiometria total dos sítios

ionizáveis. A distribuição dos grupos tituláveis determinada, assim como os

valores de pK, são dependentes da massa molar e da força iônica do meio.

Para estes materiais o modelo eletrostático, ou de distribuição contínua, devem

ser mais adequados do que o modelo de sítios discretos.

6 - Perspectivas futuras

1 - Determinação da massa molar das amostras de ácido húmico analisadas

2 - Automatização do sistema de titulação potenciométrica

3 - Escrever os programas utilizados em linguagem computacional Visual

Basic
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