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(])eáicaáo

À minha mãe Lucila

pela sua vida exemplar

À minha esposa Irene

pela sua compreensão

Ao meu irmão Alberto

pelo seu eterno apoio

}l vida é curta, mas a arte é fonoa, e para dominar a arte e acrescentar-{fie ao

patrimônio fiumano afouma coisa, é necessário antes de tudo que a 6reviáad"e

da vida se multiplique no tra6a{fio, se enriqueça no amor, se i{umine no iáea(e

se tempere na {uta.

Hip6crates

À meu pai Francisco que na

sua breve vida, não pelo seu grau de ensino mas

sim pela sua sensibilidade me conduziu ao mundo

da ciência.

((fÉ morrenáo que nascemos para a vida eterna"

S&o Prancisco de Assis

(padroeiro da Ecologia)



'Prece áe um sofáaáopor Seu J'íffío

:Jaze, Senfior, áe meu fíffío um Fiomem tão forte que saí6a quanáo é

fraco e 6astante Gravo para se enfrentar a sí mesmo quanáo tíver meáo;

um Fiomem a[tívo e ínfCexíve[ quanáo for áerrotaáo numa [uta Fionesta, e

Fiumífáe e manso quanáo vítoríoso.

:Jaze áe meu jíffío um Fiomem cujos áesejos não tomem o rugar áos

atos; um fiffío que 'T'e confieça e saí6a que confiercer-se a sí mesmo é a

peára funáamenta[ áe toáa a sa6eáoría.

conáuze-o, rogo-te, não por camínnos fáceís e câmoáos, mas s06 a

pressão e o íncentívo áas áifícuCáadés e áas fu.tas. 'Ensína-o a manter-se

fírme áurante a tempestaáe; ensína-o a ter compaíxão MS que faffíam.

:Jaze áe meu fiffío um Iiomem áe coração fímpo e íáeaís eCevaáos, um

fdfio que queíra áomínar a sí mesmo antes áe querer áomínar os outros

Fiomens; anteveja o futuro, mas sem jamaís esquecer o passaáo. 'E áepoís

que eCe for o senlior áe tuáo ísto, áá-ffíe, rogo-te, 6astante senso áe Fiumor

para que eCe possa sempre ser sérío, sem contuáo encarar a sí mesmo com

excessíva seríeáad:e. 'Dá-ffíe a Fiumífáaáe, a símp[ícíáad:e dá veráad:eíra

granáeza, o espírito compreensívo dá veráad:eíra sa6eáoría e a 60náaáe

áa veráad:eíra força.

'Então eu, seuyaí, ousareí murmurar: "Não víví em vão".

Ç1enera[ 'Douefas :Mac5\rtFiur



Esta obra, longe de querer incluir tudo, mas procurando
ser abrangente e profunda, precisa ser lapidada, enxertada para
criar novos ramos, preenchidas as suas lacunas e corrigidas os
seus desacertos.

Também procura recuperar os trabalhos realizados no
passado, trazendo-os à tona, adaptados a atual realidade. O
conhecimento histórico é de fundamental importância, pois êle
mostra o caminho trilhado, que não é nada diferente da trilha rumo
ao futuro.

Ela é fruto de muita dedicação e gosto em fazê-la.
Porém não estamos só. Um turbilhão de pessoas dela participaram.
São estas pessoas anônimas que fazem a História. A elas algumas
palavras de reflexão.

"P.xiste uma certa rei eterna, a razão, fia6itanáo a mente áe (/)eus e governanáo
toáo o Vniverso. São Tomás de Aquino - Teólogo italiano

(1224-1274)

Uma lembrança a estes brasileiros, que pela sua força
descomunhal em seus trabalhos, elevaram alto o nosso pavilhão,
tornando-os patrimônio universal. Como profissionais sempre foram
uma trilha para eu seguir. Como homens uma trilha para eu me
humanizar:
• Alberto Santos Dumont - cientista brasileiro considerado o "pai

da Aviação".
• Amyr Klink - pela sua arrojada maneira científica de enfrentar o

perigo
• Antonio Carlos Gomes - maior músico das Américas de todos os

tempos.
• Ayrton Senna - pela sua vontade ferrenha de vencer.
• Cândido Mariano da Silva Rondon engenheiro militar,

integralista, indianista que pelo seu espírito humanitário é
considerado um dos maiores expoentes militares brasileiro.

• Edson Arantes do Nascimento (Pel') - o "atleta do século".
• Euryclides de Jesus Zerbini - pioneiro brasileiro no transplante

de coração.
• Hortência Marcari Oliva - rainha do basquete brasileiro.
• Monteiro Lobato - extraordinário escritor com uma visão crítica

fantástica e benéfica.

e também a um brasileiro de coração, Albert Sabin - cientista que
irradicou a poliomielite no Brasil.

Que é o tempo? Se nineuém me perguntar, eu sei, mas se tiver que
expCicar a aliJuém, não sa6erei.

Santo Agostinho (354 - 430)
Teólogo Romano



o meu reconhecimento a estas pessoas:

Desde os tempos de infância, atravessando a juventude e que

ainda estão presentes na minha vida adulta. Chamas de sabedoria,

cujo ensinamento fundamental é o ideal humano.

- Meus tios:- Hilda, Arnaldo, Artur e Alberto. Ao Sr. Mauro

Carrara.

- Meu avô Jacinto dizia: "O munáo é um 60m professor mas co6ra

caro a fição li.

- Meus primos - Teima, Alexandre, Adilson e Renato.

- Meus amigos - Francisco Dias Jr., Reinaldo Stein Neto,

Manuel Stein e também à jovem Glaucia que retrata uma esperança na

·nova geração.

- A D. Reiko Tomiyoshi, mãe de minha esposa, sempre pronta a

ajudar.

"O nomem criou novos munáos - a fi1llJuagem, a música, a poesia, a ciência - e

o mais· importante deres é o mundo das exioências morais, exioências de

iguafáatfe, fi6erdááé e ajuda aosfracos li.

sir Karl Popper - Fil6sofo austríaco.

Ao professor Eduardo

Pessoa humilde dotada de prodigiosa capacidade

imaginativa voltada para a ciência, mestre que exige dos que têm

potencial e que sabe conduzir os menos privilegiados.

Meu caloroso respeito

((Para jaCar ao 'Vento, 6astam paCavras; para jaCar ao coração são necessárias

ações.

Pe. Antonio Vieira.



Confiais agraáeámentos

• Ao Professor Doutor Paschoal Senise,

Gênese de todo processo.

'Eu me consíáero um granáe professor, ensíneí tão bem que meus a{unos

me u{trayassaram. prof. Euriclydes de Jesus Zerbini

• Aos Profs. Drs. Sérgio Massaro, Maria E.V.S.lha; Nina Coichev,

Especial reconhecimento pela acolhida que me propuseram

nesta casa .

.Jl músíca que chega maís a funáo e cura toáo maré a faCa coráía{.

Emerson

• Ao Prof. Dr. Mauro Bertotti,

Irmão de jornada, pedra preciosa que ainda precisa ser

lapidada.

o conhecímento é fácí{, a compreensão é áifící{.

Extraído do filme "The nigth train to Kathm.ndu"

• Ao Prof. Dr. Lúcio Angnes,

Particular amigo, elo de ligação do meu mestrado com o

doutorado.

• Aos Prof. Drs. e grandes amigos, Roberto Tokoro e Elizabeth de

Oliveira,

Grandes incentivadores do meu doutorado, quer no campo

físico como no campo emocional. Grato pela confiança em mim

deposi tada, abrindo as portas dos laboratórios, dos quais

são responsáveis. A linha viva da pós-graduação.

• Ao Prof. Mário Tolentino e ao Prof. Dr. Antonio Roberto

Lordello,

Mestres e orientadores anteriores.



M. Pitombo, Jaim

F. de Carvalho,

Inga,Claudia M.Marquez, Maurício da Silva Morais,

Robinson N. Mioshi.

• Aos Prof. Ors: Ivano G. R. Gutz, Luiz R.
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• Universidade de São Paulo - USP
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Rocha, Vinícios de Paiva e Silva, Júlio Alves de Moura,
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• À nossa maternal, D. Mary Neves.

Vm país sefaz com fiomens e Civros.

Monteiro Lobato (1882-1948)

• Setor de Provas UNIP Universidade

Conceição Aparecida Bento da Costa,

Corrêa e Acácio Lourenço de Toledo.

Paulista

Rosangela

Objetivo

Aparecida

rruáo no círcuCo áa natureza o6eáece ao espírito áa seqüência.

jI árvore vitoriosa na co[fi.eita passou peCa conáição áe ar6ustofrágiL

jI catarata que mO'Ve poáerosas tur6inas é um conjunto áe fios á'á[Jua no

nasceáouro.

Imponente ao projeto para a construção áe uma casa no6re, no entanto, é

ináispensáve[o serviço áa picareta e áa pá, áo tijoCo e áa peára, para que a arte e o reconforto se

e:{[mmam.

jI6racemos os áeveres fiumiúfes com áevoção ao nosso iáea[ áe progresso e

tn"unfo.

Trecho extraído do livro "Fonte Viva" (Emanuel)

psicografado por Francisco Cândido Xavier.

..
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· oprazer áe servír

'Íoáa a natureza é um desejo de servíço.

Serve a nuvem, serve o vento, serve os vafes.

Onáe fiaja uma árvore que yCantar, yCante-a tu; onde fiaja um erro

que emendar, emenda-o tu; onáe fiaja um esforço que toáos evítam,

aceíta-o tu.

Sê aqueCe que afasta a yedra no camínlio, o ódío áos corações e as

áifícuCáaáes áe umyro6Cema.

'Exíste afeBría áe ser são e afeBl'ía áe ser justo; mas exíste so6retuáo,

a formosa, a ímensa aCeBría áe servír.

Como sería tríste o mundõ se tuáo já estívesse feíto e não fiouvesse

um roseíraCque yCantar, uma emyresa que ínícíar!

Que não te atraíam somente os tra6at1ios fáceís.

'É tão 6eCo fazer a tarefa a que outros se esquívam.

:Mas não caías no erro áe que só se conquísta méritos com Branáes

tra6at1ios; Iiá yequenos servíços, que são ímensos servíços: aáornar a

mesa, arrumar os 6ancos, esyanar oyó.

Jlquefe que critíca, este é o que áestrói; sê tu o que serve.

O servír não é tarefa só áe seres ínferíores. 'Deus, que áá o fruto e

Cuz, serve. 'Poáer-se-íà cfiamá-Co assím: aqueCe que serve.

'ECe que tem os ot1ios fito e nossas mãos, nos yergunta a toM áía.

Servíste fioje? Jl quem? Jl árvore, a teu amíBo, a tua mde?

(ja6ríeCa :Místraf

'Escritora cfiíCena - Prêmío Nobefáe Líteratura áe 1945.



ABREVIATURAS USADAS NA TESE

Instituições

USP ..... Universidade de São Paulo
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NASA . o •• National Aerospace Administration

NBS ..... National Bureau of Standards

CODATA .. Committee for Data Analysis
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Superior.

Glossário

À ... comprimento de onda
e . o o absortividade molar
°c ... graus Celsius
[] o o o concentração em Mol/L
bippy ... 2.2'-Dipiridila
EDTA o" ácido

etilenodiaminotetrácetico
Py .. o piridina
Tris o •• Tris(hidroximetillaminometano

A ... absorbância
BTU . o. unidade britânica térmica
C concentração analítica
ECS eletrodo de calomelano saturado
h hora
IR o' o infravermelho
K .. o graus Kelvin
lb ... libra

Log o, o logaritmo base 10
M mol/L ou molar
MEA monoetanolamina
min minuto
mM mil imolar
mV ... miliVolts

p página
pH antilogarítmo da concentração

hidrogeniônica
ppb o" partes por bilhão
ppm partes por milhão
s segundo
T temperatura absoluta
Tt título porcentual
T transmitância
UV . o' ultravioleta
V ... volume



RESUMO 

As formas 802 , H80 3 - , e 803
2

- em meio aquoso, são 

espécies de enxofre (IV) que coexistem; suas concentrações no 

equilíbrio químico dependem do pH do meio. O estudo das oxidações 

do S(IV) encontrado na atmosfera, resultante de fontes naturais e 

antropogênicas, é de fundamental importância, pois os produtos 

formados têm caráter ácido. Como consequência, ocorre a 

precipitação ácida, com seus efeitos deletérios ao ecossistema. 

O presente trabalho procura adicion~r novas informações 

às já acumuladas em estudos anteriores. O estudo praticamente se 

restringe às condições de laboratório, levando em conta as 

condições ambientais. Em uma projeção futura, a metodologia poderá 

ser estendida e adaptada para as determinações do 8(IV) na 

natureza. 

O método analítico proposto para determinar 8 (IV) na 

atmosfera, em fase aquosa, é baseado na reação catalítica onde o 

8(IV) induz a oxidação do Co(II) a Co(III), em tampão HN3 /N3 - e na 

presença do Mn++ • O principal composto de coordenação, 

hexaazidocobaltato (III), é consideravelmente estável e apresenta 

um máximo de absorção em 365nm, com absortividade molar próxima de 

3.10 4 mol-1cm-1L. Com o uso de uma cubeta de quartzo de 1 cm de 

caminho ótico, a faixa de concentração de uso deste método, é de 

280 ppb a 3000 ppb (expressa em HS03 -). A equação que descreve a 

concentração do S(IV) tem um erro menor que 5%. 

Para a elaboração do método foram feitos ensaios 

preliminares, a fim de otimizar as condições experimentais. Os 

principais parâmetros estabelecidos foram: ordem de adição dos 

reagentes, tempo de espera para a adição dos outros reagentes, 

concentração das espécies envolvidas e a solução de referência 

mais adequada para a leitura espectrofotométrica. As medições 

foram geralmente feitas a 20°C e 60% de umidade relativa do ar. 

Também foram realizados estudos em temperatura acima e abaixo de 

20°C. 



A análise das diferentes condições das reações 

estudadas foi feita pela avaliação da evolução da reação no tempo 

decorrido. 

Os compostos de S (IV) são instáveis e por isto foi 

necessário selecionar uma substância que fosse capaz de coletá-lo 

no meio ambiente, estabilizá-lo até o momento da reação e que não 

interferisse na formação do complexo em questão. Com estas 

finalidades foram estudadas as soluções de MEA, TRIS, NH 3 e 

formaldeído. 

A reação proposta é catalisada pelo Mn(II), por isto 

foram feitos estudos visando encontrar o compromisso da 

concentração deste cátion com o desenvolvimento da reação. 

O cobalto (II) e o azoteto (N3 -) estão em excesso com 

relação ao S (IV), pela estequiometria da reação. Foi feito um 

estudo relacionando à concentração de Co(II), N3 - e de Mn(II) . 

Cobalto e manganês são elementos químicos de transição, 

assim como molibdênio e níquel. Portanto, os dois últimos metais, 

têm potencialidade de atuar como catalisador ou mesmo formar 

complexos que absorvam, em substituição ao cobal to. No caso do 

molibdênio, este, em uma reação competitiva, retira peróxidos da 

solução que podem oxidar o sulfito. 

Cobre e ferro interferem no método. Porém, como formam 

complexos com bandas de absorção máxima, distintas entre si e 

diferentes de 36Snin, foi verificada a possibilidade de 

determinação das concentrações de S(IV), Cu(II) e Fe(III), em água 

de chuva, pelo princípio da aditividade. 

Uma vez que o oxigênio toma parte na reação, foi feito 

um estudo da possibilidade de utilização do etanol como solvente. 

Neste solvente, a solubilidade do oxigênio é aproximadamente 20 

vezes maior do que na água. 

O sulfato é um produto da reação e a adição de sulfato 

de sódio foi estudada, pois o equilíbrio químico é deslocado no 

sentido de inibir a reação. 

Finalmente, como a luz pode interferir na reação foi 

verificada a sua influência no comportamento da mesma. 



ABSTRACT 

The proposed analytical method for determining S(IV) in 

the atmosphere, in aqueous medium, is based upon the catalytic 

reaction where S(IV) promotes the oxidation of Co(II) to Co(III) 

in a HN3 /N3 - buffer and Mn(II) ions are the catalyst. 

The main coordination compound is 

hexaazidecobaltate (III) ([Co (N3) 6] 3-). This species is relatively 

stable, it shows an absorption maximum at 365 nm and g near to 3 

x 10 4 mol- 1
• cm- 1 L. The concentration range of use for this method 

is from 280 to 3000 ppb (expressed in HS03 -) • 

Preliminary assays were done for optimizing the 

experimental conditions. The main parameters established were: 

order of the added reagents, elapsed time until the addition of 

the other reagent, concentration of the involved species and the 

best reference solution for spectrophotometric reading. The 

measurements were carried out at 20°C and 60t relative humidity. 

Measurements were also done above and below 20°C. 

S (IV) compounds are unstable, so it was necessary to 

select a substance which was able to collect them in the 

environment, stabilize them until the determination and was not an 

interferent in the complex formed. For this purpose, solutions for 

MEA, TRIS, NH40H and formaldehyde were studied. 

Copper and iron interfere but they form complexes with 

different absorption maxima. It was possible to determine the 

concentrations of S(IV), Cu(II) and Fe(III) in rain water 

Oxygen takes part in the reaction and the use of 

ethanol, which dissolves 20 times more oxygen than water, was 

studied. 

Finally, as sulphate is a reaction product, sodium 

sulphate addition was studied too, since the equilibrium is 

shifted towards reaction inhibition. 
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1. CIÊNCIA

o homem observa - aprende, vai acumulando o que aprende.

Para usar o que aprendeu ele classifica e organiza o que já sabe.

Mas ele não está só no mundo, ele passa o seu conhecimento para

seu semelhante, em troca seu semelhante lhe fornece novas

aprendizagens.

Para transmitir o seu conhecimento a alguém distante ou no

futuro, ele criou a escrita, da escrita ele criou o livro e do

livro... o computador. Hoje em um "compact disk", ele tem a

informação de uma enciclopédia toda.

Isto é ciência - o conhecimento acumulado, classificado e

organizado sistematicamente pelo homem.

O cientista vai mais além, ele observa e tenta repetir o

fato. Elabora caminhos para chegar a estas .repetições. Quando ele

consegue reproduzir a qualquer momento estes fatos, ele cria um

enunciado. Este enunciado é válido até que o fato, por algum

motivo, já não é reproduzido. Uma vez descoberto o motivo e o fato

volta a se repetir, ele cria um novo enunciado. Depois do

enunciado, ele cria um modelo para explicar o fato. Chegará um

momento que o modelo não mais explicará o fato, então ele cria

outro modelo.

Mas não é só o cientista, aquele ser culto, que pratica

ciência. É a empregada doméstica que enxuga o chão molhado com um

pano, e é claro que ela nunca estudou as complexas teorias de

capilaridade. Mas ela deve ter experimentado enxugar o chão com um

plástico, com as mãos e até com o pano molhado. Descobriu que o

plástico não enxugava, com as mãos era dif1cil e com pano molhado

o chão continuava úmido. Colocando no varal o pano molhado sob

ação do vento e da luz solar o pano voltava a secar o chão. No seu

rudimentar sistema de comunicação, ela contou para sua amiga,
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também doméstica. A sua amiga contou que quando o pano estava

molhado ela usava papel jornal para secar o chão. Troca de

informações.

Hoje em dia quem retém a informação científica é poderoso.

Um país para ser poderoso não precisa da matéria-prima e nem da

mão-de-obra humana. Ele precisa da informação.

Mas a informação pode estar errada e o objetivo poderá não

ser alcançado.

Mas em ciência o que é certo e o que é errado?

popper·, reunido com filósofos em Viena, tentava estabelecer

as bases das ciência naturais, partindo da idéia de corroboração.

Uma suposição do senso comum deveria tornar-se rigorosa - quanto

mais casos particulares confirmassem uma teoria, mais chances ela

teria de ser verdadeira. Quanto mais cisnes brancos encontrarmos,

mais próximo da verdade estaria a teoria que todos os cisnes são

brancos. Popper afirmava ser contra tal filosofia. Uma vez que as

teorias científicas lidam com os conjuntos infinitos de objetos,

por mais que se achem casos "bons" a probabilidade de que uma

teoria seja verdadeira continua virtualmente nula.

As teorias científicas não são sugeridas pelos fatos, não

vem deles. São produtos da livre imaginação humana.

Barco·· afirmava que antigamente em ciência um fato ou era ou

não era. Mais recentemente pode ser. Atualmente, em ciência,

impera o caos organizado. Os fatos ocorrem devido a um complexo e

infinito sistema.

A natureza não trabalha com a geometria euclidiana, aquela

geometria de números inteiros. Ela trabalha com números

fracionários, a chamada geometria fractal.

Então o homem, por exemplo, para entender os fenômenos, que

ocorrem na atmosfera, deve lançar mão dos fractais. Pode ser por

aí que os problemas ambientais, serão resolvidos.

A ecologia, uma das filhas mais novas e batizadas pela

ciência, procura estudar o relacionamento recíproco

Sir Karl R. Popper - Filósofo austríaco naturalizado inglês.
•• Barco, L. Prof. da Escola de Comunicação e Artes· USP • comunicação pessoal (1992).



3

homem~ambiente. Se ela estuda a natureza, então ela deve falar a

mesma linguagem. Mas a natureza é sábia. Ela possui um patrimônio

cultural de bilhões de anos. Para falar a mesma linguagem com a

natureza a ecologia deve ser ampla. Deve quebrar aquele

compartimento estanque que existe entre as ciências. Por isto ela

tem caráter interdisciplinar. Afinal de contas, os problemas

ambientais devem ser atacados de todos os lados, sem trégua, até

uma resolução.

Pode ser que a ecologia não atinja os seus objetivos, ou

seja garantir a sobrevivência da espécie humana e de todos os

seres vivos do planeta. Mas ela fornece um cardápio completo para

os cientistas famintos de saber.

• :Na ciência temos que nos ínteressarpeCas coísas, ndo peCas pessoas. :Mam Cum - :Físú:a

e 'Prêmio N06eCpoConesa, (1867-1934).

• São fúteís e cfieías áe erros as Ciêncías que ndo nasceram áa experÍlnentaçdo mde áe

toáo confiecímento. Leonaráo 'Da 'Yíncí - J\rtísta J\rquíteto e Inventor ítaftano, (1452 

1519).

• Os conceítos e yríncÍ)'ios funáamentaís áa ciência sdo ínven{:ões Cívres áo espírito

liumano. J\{Eert 'Eínsteín . :Físú:o e 'Prêmio N06eCaCemão f1879 • 1955).

• :No campo áa 06servaçdo a c/iance favorece somente as mentes preparaáas - Louís

'Pasteur· :Mú:r06ioCoeístafrancês f1822-1875).

• O que sanemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Isaac :Newton' :Físú:o íneCis

(1643-1727).

• J\ ciência se compõe áe erros que por sua vez, sdo os passos até a veráaáe. júfw 'Yeme .

'Escritor francês (1828-1905).

• J\ maioria áas íáiías funáamentaís áa ciência sdo essencíaCmente símpCes e, regra gera!

poáem ser expressas em CírtguafJem compreensíveCa toáos. J\tEert 'Eínsteín f1879 - 1955).

• 'Duviáe sempre áe você mesmo, até que os áad:os ndo áeíxem Cugar à áúvídá. Louís

'Pasteur (1822 - 1875).

• Caáa frase que pronuncio ndo poáe ser consiáeraáa uma afirmaçdo e sím uma

pergunta. Nr.eCs 'Bolir. :Físú:o 'Prêmio :N06e(, dinamarquês (1885-1962).

• J\ ciência é a procura áa veráaáe, ndo um jogo no quaC uma pessoa tenta 6ater seus

oponentes, prejuâzcar outras pessoas. Linus 'PauCíne - Q)límíco norte·americano 'Prêmio

:No6eCáe Químíca e áa 'Paz (1901 • 1994)
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• J-fá, vercúufeíra~nte, áuas coisas áiferentes: saber e crer que se sabe. A ciência consiste

em saber, em crer que se sabe está a ígnoráncía. J-fíyócrates - :Méáíco grego (460-337AC).

• J'aCar o6scura~nte quaÚfuer um sa6e, com cCareza, raríssímos. (jaafeu (jaafeí 

J\stronomo íta{iano (I564-1642).

• A feítura torna o Iio~m compfeto, a conversaçdo torna-o ágí{, e o escrever áá-Oíe

precisdo. :Jrancis 1Jacon - :JíCósofo ínaCês (I561-1626).

• A ciência será sempre uma 6usca,jamais um désco6rí~ntoreaL t uma viaBem, nunca

uma cnegaáa. Xar{'R. 'Popper - :JíCósofo austríaco (1902-1994).

• O mícroscópío c~ça onáe termína o tefescópío. 'Víctor J-fugo - escritor francês (1802 

1885).

• A ciência ... ndo podé príncípiar com o6servações ou com a "cofeta dé áaáos", como

crêem aCguns estuáíosos M métoM. Antes dé podérmos cofl{Jír áaáos, nosso ínteresse por

áaáos dé certa espécíe déve ter-se manifestaáo: opro6fema surge sempre antes. Xar{ 'R.

'Popper . :JíCósofo autríaco (I902 - 1994).

• Ndo se déve reáuzír o 'Uníverso aos amítes áa compreensdo, como temfeíto até aeora °
Iio~m, e sím aCargar e estendér essa compreensdo para captar-Oíe a ímaeem, à ~âtáa

que é désco6erto. :Jrancis 1Jacon . :JíCósofo inaCês (1561 - 1626).

• J-foje em áia, toM munáo está se especíaCizanáo. t um erro. 'Várias espécíes 6íoCógícas se

extíngúiram porque se superespecíaflZaram. 'Rícnará 1J. :JuCfer . Arquiteto a~rícano

(I885 - 1983).

• O 'Uníverso em6araça-~ e ndo posso ímaeínar que esse reCógío exista e ndo tenfta

reCojoeíro. :Jrançois-:Maríe .Arquet (YoCtaíre) - :JíCósofo francês 1694 - 1778).

• 'Deus ndo joga áaáos. .AlEert 'Iínsteín. (1879 • 1955).

• 'Deus ndo joga apenas áaáos. 'Ife os joga, às vezes, onáe ndo podém ser vistos. 5tepften

J-fawN.ínas, (1942...).
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2. QUÍMICA

Uma pedra na natureza, pouco uso ela tem, mas se trabalhada

pode se transformar em um pote para conduzir água, um prato ou uma

ferramenta. Porém, mesmo na forma de objeto, ela continua pedra.

Diferentemente da seiva de uma seringueira que

convenientemente tratada, se transforma em borracha, para

múltiplos usos. A borracha é bem diferente da seiva da árvore.

A maior parte das coisas que nos rodeiam e têm utilidade,

são produtos que sofreram transformações.

Os chamados países do primeiro mundo são poderosos, graças à

indústria da transformação - A indústria Química.

O Brasil, país continente, dono de grandes recursos como

energia, matéria-prima, água e muito espaço, também poderá se

transformar em um país poderoso e independente. É preciso

conhecimento e ... mãos às obras. É um trabalho de todos.

Porém a química, se mal aplicada, polui, destrói,

extermina. O mesmo explosivo que constrói uma hidroelétrica, nas

mãos erradas, pode ceifar vida e provocar destruições. O isopor,

tão útil como material isolante térmico, durante seu processo de

fabricação, pode produzir um buraco na camada de ozônio. O

defensivo agrícola, tão necessário às culturas, pode vir junto com

os alimentos e causar danos aos seus consumidores. Então cabe ao

bom senso, como utilizar a química onde a fração maior será o

benefício de todos e do meio ambiente.
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3. QUÍMICA ANALÍTICA

As coisas materiais que nos rodeiam são formadas de átomos,

mas estes átomos estão agrupados formando moléculas ou íons. Para

realizar as reações de transformações é necessário saber que

átomos são e quantos são. Uma das divisões da química é a

responsável por esta importante função - A Química Analítica.

A química analítica lançando mão de quatro tipos de reações

químicas, pode dizer que o átomo está presente em uma substância e

qual a sua quantidade: reações ácido/base; reações de

precipitação; reações de oxi-redução e reações de complexação

Então a química analítica é essencial nas determinações das

espécies envolvidas. Para estas determinações em química analítica

são usados métodos gravimétricos, volumétricos e instrumentais.

A tecnologia veio ampliar o poder de observação das reações

químicas. Mas é preciso muito cuidado em utilizar tais recursos.

Os instrumentos de registros fornecem números. Entender o que

realmente está acontecendo é o que importa. O conhecimento amplo

do fenômeno químico, s6 pode ser realizado com muita pesquisa.

Kolthoff ressalta que a química analítica deve ir muito além

de uma simples elaboração de receita, e que o conhecimento teórico

é muito importante, bem como a elucidação dos fenômenos que levam,

eventualmente, à apli.cação analítica.



faz uma revisão da poluição de

7

4. ECOLOGIA

A atividade humana no intuito de sobrevivência, acaba por

degradar o meio ambiente.

Travis(41S) et aI (1991) relatam que mercúrio é encontrado em

peixes, em lagos situados em remotas regiões; chumbo é encontrado

no ambiente da Groenlândia; PCBs, dioxinas e pesticidas são

encontrados no Ártico.

Brimblecombe (46) (1990)

ambientes internos e os danos que ela causa em museus,

bibliotecas, galerias de arte e arquivos.

A floresta Amazônica, outrora lugar inóspito, atualmente é

vítima de desmatamento; da poluição dos seus rios, principalmente

pelo garimpo indiscriminado; da agricultura não adaptada, da

atividade pecuária e da invasão de suas terras. Pantanais e

manguezais, outrora terras não valiosas, hoje são alvos de

especulação imobiliária e destruição.

Portanto, não existe recanto do planeta onde a atividade

humana não tenha ocasionado agressões ao meio ambiente.

Os dinossauros, extintos há cerca de 60 milhões de anos,

reinaram por 150 milhões de anos na Terra. O homem, com dois

milhões de anos, põe em risco a sobrevivência da espécie e de toda

a vida no planeta ..

Dois grandes fatores fazem agravar a degradação ambiental. O

primeiro fator é a superpopulação humana mundial. A entidade

"World Commission on Environmental and Development" estima a

O segundo fator é o total desinteresse em

população

(Cortese (81)

mundial

(1992) ) .

atual em 5,4 bilhões de pessoas

respeitar o meio ambiente e a incrível aversão aos ensinamentos

ecológicos.

Quanto ao fator superpopulação, uma política de controle de

natalidade pode amenizar o problema. porém, só o controle do

número de habitantes não é suficiente para resolver a questão

ambiental. A educação se faz necessária. Grupos especialistas, em
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várias áreas, dotados de bom senso, podem elaborar programas

educacionais referentes ao meio ambiente e os poderosos meios de

comunicação poderão levar ao público geral, estas informações tão

valiosas.

Giolito(lS91 (1991) afirmava que a natureza e o próprio homem

são sistemas resolvedores de problemas. Baseado nisto, a ciência

possui armas para adaptar o ser humano no seu habitat e manter

perfeita harmonia com o meio.

pergunta

por que
metodologia

cientlfica
porquê

É preciso criar tecnologia, estabelecer uma educação de

consciência ecológica, elaborar leis que façam o cidadão respeitar

a natureza, manter estratégias de vigilância ao meio ambiente e um

sistema judicial atuante, para que o homem possa manter um

ambiente saudável, produtivo e biologicamente diverso. Esta

necessidade se torna essencial e vital, pois dela depende a

sobrevivência do homem e de todas as espécies vivas do planeta

Terra.

Uma das armas da ciência é a ecotecnologia ou engenharia

ecológica (Mitsh(273l (1993)).

A engenharia ecológica é o uso da tecnologia para gerenciar o

ecossistetn. É baseada no conhecimento ecológico, para minimizar

custos e danos ao ambiente. Em um sentido mais amplo, a engenharia

ecológica é um sistema especialmente proj etado de processos de

produção, onde são aplicados os princípios de simbiose entre as

espécies e sistemas de regeneração e reciclagem.
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Também existe a Química ecológica. Gottlieb (171)

apresenta dois aspectos da Química ecológica:

• a ecotoxicologia avalia as alterações produzidas na

natureza pela atividade humana, principalmente a relacionada com a

produção agrícola e industrial .

• a Bioquímica ecológica ou Ecobioquímica especializa-se na

elucidação das interações e adaptações químicas, processadas em

boa parte sem a interferência humana.

A natureza mantém os seus próprios mecanismos de controle

populacional, que abrange plantas, animais e o próprio homem.

O efeito lemingue é um fenômeno natural, ainda totalmente

desconhecido. Centenas de milhares de lemingues, espécie de

roedor, que habitam lugares altos, fazem um percurso frenético,

até atingir o litoral. Pelo caminho, são alvo de predadores e

quando chegam ao mar, se atiram em suas águas e se extinguem. A

extinção só não é total, pois os poucos que permaneceram nas

montanhas, livres da competição alimentar, sobrevivem e garantem a

continuidade da espécie.

Alguns vegetais não se desenvolvem quando plantados muito

próximos entre si. É que algumas raízes segregam substâncias

químicas tóxicas que inibem o crescimento de outros vegetais,

garantindo o espaço vital.

Nem o homem escapa destes mecanismos naturais. Endemias,

epidemias, secas, inundações, terremotos e fome i somado a estes

fatores, ainda existe os acidentes de trânsito e de trabalho e a

violência urbana.

Porém, nem a natureza e nem a ciência poderão evitar a total

degradação do planeta. Segundo Giolito(159) é preciso que haja uma

só voz entre ciência, religião e filosofia. Com isto os mais

nobres objetivos da espécie humana serão atingidos.

O professor Gottlieb*, ganhador do Prêmio de Química de 1992

da Academia de Ciências do Terceiro Mundo, não acredita no

desenvolvimento sustentado (extração de bens econômicos da

• Prof. Dr. Otto Gottlieb. Titular do IQUSP. Nas Entranhas do Mundo Vegetal. Jornal da USP. 27/06/94.
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natureza sem destruí-la). Para o prof. Gottlieb economia não

harmoniza com ecologia. Talvez a única forma de criar ao menos um

diálogo entre economia e ecologia é fomentar a pesquisa básica e a

difusão da ciência ecológica. Sendo especialista em química dos

vegetais, Gottlieb previne sobre a destruição das matas. Uma

árvore é como um livro, com informações preciosas sobre o

desenvolvimento da floresta, seu passado remoto, seu futuro.

Destruir a floresta é como incendiar "mil Alexandrias".

Para o prof. Aziz Ab'Saber·· , a questão ambiental depende de

um entendimento cultural. Não se pode pensar em unidades de

conservação sem ter razões intelectuais e culturais para defender

a idéia de preservação. Por outro lado, é importante não só a

preservação, mas a previsão de impactos ambientais futuros.

consertar o mundo,

mas ele pode ser a

existem problemas e

que estes precisam

ser solucionados. O

de

que

só,

bom

existem

um

capaz

agindo

de

é

Como

significa

controvérsias,

homem

fonte

não

exemplo.
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Fig. 01: Charge comemorativa ao dia do ~

ambiente (Folha de São Paulo 05/05/91)

A NcU;u..y~ ét"todo- W11I d..eM!fo-~ vida.- n.ão-in1p~qW!/~

CtI próprLat. (O autor).

•• Prof. Dr. Aziz Ab'Saber - Titular da USP e Geógrafo Brasileiro - Ecologia e Desenvolvimento ano 3
n039, 1994. p. 13-16.
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superficial da água, que não mais retém o oxigênio, e o peixe sem

esse oxigênio dissolvido na água, acaba morrendo sufocado.

O agricultor ao aplicar os defensivos agrícolas, sem as

devidas precauções, pode se intoxicar ou mesmo perder a vida.

Então seria pretensão do homem em dizer que está agredindo a

natureza. Ele está sim aumentando o seu grau de desconforto e

também de todas as espécies do planeta. Este desconforto no seu

ápice pode exterminar a vida humana e mesmo a vida terrestre. A

natureza é lenta mas poderosíssima. Se o homem destruir toda a

floresta amazônica, a natureza a reporá em algum lugar e em algum

tempo. Mas o homem que não tem o tempo a seu favor, não mais

poderá desfrutar dos benefícios da floresta amazônica, e é ela uma

das responsáveis pelo equilíbrio térmico e da umidade do ar do

planeta.

Um dos efeitos notórios da poluição ambiental é a ação da

chuva ácida no ecossistema.

Fagá(138) et al (198S) relatam que a chuva ácida, corrosão,

odores, redução da visibilidade, modificações de clima, danos à

saúde pública, prejuízo à flora e à fauna, são atribuídas a

constituintes atmosféricos contendo enxofre. O desequilíbrio de

muitos outros elementos e substâncias, provocam as poluições, que

tanto causam desconforto.

Paradoxalmente a força da natureza é muito mais forte e

eficaz do que a do homem, no que se relaciona com transformações.

A atividade vulcânica é um exemplo - Tilling(40SI. A explosão do

vulcão Kracatoa foi mais violenta do que qualquer bomba de

hidrogênio que o homem produziu. O vulcão Pinatubo, recentemente,

lançou na atmosfera uma maciça quantidade de material particulado.

O fenômeno natural conhecido como "El Nino", que é o

aquecimento anormal de alguns graus centigrados na superfície do

oceano Pacífico, provoca secas e enchentes.

Terremotos destróem cidades inteiras em minutos.

O impacto de um meteorito sobre a superfície da Terra, pode

ter sido a causa de extinção dos dinossauros há 60 milhões de anos

atrás. Milhões de toneladas de pó foram lançadas na atmosfera, lá
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permanecendo por ,muito tempo. A passagem da luz solar foi

interrompida e a fotos síntese inibida. Esta quebra na cadeia

alimentar foi possivelmente a causa da extinção dos dinossauros.

Além da chuva ácida, as ati.vidades humanas, por necessidade

de sobrevivência, ainda provocam o efeito estufa, o buraco na

camada de ozônio e o desequilíbrio na população de algas no mar

(maior fonte produtora de oxigênio) .

Porém, existem as atividades que não são em prol da

sobrevivência, como a guerra do Golfo Pérsico (Readman(341))

(1992», onde foram queimados poços de petróleo, como estratégia

militar, que causaram enormes danos ao ambiente.

Uma outra agressão ao ecossistema são os testes nucleares com

fins bélicos, ou seja, as bombas de hidrogênio e atômica, quando

detonadas, lançam poeiras na estratosfera, com tempo de residência

de décadas.

Os aviões militares tumultuam as camadas atmosféricas. Grande

parte da sucata que orbita a Terra são resultados da pesquisa

espacial.

Será que o homem conseguirá o extraordinário feito de

destruir a vida no planeta? Será que a hipótese Gaia, do cientista

Lovelock* está correta?

Lovelock acredita que a Terra é um superorganismo e que no

momento ela está debilitada e precisa ser tratada. Pelo menos está

debilitada com relação à sobrevivência do homem.

J-{á quem 'passe 'peCo bosque e só veja Cenfia 'para a !ogueíra. Léon

'ÍoCstoí - escrítor russo (1828 -1910).

Não temo nossa extínção. O que rea(mente me assusta é que o

liomem arruíne oyCaneta antes áe yartír.

Loren .:AíseCey, 1907-1977 (.:Antroyó(ogo americano)

• Margulis, L.; Lovelock, lE. - Gaia and Geognosy. Global Ecology. Acad. Press. Inc. 1989.

Leitura complementar: Pontin, J. A. & Massaro, S.• O que é poluição Química Ed. Brasiliense,
São Paulo, 1993.
Chiavenato, J.J. - O Massacre da Natureza. Ed. Moderna. São Paulo, 1991.
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'Do Cnefe Seattfe ao

Ç]randé Cnefe 'Branco áe Wasníngton

Como se yoáe comprar ou vendér o fírmamento, ou aínáa, o ca(ar áa

Terra? Ta( íáéia é-nos áesconftecíáa.

Se não somos áonos áa frescura áo ar nem dó fufaor áas águas, (...) o

J-{omem 'Branco (...) não sa6e áístíngüír um yeáaço áe terra áo outro,

yorque efe é um estranfto que cnega áe noíte e tíra áa terra o que

necessíta. ..íl terra não é sua írmã., mas sím sua ínímÍfJa e, uma vez

c0W-iuístadá., efe segue seu camínfto (...) O seu a'petite áevorará a terra

áeíxanão atrás áe. sí o áe.serto. ( ) Só áe. ver as vossas cídádés entrístecem-

se os o(nos áo 'Fe(e 'Vermeaia ( ) :Não exíste um fuaar traW-iüífo nas

cíáaáe.s áo J-{omem 'Branco, não Fiá sítío onáe. escutar como áe.sa6rocfiam

as foUias áas árvores na primavera ou como esvoaçam os ínsetos (...). Só o

ruíáo yarece um ínsu(to'para os nossos ouvíáos. (...)

O J-{omem 'Branco não'parece estar conscíente áo ar que res'pira; como um

morí6unão que agoniza áurante muítos áias é ínsensíve( ao mau cneíro

(...). Isto sa6emos: a terra não 'pertence ao nomem, o ftomem 'pertence à

terra. (...) T'udó está (ÍfJadó. T'udó o que acontece à terra acontecerá aos

fí(ftos áa terra. O ftomem não teceu a reáe áa víáa, efe é só um dós seus

fíos. (...) Contuáo vocês camínfiarão 'para a vossa áestruíção roáeaáos áe

g(óría, (...).

'Dívufaaãa 'pera 'U:N'ESCO em 1976, áurante as comemorações dó 'Dia

:Munáiafdó ..ílm6íente.
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CAPÍTULO II

ASSUNTOS GERAIS

1. CATÁLISE.

1.1. OS CATALISADORES.

Em algumas reações químicas, a velocidade de reação é muito

lenta, tornando-as inviáveis para obtenção dos seus produtos. Em

outras, a velocidade é muito alta, e nem sempre isto é

conveniente. Porém, existem substâncias com certas propriedades,

que alteram a velocidade da reação para atingir o equilíbrio

químico. São os catalisadores.

Quando o catalisador promove um caminho de reação

alternativo, onde a energia de ativação é menor do que a energia

de ativação da reação original, a velocidade de reação é

aumentada. Trata-se de uma catálise positiva. Se a velocidade

diminuir na presença do catalisador, é urna catálise negativa.

1.2. PROPRIEDADES FUNDAMENTAIS DOS CATALISADORES.

Ciola (68) (1981) considera as seguintes propriedades

para os catalisadores.

1.2.1. O CATALISADOR NÃO MUDA A COMPOSIÇÃO DO

EQUILÍBRIO NEM O VALOR DA CONSTANTE DE EQUILÍBRIO.

Deve ser mínima a quantidade do catalisador adicionado em

uma determinada reação. Corno ele é regenerado ao final da reação,

a sua concentração não participa na expressão da constante de

equilíbrio.

Formosinho (146) (1982) relata que o catalisador sintético

11 3
- C3 Hs NiBrP (C6 Hu ) 3 EtAICI 2 , de caráter enzimático, usado na

dimerização do propeno, permite a obtenção de 35 toneladas por

hora de produto, por moI de catalisador.
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Panchenkov(311l et aI (1976) apresentam a tabela 01 para a

reação paraldeído ( ) aldeído, onde a constante de equilíbrio da

reação permanece constante, independente da natureza e quantidade

do catalisador.

Tabela 01. Apresenta
suas quantidades na
60,5°C.

a ação dos catalisadores
reação paraldeído/aldeído,

e
a

Quantidade do Constante de

Catalisador catalisador Equilíbrio

S02 0,002 8,19

0,068 8,34

0,079 8,20

ZnS04 2,7 8,13

HCI 0,13 8,15

(COOH) 2 0,52 8,27

H3P04 0,54 8,10

1.2.2. o CATALISADOR É ESPECíFICO PARA UMA

DETERMINADA REAÇÃO.

Nas reações simultâneas esta propriedade mostra-se muito

importante, pois visa a seletividade do catalisador. ciola (68)

assim exemplifica.

Alumina
)

(1)

Sílica / Tântalo CH2=CH-CH=CH2 + P (4)
)

(5)

(2)

(6)

(3)

+ PCH] -CH2 -0-C-CH3

11

°

Cobre

Cromo

Cobre / Urânio)

Cobre / Magnésio
)
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Na realidade a seletividade não é 100%; por meio de técnica

analítica sensível, como a cromatografia a gás, é possível

determinar todos os compostos das demais reações simultâneas.

1.2.3. UM CATALISADOR NÃO TEM RELAÇÃO

onde

ESTEQUIOMÉTRICA COM OS PRODUTOS FORMADOS.

Geralmente o catalisador é adicionado na reação específica

na quantidade de traços. Como exemplo:

Traços
(7)

1.2.4. O CATALISADOR DIMINUI A ENERGIA DE ATIVAÇÃO

DA REAÇÃO.

Para uma reação genérica: A ( ) B a expressão da velocidade

de reação é: v = KCa = a Ca e - ÕE / RT (8)

a = constante; ÔE = variação da energia de ativação

Para uma mesma reação o catalisador é mais eficiente, quanto

menor o valor de ÔE. Pela expressão, uma diminuição do valor de

~E, equivale a uma diminuição da temperatura. Como exemplo:

• combustão do metano em alta temperatura (via térmica) ou â

temperatura

catalítica) .

ambiente, na presença de platina (via

• isomerização do butano a 525°C ou a OOC na presença de cloreto

de alumínio.

A tabela 02 apresenta a diminuição da energia de ativação de

algumas reações devido ao uso de catalisadores.
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Tabela 02: Diminuição da energia de ativação de reações devido
ao uso de catalisadores.

44,025,0Au2HI

~E(Kcal/Mol) ~E(Kcal/Mol)

Reação Catalisador Reação Reação

catalítica térmica

~

2N20 ~ 2N2 + 02

2N20 ~ 2N2 + O2

Au

Pt

29,0

32,9

58,5

58,5

w 39,0 80,0

1.3. CLASSIFICAÇÃO DOS CATALISAOORES.

Segundo o estado de agregação dos reagentes e do

catalisador, a reação catalítica é classificada em homogênea e

heterogênea.

1.3.1. CATALISAOORES HOMOGÊNEOS.

Quando os reagentes e catalisador estão na mesma fase o

processo é chamado catálise homogênea. Como exemp1o, a

decomposição da água oxigenada.

Processo não
catalítico

energia de
ativação

74 KJ (9)

Processo
catalí
tico

57 KJ (lO)

1.3.2. CATALISADORES HETEROGÊNEOS OU DE CONTATO.

Quando os reagentes e o catalisador estão em fases

diferentes, a catálise é chamada heterogênea.



• (146)
Formoslnho
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sugere as seguintes etapas da catálise

heterogênea:

a) difusão dos reagentes até o catalisador;

b) adsorção dos reagentes no catalisador;

c) difusão dos reagentes adsorvidos na superfície do

catalisador e reação química entre as moléculas reagentes

adsorvidas.

d) sorção dos produtos;

e) difusão dos produtos na solução.

Como exemplo de catálise heterogênea-desidrogenação.

Prata
H)C-OH ( H2C=0 + H2 (ll)

)

Prata
H3C-OH + 1/2 O2

( H2C=0 + H20 (12))

1.4. CATÁLISE ENZIMÁTICA.

Os sistemas biológicos possuem catalisadores de alta

especificidade reacional, chamado de enzimas. As enzimas possuem

uma estrutura proteica de elevada massa molecular. A literatura

cita um modelo enzimático denominado "chave e fechadura", onde

esta representação procura justificar o grande poder catalítico da

enzima e a sua capacidade de aumentar a velocidade de reação em

até milhões de vezes.

Formosinho (149). apresenta um exemplo de uma catálise

enzimática, onde uma enzima (anidrase carbônica), que ao aumentar

a velocidade de reação em 107 vezes, possibilita a transferência

completa de CO2 dos tecidos para o sangue e deste para os alvéolos

pulmonares.

apresenta um outro exemplo do uso de

CO2

Panchenkov

+
()11)

(
) + (13)

uma enzima (urease) que na hidrólise da uréia, acelera a reação na

ordem de 107 vezes.

(
) + (14)
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1.5. AUTOCATÁLISE.

ascatálise,

Na autocatálise um dos produtos atua como catalisador. Este

produto catalisador interfere na própria reação, alterando a

velocidade de reação para atingir o equilíbrio.

Segundo Formosinho (146) , ao contrário da

concentrações do produto catalítico da autocatálise, entram na

constante de equilíbrio. Este mesmo autor apresenta como exemplo

de autocatálise, uma série de experimentos realizados (tabela 03),

que permite determinar a velocidade de reação da equação química:

2 Mn04-I +

~ violeta

+ 6 H+ ( ) 10 CO2 + 12 Mn++1 + 8 H20

"-- incolor

(15)

Tabela 03: Reação do ácido oxálico e do permanganato de
potássio em meio ácido.

Gotas de Gotas de Gotas de Gotas de Velocidade

H2C20 4 H2S04 MnS04 (0,2M) KMn04 média

2

2

2

2

2

2

1

2

3

147

71,S

58,0

2

2

2

2 1

12

1

21,S

2,8

Obs. Os dados completos da tabela 03 encontram-se em

Formosinho (146), página 48.

A adição de Mn++ é o suficiente para aumentar em cerca de 50

vezes a velocidade de reação (comparando a la experiência com a

última). É o Mn++ que catalisa a reação e não o ânion S04-, pois

este já se encontrava na solução e a velocidade de reação era

relativamente baixa. O estudo dos tempos de reação, adicionando

gota a gota, o KMn04 permite obter a variação da velocidade média
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1.7. IMPORTÂNCIA DOS CATALISAOORES.

Várias determinações analíticas são possíveis pelo uso de

catalisadores. A transformação de compostos de difícil

determinação, em produtos mais sensíveis às tecnicas analíticas,

indicam a importância do uso dos catalisadores.

Também, tais transformações têm a sua aplicabilidade em

poluentes, onde os produtos, após a catálise, são considerados

inócuos ao meio ambiente.

Os catalisadores não são, de uma forma geral, substâncias

simples e puras,mas apresentam estruturas complexas e pelas suas

especificidades, quando descobertos, são segredos industriais.

No Brasil, país que se caracteriza pelas imensas reservas

vegetais e minerais, fontes de matérias primas industriais, o uso

de substâncias catalisadoras é fundamental.

Estes fatos aqui apresentados dentro de um universo de

eventos semelhantes, mostram a extrema necessidade de se estudar

os catalisadores.
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2. Química dos Pseudo - Haletos.

2.1. conceito de pseudo-haleto.

Pseudo-haletos são

características estruturais,

compostos

as mais

que possuem algumas

comuns, semelhantes aos

haletos. Pseudo-halogênios também se comportam analogamente aos

halogênios.

usaram o termo halogen6ide,

o termo pseudo-haleto

Birckenbach(37) et aI (1925).

Browne (52) et aI (1922)

foi primeiramente citado por

para

qualquer agregado químico, constituído de dois ou mais átomos

eletronegativos, com características dos halogênios (molecular) e

haletos (iônico).

Walden (425) et aI (1925) em um extenso trabalho sobre radicais

inorgânicos livres, também adotaram o termo halogen6ide. Neste

trabalho, fizeram um levantamento histórico, citaram métodos de

obtenção e enumeraram algumas das principais semelhanças dos

halogen6ides com os haletos.

As propriedades fí.sicas e quí.micas comuns aos haletos e

pseudo-haletos, estão relacionadas, principalmente nos trabalhos

de Brasted (44) (1954) , Patai (312) (1971) , Huheey(202) , (1975)

Moeller(276) (1976) e' Cotton (82) (1978).

Os mais importantes e representativos pseudo-haletos são:

azoteto (N3-) , cianeto, [CN] - , cianato, [NCO] -, dicianoamideto,

[N(CN)2]-, fulminato [CNO]-, selenocianato, [SeCN]-, telurocianato,

[TeCN] -, tiocianato, [SCN] -, tricianometano, [C (CN) 3] - .

Golub (168) et aI (1986) a partir de informações de novos

pseudo-haletos, sugeriram que as definições deste grupo químico,

convenientemente, deveriam ser ampliadas.
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propriedades dos pseudo-haletos

semelhantes aos haletos.

Os sais dos pseudo-haletos, semelhantes aos sais de haletos

de Ag(I), Pb(II), Hg(I) e Tl(I), são insolúveis em água.

Formam pseudo-haletos hidrogenados, do tipo HX, originando

ácidos de vários graus de ionização, em solução aquosa. Santos (351)

et aI (1983), relataram que os ácidos dos haletos são mais fortes

que os ácidos dos pseudo-haletos.

Similarmente aos haletos, os pseudo-haletos combinam com os

metais, formando complexos de pseudo-haleto metálicos. Estes

complexos apresentam uma grande variedade de tipos estruturais em

inúmeros compostos. Por meio de uma adequada oxidação, os íons

destes pseudo-haletos são convertidos em pseudo-halogênios (X2).

2X + (16)

A síntese dos pseudo-halogênios covalentes, ainda é pouco

conhecida, para todos os compostos de deste grupo. A literatura

cita os relativamente estáveis,

ditiocianogênio, (SCN) 2

como o cianogênio, (CN ) 2

telurocianogênio (TeCN)2

di (1,2,3,4 - tiatriazol - 5 - il (CS2N3)2; oxicianogênio (OCN)2 e

hexani trogênio (N3) 2..

Moeller(2761, Cotton (82) e Santos (351) et aI, relataram a não

existência de registros na literatura das formas (N3)2; (OCN)2 e do

íon [TeCN] - .

• Os pseudo-halogênios, assim como os halogênios, participam de

reações de adição e de substituição.

• As espécies, tanto X- como X2, reagem entre si, formando

compostos, citando como exemplo, [I2CI]-; [I2Br2CI]-; [SeCN]-3;

[I(SCN)]-2 ; CICN; BrCN; CIN3; CIC(CN)3; FN3.

• Nesta classe, também são incluídos os compostos inter-pseudo

halogênios do tipo, X-X'. Exemplo representativo são: NC-C(CN)3

i NC-N3 ou NC-NCO.





Tabela 04: Apresenta-se
representativos de cada
linear.
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os
tipo

compostos dos
de estrutura

pseudo-haletos
linear e não

I Tipo de es trutura JL-__R_e_p_r_e_s_e_n_t_a_ç_ã_o_--'- c_o_m_p_o_s_t_o_s --'

Linear

Lineares ou
aproximadamente
lineares

Não lineares

Não lineares

Não lineares

[AB] -

[ABC] -

[A (BC) 2] -

[A (BC) 3] -

[A (BC) n] - (n>3)

CN

N3 [CNOr [NCO] -
[NCS] - [NCSe] 
[NCTe] -

[C(CN)3]
[C (CN) 2NO] -

[Co (CO) 4] 
[Mn (CO) 5] -

2.5. Espectro molecular de pseudo haletos.

Estudos feitos com técnicas como espectroscopia no infra

vermelho (IR); Raman; ressonância magnética nuclear (RMN) ,

espectroscopia de elétrons para análise química (ESCA), mostram as

estruturas características dos pseudo-haletos. Assim é possível

identificar os compostos, pelas medidas de bandas de vibração

(IR), energia de li~ação eletrônica (ESCA), diferença isot6pica

entre dados de RMN de 13C e 14N.

2.5.1. Classificação dos pseudo-haletos.

Os derivados dos pseudo-haletos podem ser classificados em:

a) pseudo-halogênios

halogênios.

moleculares, compostos inter-pseudo-

b) pseudo-haletos de hidrogênio e hidroácido pseudo- halogenados.
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c) pseudo-haleto iônico de metais (orbital s), e cátions

complexos.

d) derivados covalentes de elementos com orbital p.

e) derivados complexos de metais de orbital d e f .

2.6. Tendência de pseudo-haletos para formação de

pontes.

Outra característica importante dos pseudo-haletos é a

habilidade de atuar como ligantes multidentados, servindo como

ponte.

Diferentes tipos de pontes formadas indicam diferenças entre

os componentes da família dos pseudo-haletos.

• cianetos formam pontes de ciano do tipo M-NC-M, em numerosos

complexos di ou multinuclear ou em polímeros coordenados.

• azoteto, fulminato, cianato, formam pontes acopladas a átomos

metálicos do tipo:

• Em complexos de cianos existem pontes lineares do tipo M-NCO-M.

Este tipo predomina na química de coordenação dos ligantes tio e

seleno.

M-NCX-M (onde X = S ou Se) .

• Pontes lineares de tiocianato, aparecem ligadas a átomos de

nitrogênio ou enxofre.
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• Pseudo-calcogenocianatos dicianoamida e tricianometanoamida, não

lineares tipo [NCY]-- (Y = NCN ou C[CN]2)' tendem a atuar como

ligantes de ponte bidentada.

M-N-C-N
"-

C
"-

N
"-

M
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3. Química do Ácido azotídrico e seus compostos.

3.1. Resenha histórica do ácido azotídrico e
compostos.

seus

Os primeiros informes sobre o grupo azoteto partiram de

Griess (179) (1866) e de Fischer(143) (1878). Por processos diferentes

prepararam um composto orgânico: a fenilazida.

Curtius(90) (1890) foi o descobridor do ácido azotidrico, a

partir de um sal inorgânico, o NaN3.

Um extenso estudo sobre o ácido azotídrico e seus compostos

teve início. Foram estudados métodos de preparação e propriedades

de sais de azoteto. O caráter explosivo de muitos sais de azoteto

foi motivo de pesquisas.

Nesta etapa inicial de estudos, destacam-se os trabalhos de

Curtius(88) (1891) i Curtius(94) et al (1891) i Curtius(89) (1893) i

Curtius(92) et al (1894) i Curtius(93) et al (1895) i Curtius(87)

(1895) i Curtius (91) (1896) i Dennis{10S) (1896) i Dennis{1l2) et al

(1896) i Curtius{9S) et al (1898) i Dennis(109) et al (1898) i

Curtius(86) et al (1900) i Dennis{l11) et al (1904) i Dennis{llO) et al

(1904); Dennis(1l3) et al (1907) i Woehler(433) et al (1913) i

Woehler{43S) et al (1917); Woehler(ol34) et al (1917) i Hich(19S) (1918) i

0Iiveri-Mandalá(306) (1919) e Oliveri-Mandalá(307) et al (1922).

Audrieth (9l (1934) apresentou uma extensa revisão da

literatura sobre o azoteto.

Feigl(140) (1954) detectou azoteto reagindo HN3 com Fe(III).

Rosenwasser{34S) (1958) e Evans (137) (1959) realizaram uma

atualização bibliográfica sobre o ácido azotídrico e seus

derivados metálicos, incluindo propriedades físicas e químicas.

Yatsimirkii (439) et al (1960) e Sillén (3S0) et al (1964) ,

estudaram o equilíbrio químico dos azotetos.
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(1963) introduziu dados sobre as estruturas dos

azotetos, assim como dados sobre a decomposição térmica e

fotoquímica de azotetos não metálicos e de azotetos metálicos.

Yoffe (440) (1966) publicou um trabalho relacionado com a

química inorgânica do nitrogênio.

Patai (312) et aI (1971) estudaram a química do azoteto,

principalmente os compostos orgânicos com este grupo. O estudo

abrangeu determinações, caracterizações, matéria prima para

sínteses, decomposições, efeitos e rearranjos e a fotoquímica dos

grupos orgânicos com o azoteto.

Beck (21) et aI (1972) e Dori (119) et aI (1973) mostraram o

caráter como ligante tipo ponte, do íon azoteto.

Patai (312) e Dori (119) et aI (1973) atribuíram a grande

estabilidade dos compostos complexos formados pelo íon azoteto e

íons metálicos, aos tipo de ligação a e n.

L'Abbé(236), (1975) Dürr(126) et aI (1976) e Richter(344) (1978)

contribuíram nas revisões bibliográficas dos compostos cíclicos,

estados tripletos de azotetos orgânicos e sínteses de azotetos

inorgânicos.

Golub (166) et aI (1986) I' 1 t d brea ~zaram um amp o es u o so re o

azoteto, abrangendo características analíticas e inorgânicas.

Relacionaram grande número de aplicações do azoteto e de seus

compostos.

Ramos (336) et aI (1986) fizeram uma revisão sobre as

aplicações analíticas da reação do azoteto com iodo.

Scriven(359) et aI (1988) realizaram um extenso trabalho

envolvendo a preparação do azoteto e suas reações com inúmeros

compostos orgânicos, bem como a sua aplicação na química dos

alicíclicos, carboidratos e sínteses de compostos heterocíclicos.

Hassan(186) et aI (1991) construíram um eletrodo de CO2, com

uma membrana de poliproprileno microporosa, para determinar

azoteto inorgânico, de modo rápido, sensível e seletivo.
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Herzog(l92) et aI (1992) fizeram investigações fisiológicas,

determinando

infravermelho.

azoteto em proteínas, usando espectroscopia

H-N=N=N

3.2. Aspectos inorgânicos do ácido azotídrico e
de seus compostos

3.2.1. HISTÓRICO DAS ESTRUTURAS.

Theile (404) (1911) provou que a estrutura cíclica do grupo
azoteto (fig.2.a), proposta por Fischer(143), não era o melhor
modelo e propôs a estrutura de cadeia (fig.2.b).

N

/11
"'N

Fig. 02a Fig. 02b

Fig.02.a Estrutura cíclica do grupo azoteto proposta por Fischer.
Fig.02.b. Estrutura de cadeia do grupo azoteto proposta por

Thiele

Turrentine (418) (1912) apoiou a teoria do nitrogênio
pentavalente, comparando o ácido nítrico com o ácido azotídrico.

Hendriecks (190) et aI (1925) estudaram as estruturas dos
azotetos alcalinos, usando raios - X e propuseram uma estrutura
colinear para o íon azoteto, abandonando as idéias do nitrogênio
pentavalente.

Cotton (83) et aI (1972) representaram as estruturas
eletrônicas dos azotetos por três formas canônicas (fig.03).

o <±) 0
:N=N=N:

® ..0
:NEN-N:

Fig.3 Estrutura eletrônica do azoteto proposto por Cotton.

Müller(280) (1973) e Lagowski (237) (1973) sugeriram a
existência de apenas duas formas canônicas (fig.04).

G> @ G>
:~=N=t': ........

Fig. 04. Estrutura do azoteto proposta por Müller e Lagowski

Golub (167) et aI (1986) apresentaram um modelo para o an~on

azoteto mais explicativo para os fenômenos físico-químicos do que
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os anteriores. Este modelo apresenta as quatro estruturas de
ressonância. (fig.OS)

.. e 0 @ ..0 0.. @ ® @ .~
R-N = N = N: ~ R-N = N = N: ....... R-N-Nã N: .... R-Nã N-N:

Fig.OS. Estrutura do azoteto proposta por Golub.

3.2.2. ESTRUTURA ELETRÔNICA DOS AZOTETOS
COVALENTES .

Segundo Treinim(146l (1971) o íon azoteto possui 22 elétrons

(lS 2 2s 2 2p3) , cujas ligações são tipo sigma (a), pi (~) e par de
elétrons solitários.

Os 16 elétrons de valência do grupo azoteto, cinco de cada
nitrogênio e um do radical L, estão distribuídos da seginte forma:

6 em cada ligação a,
4 em dois pares de elétrons solitários,
2 em orbital ~L (ligante),

4 em 2 orbitais ~D (não ligante).

Uma fórmula conveniente que explica a ligação do grupo
azoteto é dada por (fig.06)

~~
N-N= N:

/
L

Fig.06 Estrutura do azoteto mostrando as ligações "onde o "arco"
representa a ligação delocalizada.

3.2.2.1. LIGAÇÕES o.

A hibridização sp do átomo de nitrogênio central (Nb > é
responsável pela estrutura linear do grupo azoteto.

Os orbitais a do primeiro átomo de nitrogênio (Na> possuem
três híbridos não equivalentes produzidos pelos orbitais sp% e Px'

Um destes orbitais híbridos, sÔp, apresenta maior caráter S,

possuindo um par de elétrons solitário. O outro orbital pÔs'
envolve a ligação entre o nitrogênio Na e a espécie L, onde L pode

ser um hidrogênio, metal ou radical orgânico. A ligação pÔs"
envolve a ligação entre os nitrogênios Na e Nb .

Uma hibridização Sp2 pura, possui uma ângulo ex de 1200
•

Quando este ângulo ex é ampliado, a hibridização também se aproxima
da hibridização sp.

No esquema apresentado na fig. 07, o nitrogênio Nc está no
seu estado fundamental, ocupando um orbital Pz para a ligação a e
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e o orbital anti-ligante
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o orbital s para o par solitário. Entretanto, é provavel que estas
ligações sejam também hibridizadas.

Fig.07 Desenho esquemático das ligações cr do azoteto

Resumindo, as possíveis ligações do azoteto são:

L - Na: <JL - pÔS' (<JL é um orbital <J de L) i

Na - Nb : pÕs* - SPi

Nb - Nc : sp - p ou sp - pÔS.

•e para cada orbital molecular ligante, existe um orbital cr , anti-
ligante, com energia relativamente maior.

3.2.2.2. LIGAÇÕES ~.

Os orbi tais Px dos ni trogênios Nb

orbital localizado, n x ' com dois elétrons. .
n x , vaz~o.

Os orbitais Py dos três átomos de nitrogênio formam três

orbitais n delocalizados. Dois deles com quatro elétrons e o
•terceiro é um orbital anti-ligante, ny , vazio. Dos dois orbitais

ny preenchidos, somente um deles é não ligante.
A figo 08 mostra uma representação esquemática dos orbitais

n ligante. O orbital ny está no plano nodal, a curva contínua e
tracejada representam as duas partes do orbital, acima e abaixo do
plano molecular.

Fig. OS Desenho esquemático dos orbitais do azoteto.

3.2.2.3. PAR SOLITÁRIO.

Na figura 08. existem dois pares solitários na camada de
valência do grupo azoteto. Um no orbital 2s do nitrogênio Nc e o
outro par no orbital híbrido s8p do nitrogênio Na. Este par de
elétrons solitário do nitrogênio Na possui energia mais alta que o
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outro par solitário, do nitrogênio Nc e pode ser mais facilmente
excitado.

3.3. ASPECTOS ANALÍTICOS DO ÁCIDO AZOTÍDRICO E DE

SEUS COMPOSTOS.

3.3.1. INTRODUÇÃO.

As determinações analíticas do ácido azotídrico e de seus

compostos, desde a sua descoberta até as mais recentes

informações, ocupam vasta extensão na literatura especializada.

O histórico analítico deste extenso grupo químico é clas

sicamente iniciado pela comparação do azoteto, classificado como

um pseudo-haleto, com os haletos.

Os cátions Ag(I), Hg(I), Pb(II) e Tl(I) reagem com os ha-

letos e com os azotetos formando sais insolúveis. Porém no caso

dos azotetos, estes sais são explosivos. Isto foi motivo de

inúmeros estudos, visando aumentar o poderio bélico.

Diferente dos haletos de prata, o azoteto de prata é estável

sob efeito da luz.

A determinação de nitrogênio por combustão na presença de

CuO, pode ser aplicada, no caso de azoteto de metais alcalinos ou

de alcalinos terrosos·, mas não com azotetos de metais pesados.

Determinações gravimétricas e volumétricas são feitas pela

liberação do ácido azotídrico.

A determinação iodométrica é obtida pela reação do iodo

em excesso e azoteto, titulando o excesso com tiossulfato ou sais

de Ce (IV) .

Os métodos oxidimétricos, por ocorrerem em meio ácido, estão

sujeitos a perda do HN3 • Desta forma as suas aplicações requerem
. . 1cuidados espec~a~s.

I Os rejeitos de azoteto estocados no laboratório para posterior
recuperação ou destruição deste sal são mantidos em pH 10.
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Determinações colorimétricas ou fotométricas de azotetos são

baseadas na intensa cor do composto formado com Fe (III) (Gray(l77)

et aI (1956); Bunn (54) et aI (1961). z.1étodos de extração (Kuroda (234)

et aI (1972) i Kharsan (223) et aI (1979); Ilcheva (209) et aI (1979);

Patel (314) et aI (1979); Kharsan(223) et aI (1980)) e microanálise

(Utsumi (422) et aI (1973)), estão acoplados a estas técnicas.

A decomposição do ácido azotídrico pelo ácido iodídrico

concentrado, permite as determinações quantitativas do nitrogênio,

do iôdo ou da amônia, segundo a equação:

HN3 + 3 HI ( (17)

A determinação de sulfetos, tiossulfatos, tiocianato e

compostos orgânicos de enxofre, pode ser realizada pela decom

posição catalítica da mistura iodo/azoteto, segundo a reação:

(

(

21

S

+ S (18)

(19)

aI (1971»,

(1973» e

de azoteto. Estas mesmas

de coordenação (Rao (339) ,

proposta por Wtorkowska-Zaremba(437) (1969); segeda(360) et aI

(1973); Puacz(334) et aI (1979); Jedrzejewski (213) et aI (1979».

Técnicas potenciométricas (Botre (41) et aI (1973) ), con

dutométricas (Berneira (28) et aI (1970); Rao (339) et aI (1969», am-

perométricas (Rao (339) ; Dziegieg(127) et

oscilopolarográficas (Blum(38) et aI

eletrocromatográficas (Majumdar(254) et aI (1970») são utilizadas

para determinar e separar compostos

técnicas são usadas para compostos

Dziegieg(127), Monok (277) et aI (1978)).

A análise volumétrica por oxidação do azoteto pelo ácido

nitroso ou nitrito em meio ácido, é aplicada em complexos.

(Biggs (36) et aI (1972).

Outras técnicas, como microtitulométricas (Selig(363) et aI

(1971) ), eletroquímicas (Iversen (212) et aI (1979», cromatográfia
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de camada fina (Thielemann (405) et aI (1972)), espectrometria de

massa (Campell (60) et aI (1972)), ressonância magnética nuclear de

14 N (Beck (19) et aI (1972); Mueller(279) et aI (1973)), são usadas

para determinação de compostos de azoteto covalente ou azotetos de

organometálicos (Mueller(279); Thayer(403) (1966)). A cromatografia

líquida de alta pressão é usada em sais e íons de azoteto

(Reeve (341) et aI (1979)).

Dados de ESR (Owens(308) (1974)) e de espectros Mõssbauer

(Holbsboer(200) et al (1972); Bartunik(17) et al (1970)), são usados

para caracterizar azotetos metálicos.

Espectros de IR e Raman geralmente estão conjugados com

outras técnicas em determinações

azoteto. (Beck(20) et aI (1967) ;

Nakamoto (281) (1963); Thayer(403)).

de complexos metálicos de

Oelker(303) et al (1973) ;

3.3.2. DESENVOLVIMENTO DAS METODOLOGIAS ANALÍTICAS

ATRAVÉS DOS TEMPOS. BREVES COMENTÁRIOS.

West (429) (1900) tratou uma solução de azoteto com excesso de

um ácido padronizado, não volátil, deslocando o ácido azotídrico,

que por ser volátil, é eliminado por ebulição. Ap6s determinações

do excesso do ácido, que não reagiu para formar HN3 , por diferença

determinou a concentração do azoteto.
. (342)

Re~th et al (1930) desenvolveram uma metodologia para

azoteto usando Fe (III) como indicador, onde o complexo vermelho

formado, é descorado pela solução padronizada de nitrito.

Haul (187) et aI (1948) determinaram azoteto, como um haleto,

baseado na onda polarográfica de dissolução an6dica do mercúrio,

Hg2 (N3 )2'

Van der Meulen(424) et al (1948) oxidou azoteto, em meio

ácido, com excesso de permanganato. O oxidante restante reagiu com

iodeto, liberando iodo, que foi titulado com tiossulfato.
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Haul (188) et al (1949) propuseram uma titulação argentimé

trica, usando como indicador de adsorção a dextrina. Usou uma

fonte de ultra-violeta para a decomposição do composto.
. (323) 1Pepkowl.tz et a (1952) adaptaram o método de Kjedahl

para o azoteto. Neste método um terço dos nitrogênios são

convertidos para NH4+, por digestão com ácido sulfúrico. A amônia

deslocada com uma base forte, foi recolhida em ácido bórico e

titulada com ácido.

Mizushima (274) et al (1955) aproveitaram a intensa cor do

(1957) ,

composto de

Roberson (345)

Fe (III)

et al

e azoteto, para

também

determinações

usaram esta

de azoteto.

reação via

colorimétrica.

K . (233)reJsova et al (1957) fizeram uma determinação indireta

de azoteto, baseada na reação com cromato de prata, por via

potenciométrica.

Staples(391) et al (1960) reagiram azoteto com nitrito em

excesso, em meio ácido, onde o excesso foi convertido no sal di

azônico, que absorve em 475nm.

Anton(7) et al (1960) determinaram a concentração do azoteto,

baseando-se na medida em 454nm do complexo [FeN3] +2.

Dukes(124) et al (1961) desenvolveram um método

espectrofotométrico, reagindo azoteto com perclorato férrico, em

meio ácido. O composto formado tem um máximo de absorção em 460nm.

Grove(180) et al (1962) precipitaram AgN3 em meio orgânico,

que foi oxidado com Ce(IV) em excesso, que foi titulado com sal de

Mohr.

Clem(69) et al (1965) usaram excesso de nitrito, medindo o

ácido padrão necessário para a oxidação completa do azoteto.

Schrader(354) et al (1966) desenvolveram um método

polarográfico anódico para azoteto, tamponado com fosfato.

Rao(339) et al desenvolveram um método gravimétrico para

azoteto, onde o íon azoteto forma um precipi tado com cobre e

isoquinoleína, determinado por condutometria ou amperometria.

Wtorkowska-Zaremba(437) (1969) baseando-se na reação induzida

de iodo-azoteto, determinou a concentração do azoteto. A solução
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de azoteto com a solução do indutor que pode ser tiocianato,

sulfeto, tiossulfato ou tetrationato, é tratada com 1)-. Após dez

minutos o triiodeto em excesso é titulado com tiossulfato.

D
. . (127)

z~eg~ec et aI (1971) determinaram o azoteto, oxidando-o

com excesso de perclorato de Ce(IV) padronizado, em meio

perclórico. O excesso de Ce (IV) foi determinado com oxalato de

sódio.

Ilcheva (209) et aI (1971) determinaram azoteto por espec-

trofotometria. Reagiram íons azoteto com tris(1,10-fenan-

trolina)Fe(III) e o composto formado apresenta um máximo de

absorção em 516nm, em pH 7-9.

Bardin (15) et al (1971) determinaram azoteto por poten

ciometria direta, usando uma célula de concentração com dois

eletrodos idênticos de Ag/AgN),N)-. Acima de pH 6,8 o método não é

aplicável.

Biggs(36) et al (1972) determinaram azoteto livre e coordenado

por oxidação com excesso de nitrito (pH < 2) e posteriormente

titulado oxidimetricamente com Ce(IV),e ferroína como indicador.

Johar(214) et al (1972) apresentaram dois testes para

determinar azoteto. No primeiro teste o azoteto é aquecido com

alil-isotiocianato e água, produzindo 1-alil-2-tetrazoline-5-

tiona, em solução. Adicionando nitrato de bismuto, obtiveram um

precipitato amarelo. No segundo teste, o azoteto é aquecido com

sulfeto de carbono, água e acetona, produzindo 1,2,3,4

tiatriazoline-5-tiona, que com a adição de Cu(II) e Bi(III),

produz um precipitado amarelo.

Blum (38) et aI (1973) determinaram traços de azoteto

(5x10 -6 M) usando oscilopolarografia.

Palli (310) et al (1975) determinaram azoteto potenciometri

camente com eletrodo de Ag/AgN), por via direta.

3.4. Literatura Ligada à USP Enfocando A Química
Analítica do Grupo Azoteto - Breve Relato

3.4.1. TESES DE LIVRE - DOCÊNCIA.
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• Oliveira (304) (1974) desenvolveu um método analítico
espectrofotométrico para N) - , tendo como base a formação do CuN) +

que absorve em 375 nm. Estabeleceu uma metodologia para separar
o azoteto de alguns interferentes. A partir da absortividade
molar dos quatro complexos de Cu(II)/N)-, das constante de
formação, em fôrça iônica constante, em várias temperaturas,
obteve dados termodinâmicos do sistema.

• Tokoro (409) (1976) estudou a redução polarográfica do ácido
azotídrico, onde NH/ é formado como produto principal. Quando
Co (11) em tampão N) - I HN) está presente, a descarga do HN) é
antecipada, aumentando o rendimento do NH4+.

• Chierice (66) (1979) usando polarografia, determinou as
constantes de equilíbrio do sistema U02++ I N) - e U02 ++ I SCN-.
Utilizando potenciometria com eletrodo de vidro, determinou as
constantes de formação de seis complexos sucessivos de U02

++ IN) - .
Por espectrofotometria na região do UV, estudou este complexos.

• Bueno (5) (1980) estudou a extração de complexos de íons
azoteto com íons metálicos como Cd(II), Cu(II), Cr(III), Cr(VI),
Pb(II), Zn(II), Mn(II), Mn(VI), Fe(II), Ni(II), Bi(III), Hg(II),
Ag (I) , Ti ( I I I) , Sn ( I I) , Pd ( I I) , Pt ( IV) , Ru ( I I I) , Eu ( I I I) ,
Zr (IV), Hf (IV), U (VI) e Th (IV), com uma amina terciária de
cadeia longa (tri-n-octilamina)-TOR, diluída em benzeno, em meio
nítrico e perclórico.

• Santos ()54) (1980) desenvolveu um sistema para medidas de E1 / 2

da segunda onda de cobre (11) em azoteto e brometo. Os sistemas
Cu(II)/Cuo

, Cu(I)/Cuo e Cu(II)/Cu(I) em meio azoteto e brometo
mostraram o comportamento potenciométrico frente aos eletrodos
de membrana de CuS e Ag2S.

• Peters(325) (1980) estudou os sistemas Cu(II)/py/N)- e
Cu(II)/bipy/N)-, em força ~on~ca constante, por espectrofo
tometria, determinando as constantes de estabilidade.

• De Andrade (lO) (1981) utilizando espectrofotometria
determinou potencialidades analíticas dos sitemas Cu (11) IN) - e
Fe (111) IN) -. Estudou também estes sistemas em meio aquoso
acetônico, estabelecendo os parâmetros que afetam diretamente a
complexação. Determinou com esta técnica um método para CU(II)
na presença de Fe(III), usando NaF como mascarante.

• Polito ())1) (1983) observou que nas reações do íon CS 2 N3 com
Mn04- e Ce (IV), em diferentes condições experimentais, ocorrem
transferências de elétrons que variam de 1 a 12. Com o iodo
trata-se de uma reação de um elétron, o que sugere que a reação
pode ser usada como método instrumental oxidimétrico, para
determinar quantitativamente CS2N3 -. Como o CS2N3 possui um
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efeito catalítico sensível na reação iodo!azoteto, esta reação
é potencialmente útil para determinar compostos de enxofre.

• Suárez (]94) (1983) estudou potenciometricamente e
espectrofotometricamente os sistemas Co(II)!N]- e Ni(II)!N]-, em
tampão N]-;HN], identificando os complexos formados com
determinações de suas constantes de estabilidade.

• Silva (381) (1984) partindo do fato de que o HN] é um ácido
fraco, acompanhou as mudanças de pH em solução tampão N] -!HN3

após adicionar íons U20 52+, empregando potenciometria com
eletrodo de vidro. ° número de ligantes e o grau de complexação
em diferentes concentrações do ligante, mas mantendo-se
constante a força iônica e temperatura, permitiram avaliar três
constantes de equilíbrio. Desenvolveu um método analítico para
determinação simultânea de U(VI), Fe(III) e Cu(II), em meio
azotídrico por espectrofotometria. (aditividade).

• Macedo (252) (1988) em estudos polarográficos com o sistema N3

/HN] (tampão) e Ru(IV), mostrou o aparecimento de ondas de
natureza catalítica.

• Marques (257) (1991) estudou a cinética de reação entre os íons
CS2N] - e HS03 - na presença de oxigênio, faixa de pH 3, O - 10,5. A
reação em várias temperaturas, foi acompanhada por
espectrofotometria (UV-Vis) manométrica e polarografia de pulso
diferencial. Tais procedimentos tinham como objetivo, verificar
o efeito catalítico do íon CS2N3 - na oxidação de S(IV) a S(VI).

• Bertotti (29) (1992) estudou a existência de onda catalítica do
Mo(VI) na presença de HN3 • Diversas técnicas tais como
espectrofotometria, polarografia TAST e de pulso (normal e
diferencial) e coulometria a potencial controlado foram usadas,
de modo que foi possível interpretar os equilíbrios entre
espécies de molibdênio, em solução e na superfície do eletrodo.

3.4.3. DISSERTAÇÕES DE MESTRADO.

• Tokoro (411) (1974) estudou a natureza da onda catalítica com
íons cobalto(II) usando NaN] como suporte polarográfico, em meio
azotídrico. Levou em conta a presença do íon H+, a influência do
oxigênio, a relação Co(II) /N3 - e a importância da substância
tensoativa.

•

•

Aleixo(41
empregando a
constante de

Augelli (10)

azoteto com

(1975) estudou a formação da especJ.e MnN3+,
especJ.e CuN]+ como complexo auxiliar. Determinou a
formação por espectrofotometria de deslocamento.

(1981) realizou titulações potenciométricas do íon
íons prata, usando eletrodo de prata, como
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indicador, até faixa de concentração milimolar. Comparou os
resultados com os métodos de Gran e de West.

• Bertotti (24) (1986) determinou constantes de estabilidade dos
complexos formados entre In(III) e o ligante azoteto, utilizando
potenciometria e variando o pH do tampão formado pelo sistema
N) -/HN) - A observação da variação da concentração
hidrogeniônica foi feita com um eletrodo de vidro combinado.

• Pera ()24) (1991)

em meio azoteto,
foi caracterizada
inversa.

constatou que a redução de Rh(III) para Rh(I)
é controlada por transferência de carga, que
por polarografia de pulso normal e varredura

• Moya (278) (1993) observou que não existe formação de complexos
polinucleares usando potenciometria indireta (medida de pH), no
sistema Mn (lI) /N) -, quando certas condições, como concentração
do azoteto e do metal, temperatura e força iônica são mantidas
constantes. A partir dos valores das constantes, comprovou-se
que o complexo formado é menos estável que os formados com
Co(II) e Ni(II).

• Giovedi(160) (1994) observou que a solução de Co(II) em NaC104
apresenta uma onda polarográfica de redução em -l,4V em relação
ao ECS a 25°C. Com a adição do ligante N) - , esta onda é
antecipada para região mais positiva de potencial. A sugestão
desta antecipação, devido ao N3 -, é que este ligante ao adsorver
sobre a superfície do mercúrio, forma uma ponte entre o eletrodo
e o cátion metálico, facilitando a transferência de elétrons. A
diminuição de sobretensão produzida pelo N) -, ou seja, a queda
da energia de ativação necessária para ocorrer a transferência
de elétrons, indica o caráter catalítico do ligante.

• Pinheiro(328) (1994) realizou estudos envolvendo a oxidação
química em soluções de Mn (lI), em tampão N) -/HN3 , observando uma
coloração parda - avermelhada clara. As reações foram realizadas
sem a presença do oxigênio. Usando espectros de absorção e "spot

tests" para o íon NH.+, verificou que o HN3 é o principal
agente oxidante. Espectrofotometricamente observou que o mesmo
produto é formado na oxidação do Mn(II) tanto eletroquimicamente. . ..
como qu~m~camente.

• Dias (115) (1994) estudou as constantes de estabilidade do
sistema In(III)/N3 - em tampão HN3/N3 - (1:1), para as temperaturas
de 15°C, 25°C e 35°C, utilizando potenciometria com eletrodo de
vidro combinado, correlacionando-as com parâmetros
termodinâmicos.

3.4.4. PUBLICAÇÕES.
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• senise(370) (1951) apresentou um método para microdeterminação

de tiocianato, baseado na medida da evolução do nitrogênio na

reação catalisada de iodo/azoteto.

• S
. ()71)

en~se (1951) estudou a sensibilidade do "spot test" para

a determinação de tiocianato na reação catalisada de

iodo/azoteto. Efeitos inibidores de fosfatos e ferrocianetos

foram verificados.

• Senise(372) (1951) realizou um extenso estudo sobre a reação

iodo/azoteto catalisada pelo tiocianato. A velocidade de

formação do nitrogênio neste sistema foi medida em diferentes

condições de concentração, pH e temperatura.

• Senise (365) (1957) baseado no fenômeno da oxidação induzida,

desenvolveu um "spot test" para determinar sulfito na reação do

cobalto com azoteto.

• Senise(368,366l (1959) estudou as reações de CO(II)/N3- em meio

aquoso e meio aquos%rgânico.

• Senise (374) et aI (1961) es tudaram soluções de cádmio e

azoteto usando métodos polarográficos.

• Senise (367) (1966) usando a propriedade que certos cátions

possuem de reagir com piridina, haletos e pseudo-haletos, para

formarem complexos, propôs uma aplicação analítica na determi

nação de cátions e de alguns ânions, como perclorato. Os com

plexos são extraídos com solvente orgânico.

• Senise ()76) et aI (1969) estudaram

de complexos do íon azoteto com metais.

a facilidade de formação

• Senise()77) et aI (1969) usando polarografia estudaram íons de

cobre(II) com azoteto.

• Neves (290) et al (1970) usaram técnicas potenciométricas para

determinar constantes de estabilidade dos complexos formados com

cátions Zn(II) e os ânions tiocianato e azoteto.
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• Senise (373) et aI (1970) estudaram por espectrofotometria

Co(II) e Ni(II) com azoteto em meio aquoso.

• Senise (375) et aI (1971) estudaram a solubilidade do

Cu(II)/N3 - em solução aquosa em baixa fôrça iônica.

• Neves (286) (1971) calculou as constantes de formação para o

complexo cobre(II)/azoteto.

• Oliveira (305l et aI (1971) usando espectrofotometria

determinaram o íon azoteto como a espécie (CuN3 ]+.

• Neves (292) et aI (1972) estudaram as constantes de formação

dos complexos (CU(N3 )4]2- e (CU(N3 )3]2- usando polarografia e

potenciometria em força iônica 4,0.

• Neves (293) et aI (1972) estudaram a solubilidade do complexo

Cu(II)/N3 - em solução aquosa, em alta fôrça iônica.

• Senise (378) et aI (1973) determinaram monóxido de carbono

usando espectrofotometria. Reagiram complexos de azoteto de

paládio com monóxido de carbono, em meio benzênico, produzindo

isocianatos complexos (Pd(NCO) 2 (PhJP) 2) •

• Neves (287) et aI (1973) observaram características

polarográficas do 1,2,3,4-tiatriazol-S-tiolato.

• Neves (295) et aI (1974) determinaram dissulfeto de carbono com

azoteto.

• Neves (306) et aI (1976) mostraram a existência de corrente

polarográfica do íon CS2N em meio ácido.

• Neves (294) et aI (1976) apresentaram um estudo polarográfico

no sistema Co(II)/N3 -/HN3 •

• Neves (289) et aI (1976) separaram e determinaram

espectrofotometricamente complexos metálicos de azotetos.

• Douglas (120l et aI (1977)

espectrofotometria com CS2 •

determinaram azoteto usando
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(1977) determinaram por

espectrofotometria como l,2,3,4-tiatriazol-S-tiolato.

• Neves (288) et al (1979) usaram espectrofotometria para estudar

a reação de formação do pseudo-haleto l,2,3,4-tiatriazol-S

tiolato.

• Neves (299) et al (1979) determinaram as constantes de

estabilidade do Co(II)/N]- em solução aquosa.

• Peters (]26) et al (1979) identificaram o íon azoteto em um

"spot test".

• Neves (291) et al (1980) estudaram o equilíbrio do cátion

Cu(II) com o azoteto, por espectrofotometria.

• Neves (297) et al (1980) estudaram a formação de complexos

polinucleares no sistema Ni (lI) /N] -.

Santos (]52) et al (1980) estudaram sistema Cu(II) /N] -• o na

presença de eletrólitos suportes capazes de estabilizar Cu(I) .

• Tokoro (412) et aI (1980) estudaram aspectos polarográficos da

onda catalítica no sistema Ru(IV)/N]-/HN].

• polito(331J et aI (1982) determinaram azoteto pela reação

iodo/N]-, catalisada por compostos de enxofre.

• Suárez (]]5) et aI (1983) verificaram a existência de espécies

binucleares de níquel (lI) /N)- I

potenciometria.

usando espectrofotometria e

• Bertotti (31) et aI (1989) determinaram a constante de

estabilidade dos complexos formado entre In(III) e azoteto,

usando potenciometria com eletrodo de vidro.

• Pacheco(309) et aI (1991) determinaram as constantes de

estabilidade do complexo de Zn(II) usando o método de De Ford e

Hume. Foi usado um conjunto de programas computacionais que

determina os B e calcula Fo (x) e a concentração do ligante

livre.
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apresentaram um método de análise

para determinação de S(IV) em água de chuva, baseado na reação

catalítica de Co(II) a Co(.III) em solução de azoteto, tamponada

em pH 5,6 por espectrofotometria.

• De Andrade (104) et aI (1993) estudaram as etapas de formação

do complexo formado por Cu(II)/N3 - em força iônica 1,OM.

Torna-se oportuno salientar que nas décadas de 80/90 foi in

tensificado o estudo do S (IV), em meio azoteto, na presença de

metais de transição, tanto no IQUSP, como na Universidade de

Dortmund - Alemanha. Os comentários das publicações desta etapa,

serão relatados no ítens relacionados com o S(IV).

3.5. AZOTETO DE SÓDIO E COMPOSTOS.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

3.5.1. Preparação do azoteto de sódio.

O azoteto de sódio é preparado a partir de sódio metálico

com amônia, usando cloreto férrico como catalisador, para formar

soda amida. A soda amida reagindo com óxido nitroso produz o

NaN
3

(64). (Mackie (253) et aI (1982)).

O sódio metálico reagindo com amônia líquida, na presença de

catalisador (nitrato férrico) e posteriormente tratado com óxido

nitroso, sob pressão, também leva à produção deste sal.

Nestes dois processos, alguns agentes nucleantes podem ser

adicionados durante a precipitação, para produzir cristais livres,

.não aglomerados. Substâncias como polímeros hidrofílicos, quando

adicionados, tendem a eliminar a possibilidade de pequenas

explosões espontâneas, que podem ocorrer durante o processo de
•• _ (254)

prec~p~taçao .

3.5.2. Purificação do azoteto de sódio.
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o azoteto de sódio com especificação pro-análise (p. a.) é

dissolvido em água deionizada. A sua recristalização é feita

adicionando o mesmo volume de etanol p.a. gelado. A separação é

feita por filtração a vácuo (uso de uma trompa d'água e um funil

com placa porosa). Os cristais formados são lavados com etanol

gelado. O sal obtido é levado a um dessecador e mantido sob vácuo

por 24h. Decorrido este tempo, o sal é levado à estufa por 2h a

105°C. Nestas condições, segundo Neves (2851 (196S), o azoteto

funciona como um padrão primário.

3.5.3. Propriedades físico-químicas do NaN3 /HN3

O azoteto de sódio é um sólido cristalino hexagonal, branco,

sem odor, mui to corros i vo para alumínio, moderado para cobre e

chumbo.

Densidade:

Solubilidade:

1,846 g/cm3 a 20°C.

insolúvel em éter;

solúvel em amônia líquida;

solubilidade em etanol - 0,3% a 25°C;

solubilidade em água - 40,16% a 10°C;

- 41,7 % a 17°C

O azoteto de. sódio se decompõe em sódio e ni trogênio a

275°C. O mesmo ocorre sob alto vácuo (pressão máxima de 10- 7

Torr) .

O ácido azotídrico possui ponto de ebulição de 27°C.

3.5.4. Manuseio e aegurança quando do uso de

O azoteto de sódio é altamente tóxico, podendo ser fatal, se

ingerido. É facilmente absorvido pela pele e pelas mucosas. O
. (114)

contato com a pele e com olhos pode provocar que~maduras .

(Wear(42S) (1975».
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A grande toxidez do HN3 é comparável com a do ácido

cianídrico. Sua concentração no ar, maior que 0,5 ppb, produz

sintomas marcantes de intoxicação, algumas vezes notadas somente

após dias seguidos de exposição. (Bretherick (45) (1979) )

Os principais efeitos fisiológicos são o abaixamento da

pressão sanguínea, taquicardia e respiração ofegante. Fortes dores

de cabeça, visão turva, vertigens, náuseas, vômitos, irritação de

olhos, nariz e garganta, são outros sintomas causados pelo HN3 (1) .

(patty(3l5) (1963), Gosselin(170) et aI (1976), Biffin(35l et aI

(1971) ) .

Efeitos mutagênicos devido ao ácido azotídrico e de seus

compostos tem sido pesquisados em seres humanos, animais, plantas

e microorganismos. Os estudos tendem a apresentar resultados

negativos, mas ressaltam a possibilidade de ocorrer fenômenos

mutagênicos(63.315.158.421.419) (Grant(173l (1974».

Compostos de azoteto podem queimar, mas não espontaneamente.

1 f · -' . ã (114)Podem exp odir por r~cçao, aquec~mento ou contam~naç o .

Em caso de acidentes como explosão ou vazamento, que

aumentem a concentração de HN3 no ambiente, a área deve ser

completamente isolada. Neste caso a equipe de socorro deve ter o

equipamento individual, que inclui máscaras com filtros,

respiradores autônomos, roupas, luvas e botas de proteção química,

especificadas pelo fabricante (114) .

No caso de incêndio, a extinção das chamas deve ser feita

por meio de gelo, CO2, água pulverizada (nebulizador) e espumas

padrão. Jatos de água muito fortes, arrastam os compostos,

aumentando a contaminação da área.

Os primeiros socorros a serem prestados são:

- remover a vítima para um local arejado;

- livrar das roupas, caso estejam contaminadas;

- manter a vítima aquecida, usando cobertores;

- se necessário aplicar respiração artificial, lembrando que

os pulmões da vítima podem conter gases tóxicos;

- se a respiração estiver deficitária, dar oxigênio;

- chamar a equipe médica.
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Em casos de contato do material com a pele ou com os olhos,

lavar abundantemente, o mais rápido possível, com água limpa e
~. 15 . (114)corrente, por no m1n1mo m1n. .

3.5.5. Explosividade dos Azotetos

São inúmeros os compostos de azoteto explosivos destacando

se: a reação do BaC03 com NaN3, produzindo íons cianeto, que

requerem controles cuidadosos de temperatura, para prevenir

explosões. O azoteto de sódio com fluoreto de trifluoroacrilil

forma um sólido altamente explosivo(6). Dissulfeto de carbono e

azotetos metálicos, formam azidoditioformatos metálicos, muitos

deles explosivos com variados graus de potência e sensibilidade a

choques e calor(45). Vapor de bromo diluído em nitrogênio, em

contato com NaN3 ou AgN3, forma azoteto de bromo, normalmente

1
. .(45)exp OS1VO . A reação do azoteto de sódio com ácido nítrico

concentrado é mui to energética (181) .

A adição de água sobre o azoteto de sódio sólido e quente,

pode causar reações violentas (45) .

3.5.6. Aplicação dos azoteto e seus compostos.

A possibilidade do uso dos azotetos está relacionada com o

tipo de ligação e a estrutura do composto a ser formado.

A aplicabilidade do azoteto e de seus compostos é muito

variada e muito extensa, podendo ser citados:

• o azoteto de sódio é usado na preparação do ácido azotídrico,

azoteto de chumbo, sódio puro, herbicida, acaricida, fungicida,

nematocida, fertilizante resistente a denitrificação, inseticida

latente, praguicida de culturas como a do arroz, do morango, do

tomate, do amendoim e de plantas ornamentais.

d ~d' ~ b' 'd d 1 (63.268)• o azoteto e so 10 e um 10C1 a e argo espectro .

• compostos binários de azoteto de metais pesados, como azoteto de

chumbo, são usados como detonadores de explosivos (Evans I137 )

(1959) i Gray(176) (1973)).
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Dependendo da composição ou do pré-tratamento, os azotetos

podem ser usados como materiais fotossensíveis, fotorresistentes

f ~f' (G lub(165) (1986))ou ototermogra ~cos. o .

Compostos de azotetos são usados na síntese de polímeros,

com propriedades específicas, como comportamento dielétrico ou

'b'l'd d - d' - (165)sens~ ~ ~ a e as ra ~açoes .

Compostos de azotetos sob controlada decomposição, podem

atuar como geradores de gás ou propelentes de veículos (165, 270) .

A aplicação de compostos de azoteto se extende a

catalisadores, eletróli tos e semi condutores (165) .

o azoteto de sódio é um reagente necessário para determinar

oxigênio dissolvido em águas poluídas (45) .

Na industria química o azoteto de sódio é usado para evitar

a coagulação do látex (Sittig(383) (1981)).

No Japão, a cerveja é clarificada com azoteto de sódio, que

evita o crescimento de fungos, que escurecem o produto.

O azoteto de sódio é usado para preservar vinhos, grãos de

cereais e madeiras que ficam expostas ao solo. (Sittig(384)

(1985)) .

O azoteto de sódio faz parte de muitas sínteses
A' (421,165)

organ~cas .

Compostos de azoteto, que possuem em sua estrutura formas

como aril, acil, alquil, halogênios, e metais, podem sofrer uma

grande variedade de conversões, por isto a sua importância, na

química de preparação. Como exemplo a formação da difenilamina,

azobenzeno, anilina, a partir do azoteto de fenila (1651.

Uma outra grande aplicação dos compostos de azoteto, são os

processos bioquímicos como a inibição da catalase, oxidase e

peroxidase pelo azoteto de sódio.

A síntese da cisteína ou alcalóides, reações de degradação e

metabolização, hidrólise ácida de proteínas, em azoteto de sódio,
, . (1651

const~tuem um campo mu~to vasto .

Na produção de fármacos, o azoteto de sódio é usado como

1 d d - ~ , h' . (271,2831contro a or a pressao sangu~nea, agente ant~- ~pertens~vo .
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CAPÍTULO III

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. A ATMOSFERA

A força de gravidade faz com que certos astros retenham uma

envoltura gasosa. A Lua, satélite natural da Terra, não possui

atração gravitacional suficiente para reter moléculas gasosas e

por isto não possui atmosfera, denominação desta camada gasosa.

A palavra atmosfera é de origem grega formada pelas palavras

a tInos = vapor e sphaira = bola.

Na Terra, a atmosfera é responsável pela vida. Sem o oxigênio

não haveria vida animal. Sem o dióxido de carbono, não haveria

vida vegetal. Além disso, a atmosfera funciona como um escudo

protetor contra as letais radiações solares, em uma exposição

direta. É a atmosfera que regula a temperatura do planeta. A

temperatura durante o dia é aproximadamente igual ã temperatura

noturna. Na Lua, durante o período de exposição solar, a

temperatura se aproxima de 200°C. Durante a noite lunar ela cai

para -200°C.

1.1. FORMAÇÃO DA ATMOSFERA

A formação da atmosfera da Terra é o resultado de dois

princípios físicos.

O primeiro diz que em uma mistura gasosa, as moléculas se

chocam e trocam as suas energias cinéticas. Moléculas gasosas

pesadas, são mais lentas do que as mais leves, em igual

temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a probabilidade de

choques entre moléculas gasosas.

O segundo princípio diz que existe uma velocidade limite que

permite escapar da atração gravitacional.
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o hidrogênio que é o gás mais leve e mais abundante no

Universo, praticamente não existe na Terra, no estado livre.

A Terra, durante a sua formação, era muito quente e o seu

sistema gravitacional não pôde reter as velozes moléculas de

hidrogênio. O Sol, com sua força gravitacional, muito maior do que

a Terra, pôde mantê-las. Com isto o Sol obteve a matéria-prima

para produzir as reações de fusão nuclear.

Além do hidrogênio, outros gases foram sendo perdidos pelo

espaço sideral.

Grande número de estudiosos, especialistas no assunto,

acreditam que com o resfriamento da superfície do planeta, os

vulcões lançaram vapor de água, anidrido carbônico, nitrogênio,

enxofre e cloro para cima da superfície. Com a temperatura mais

baixa do que a temperatura do princípio de formação da Terra e

como estas moléculas não são tão leves quanto o hidrogênio,

portanto não tão velozes a ponto de escaparem da atração

gravitacional, elas foram se acumulando em redor do planeta.

Quando surgiram as bactérias capazes de transformar o metano

em CO2 , este gás também foi se acumulando. O nitrogênio provinha

da decomposição do amoníaco exalado pelos vulcões.

Bilhões de anos após, quando o planeta já possuía água, as

algas, passaram a realizar a fotossíntese, ou seja, assimilando o

CO2 e emitindo oxigênio. Quando a concentração de oxigênio atingiu

um certo valor, permitiu surgir a vida animal. Estava fechado o

ciclo vital da atmosfera.

1.2. REGIÕES DA ATMOSFERA

o efeito da força de gravidade provoca um decréscimo na

pressão atmosférica com O aumento da altitude. Ao nível do mar

esta pressão vale 1 atmosfera (atm). Uma das conseqüências deste

gradiente de pressão é a variação gradual das propriedades físicas

e químicas na atmosfera.
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Para efeito de estudo, é conveniente dividir a atmosfera em

quatro regiões. Cada região é definida considerando a temperatura

em função da altitude, como pode ser visto na figura 09.

(Moeller(27Sl et al, 1980).

Tempera tu ra I·C I

100 -93 -53 .13 19

90 Ion05ler.
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180 220 300
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Fig. 09: divisões da atmosfera

A região mais- baixa é a troposfera. Nela a temperatura

decresce proporcionalmente em função da altitude. O seu topo

atinge 10 Km, onde a temperatura se aproxima de -55°C.

Na troposfera está 80% de toda a massa da atmosfera, que é

estimada em 5 quatrilhões de toneladas. Praticamente todo vapor de

água e nuvens estão nela contidos.

Uma característica da troposfera é o grande movimento

vertical. O ar quente, menos denso que o ar frio sobe e este ar

frio mais denso desce. Os fenômenos meteorológicos como chuva,

neve, granizo, furacões e relâmpagos ocorrem nesta camada.

A camada imediatamente superior é a estratosfera. Nesta

camada a temperatura sofre acréscimo com a altitude, logo após 20
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atingindo -10°C a 50 Km. Na troposfera e

estratosfera estão contidos 99,9% da massa da atmosfera. Uma

característica da estratosfera é a pequena movimentação vertical.

A camada seguinte é a mesosfera, onde a temperatura decresce

com a altitude.

A quarta camada é a ionosfera, região que abriga íons e

elétrons.

Estas duas últimas camadas, por falta de matéria para

refletir a luz solar, são praticamente escuras.

A existência da vida no planeta Terra .está intimamente

relacionada com as propriedades químicas e físicas da atmosfera.

W
(426)Segundo ayne os processos biológicos são dominantes na

produção de componentes oxidáveis e do próprio oxigênio, na

atmosfera. Eles provocam um desequi11brio termodinâmico e reduzem

efetivamente a entropia da atmosfera. Toda energia necessária para

esta redução de entropia provém possivelmente da radiação do Sol.

Na ausência de vida a concentração superficial de oxigênio, devido

f í . . 13a processos otoqu m~cos ser~a 10 vezes menor do que a existente

na atmosfera atual. Considerando a taxa de liberação biológica do

oxigênio para a atmosfera, a concentração presente de' "oxigênio

sugere um tempo de residência de 5000 a 10000 anos.

O teor mais comum da água na atmosfera é de 1% em volume. Nos

trópicos pode ser acima de 4% em volume. Nas regiões polares e

desertos a abundância de água no ar pode ser menor do que 1%. A

água é o único componente da atmosfera que coexiste nos três

estados da matéria. Somente 0,001% do total de água está na

atmosfera. O restante está dividido entre oceanos (97%) e lagos,

rios (0,6%). Gelo polar e neve representam 2,4%. A água condensada

representa um enorme reservatório deste composto na atmosfera.

Aerossóis são partículas em suspensão nos gases. Se as

partículas são líquidas, são chamadas de nuvens ou neblinas. Se as

partículas são sólidas, são chamadas de fumaça ou poeira. (Alian (5)

et aI (1985».
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As partículas, pela ação da força de gravidade, tendem a se

sedimentar. Para pequenas partículas, a taxa de sedimentação é

baixa e submetida a constante movimentação. A taxa de sedimentação

de partículas maiores depende da viscosidade do meio.

A condensação da água em gotas começa normalmente pela

nucleação em partículas de aerossol sólidas, conhecidas como

núcleo de condensação da nuvem. Núcleos solúveis ou higroscópicos

são particularmente efetivos, de modo que a presença de tais

aerossóis na atmosfera é um componente importante no ciclo

evaporação/condensação/precipitação da água.

A atividade humana aumentou a concentração de aerossóis

sólidos na atmosfera (principalmente aqueles com raio menor do que

0,5 ~m, que são conhecidos como núcleos de Aitken). A concentração

da Terra, na

ruraisáreas

destes núcleos de Aitken, prox~mos à superfície

maioria das cidades é de 105 partículas/cm), nas

10 4 partículas/cm) e no mar la) partículas/cm).

A origem primária de tais partículas vem das combustões. A

contribuição humana na concentração global de partículas é de 20%.

Fontes naturais incluem evaporação de borrifos marinhos,

poeira superficial devido a erosão pelo vento, fogos espontâneos

em florestas, fragmentos de meteoritos, emissões vulcânicas e

transformações gás-partícula em processo fotoquímico. O mais

importante processo fotoquímico é a transformação do 502 (natural

ou poluente) a SO) e finalmente a aerossol contendo sulfato.

Nuvens e aerossóis podem modificar o balanço de entrada e

saída das radiações na atmosfera. As temperaturas da atmosfera e

da superfície podem ser alteradas, devido a fenômenos de reflexão

e absorção.

troposfera e estratosfera.

As erupções vulcânicas lançam material particulado

Na estratosfera o seu tempo

na

de

residência é grande devido a pouca movimentação vertical desta

camada atmosférica.

Processos catalíticos heterogêneos na atmosfera são muito

importantes, porém, pouco identificados e conhecidos. Um dos
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poucos exemplos conhecidos é a catálise heterogênea do 802 e

amônia em gotas, nas nuvens, a qual deixa em suspensão sulfato de

amônio, após evaporaçãao da água. A presença combinada de

partículas de fuligem e 802 aumenta a taxa de oxidação.

A biosfera abrange duas regiões para as reações químicas:

• aeróbica: contém oxigênio livre. Ocorrem na superfície do

solo e dos oceanos. Produzem espécies oxidadas como CO2 e espécies

parcialmente reduzidas a partir de processos bacteriológicos como

N20 e NH) .

• anaeróbicos: o ambiente não possui oxigênio livre. Ocorre

no interior do solo e no interior de animais. Produzem espécies

reduzidas como H28 e CH4 •

O transporte e a transferência dos materiais na atmosfera,

podem influenciar a natureza e a quantidade de gases distribuídos.

A redução bacteriológica dos sedimentos da plataforma

continental, produzem aproximadamente 1012 Kg/ano de H28. Menos de

1% alcança a atmosfera. A porcentagem restante é consumida pela

oxidação bacteriológica. De modo análogo, o decaimento do material

orgânico em condições anaeróbicas produz hidrogênio como principal

produto. Muitos grupos de microorganismos geram intermediários

como H28 ou liberam CH4 , N20 e N2 •

1.3 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

A atmosfera pode conter substâncias químicas que normalmente

não fazem parte da sua composição.

Estas substâncias podem estar sob a forma sólida, líquida e

gasosa.

A poeira suspensa no ar, originária de fonte naturais é

devido à ação dos ventos sobre o solo, cinzas vulcânicas;

pulverizações de meteoritos e pólen das plantas. Em algumas
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regiões são somadas as contribuições humanas como: fumaça das

chaminés, escapamentos dos veículos e queima da vegetação.

Freqüentemente, estes materiais particulados ficam retidos na

neblina, o chamado "smog". A palavra "smog" é o resultado da

contração das palavras "smoke" (fumaça) e "fog" (neblina).

A poluição atmosférica é responsável por três fenômenos que

causam graves danos ao meio ambiente.

O primeiro é o efeito estufa, onde uma maior concent~~ão de

CO2 , proveniente principalmente das queimadas, na atmosfera, não

permi te trocas térmicas e a temperatura do planeta tende a se

elevar.

O segundo é o buraco na camada de ozônio, provocado por

compostos halogenados de carbono. A destruição da camada de

ozônio, que é uma barreira para as radiações de UV provenientes do

Sol. pode provocar efeitos mutagênicos nas espécies vivas.

O terceiro é a chuva ácida provocada principalmente pela

queima dos combustíveis fósseis.

Uma questão importante é a chamada exportação de poluição

atmosférica. Isto ocorre principalmente na Europa e na América da

Norte, regiões tipicamente industrializadas que produzem poluição

atmosférica e as correntes de ventos levam os poluentes para

países não industrializados.

Uma das conseqüências da poluição atmosférica é a diminuição

da visibilidade, interferindo no tráfego aéreo e também nas

regiões serranas.

A incidência de males pulmonares é ampliada quando as

condições atmosféricas estão além dos limites permissíveis.

Nota·

• Leitura complementar: Miguel, A. H.; - Environmental Pollution Research in South America. Environ. Sei.
Teehnol.. 25 (4):590-594. 1991.
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2. IMPORTÂNCIA DA QUÍMICA ANALÍTICA NO

ESTABELECIMENTO DO CICLO DO ENXOFRE NA NATUREZA

Cardoso(61) (1991) relatou que a poluição urbana, a chuva ácida

e o desequilíbrio no balanço energético da atmosfera são exemplos

de problemas ambientais, a nível regional ou global, e que tem

como uma das principais causas a interação de compostos de enxofre

com o meio ambiente.

A avaliação sobre a estimativa das quantidades de enxofre,

emitida pelas fontes naturais e antropogênicas, publicadas nos

últimos anos, mostram uma grande discrepância. Um dos fatores que

contribui para a ausência de dados confiáveis está relacionado com

a metodologia química usada.

Cardoso, (61) prosseguindo o relato, apresenta as dificuldades

na aplicação da metodologia analítica para compostos de enxofre. O

primeiro ponto a se considerar é a identificação do composto de

enxofre. Citando um exemplo, anteriormente o H2S era considerado

como o principal composto transportador do enxofre do mar para a

atmosfera. Kellogg(220) et aI (1972) mostraram que a superfí.cie dos

oceanos é aI tamente' .oxidante e portanto não pode

emissão de H2S. Lovelock (251) et aI (1973)

ser fonte de

sugeriram o

dimetilssulfeto (DMS) como o principal transportador do enxofre

dos oceanos para a atmosfera. O grupo de Lovelock no iní.cio

encontrou o DMS dissolvido na água do mar, mas não o encontrou no

ar. É que a técnica usada foi a cromatografia gasosa, que não

apresentava sensibilidade suficiente para sua detecção. Mais

tarde, outros pesquisadores conseguiram determinar o DMS no ar,

usando detector fotométrico de chama, que é altamente seletivo a

compostos de enxofre. Para determinação de DMS, esta técnica,

acoplada a crioamostragem e cromatografia gasosa, se mostrou muito

eficiente.
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et aI (1987)). Mesmo o teflon, leva à perdas destes compostos por

causa deste fenômeno.

Nestas determinações, quando são usados frascos de vidro,

estes deverão ter a sua superfície desativada. Até agora não

existe um tratamento químico para o vidro que o torne ideal para

estes estudos.

Pitombo(329l (1992), relatou a importância não só de uma

metodologia específica, para determinação de compostos de enxofre

na atmosfera, como também da seletividade durante a amostragem.

3. FOTOQUÍMICA.

A radiação solar, além de aquecer a atmosfera, promove um

deslocamento do equilíbrio de espécies químicas,

processos fotoquímicos. (wayne427 ), 1986).

A radiação correspondente ao visível e ao ultravioleta pode

fragmentar os constituintes da atmosfera, produzindo átomos,

radicais, íons ou constituintes excitados, sem mudança química,

porém alterando a sua reatividade. Por exemplo, a dissociação do

ozônio pela radiação:

03 + hv - Ü2 + O' (20)

3.1. PROCESSOS FOTOQUÍMICOS PRIMÁRIOS.

A absorção de um f6ton de radiação fotoquimicamente ativo

produz a excitação eletrônica, que é representada por:

AS + hv -. AS* (21)
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4.1. REAÇÕES DO ENXOFRE(IV) EM MEIO AQUOSO.

A dissolução do S02 em água resulta em três espécies de

S(IV): S02.H20, HSO)- e SOJa. Estas três espécies coexistem em meio

aquoso e suas concentrações são função do pH()61l. A figura 11

apresenta as concentrações das três espécies de S(IV),
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Figura 11. Concentrações das três espécies de S (IV) - S02· H20 I

HSO)-, SOJa, em solução aquosa em função do pH a 25°C.
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4.1.3.REAÇÃO DE OXIDAÇÃO DO S(IV) PELO PERÓXIDO DE

HIDROGÊNIO DISSOLVIDO

Esta reação foi estudada por Hoffmann (199) (1975); Penkett (320)

et al (1979); Martin(261) et al (1981); McArdle(263) (1983).

Existe entre estes autores uma concordância nos dados de

velocidade de reação, no intervalo de pH O a 8. Entretanto,

existem algumas questões que envolvem todas as espécies de S(IV)

em solução, ainda não esclarecidas. O mecanismo proposto, mais

aceito para o bissulfito é o seguinte:

k
fHS03- + H20 2 ~ S0200H- + H20 (23)

k b áddo pelOxinonossulfuroso

(24)

a expressão da velocidade:

= (25)

que segundo Hoffmann (198)

-d[S(IV)]
------=

dt
(26 )

onde: a 1 = Xbissulfitoi k = 7, 45xl0 7 M- 1s- 1 e K = 13 M- 1 a 298K
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Baseados nestes estudos esta oxidação catalítica, para

valores de pH~4, é uma reação aproximadamente de l&ordem na

concentração de ferro e 1 & ordem na [S03 2
-].

4.1.5. REAÇÃO DE OXIDAÇÃO DO S (IV) PELO OXIGÊNIO

DISSOLVIDO CATALISADA PELO MANGANÊS

Hoffmann (198) apresentou a velocidade de reação de oxidação do

S (IV) pelo oxigênio dissolvido catalisada pelo manganês

dissolvido.

• [8 (IV)] ~ 10- 4 M; [Mn(II)] ~ 10- 5 M

d [S (IV) ]

= k 2 [Mn(II)] [S(IV)]Xbissulfito (34)
dt

• [S (IV)] > 10-4 M; [Mn(II)] > 10- 5 M

d [S (IV) ]

dt

~1 = (36)

Martin (259) (1984) apresentou alguns dados referentes a

concentração de manganês e ferro em meio aquoso.

Tabela 06: Concentração de manganês e ferro em partículas e
gotas aquosas. Martin (259) •

MEIO MANGANÊS (M) FERRO (M)

neblina 10-7 - 10 -4 10-4 - 10- 3

nuvens 10. 8 - 10- 5 10- 7 - 10-4

chuva 10 -8 - 10. 5 10.8 - 10- 5

nevoeiro 10. 7 . 10- 5 10- 6 10-4
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para

Os dados calculados, com as condições experimentais, usados

- d 8 . f ld(361)a construção da fig. 12, sao apresenta os em e~n e

pago 226-28.
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Fig. 12: Perfil das cinéticas de 802 , pelo H2 0 2 , 0 3, Fe (III) ,

Mn(II), N02 , HN02 em fase aquosa.

Pela figura 12 verifica-se que a oxidação do 8{IV) pelo H20 2

é o caminho predominante para formação do sulfato para valores de
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pH menores que 4 ou S. Para pH aproximadamente 5, ou POu.co maior,

'a oxidação do S (IV) pelo O) é 10 vezes mais rápida do que pelo

H20 2 • A oxidação pelo O2 catalisada pelo ferro e manganês pode ser

importante para valores de pH acima de 6.

A oxidação do S (IV) pelo N02 e HN02 (N02 -) não é importante

para todas as faixas de pH estudadas.

A inibição de muitos mecanismos de oxidação do 8 (IV), para

pH menor que 1, é devido a forma de 802 ' predominante nesta faixa

de pH, (fig. 12), que é pouco solúvel na água.

A reação de oxidação do 8 (IV) pelo H20 2 é o único oxidante

identificado que possui velocidade de reação independente do pH.

As velocidades das reações catalisadas pelos metais de

transição aumentam com o acréscimo do valor do pH. Entretanto,

este aumento, no caso do ferro é limitado pela sua solubilidade.

O efeito da temperatura na velocidade de oxidação é o

resultado de dois fatores:

• baixas temperaturas os gases estão mais dissolvidos na

água, elevando a velocidade da reação.

• as constantes de velocidade geralmente diminuem COril a

diminuição da temperatura.
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5. OXIDAÇÃO HOMOGÊNEA DOS COMPOSTOS DE ENXOFRE NA

ATMOSFERA.

As moléculas gasosas podem reagir quimicamente na fase

gasosa ou serem adsorvidas por partículas ou gotas.

Elas podem ser transportadas para a atmosfera ou podem ser

removidas por interação com outras moléculas, vol tando ao solo.

Também podem se aglomerar com outras partículas ou se unir a

moléculas na fase de vapor (8einfeld (362) (1986)).

Reações de moléculas de S02 com moléculas

reativas na troposfera.

Muitas espécies reativas presentes na troposfera são

importantes na reação com o 802. Entre os inúmeros trabalhos

realizados destacam-se: (Calvert(S7) et aI (1978); (Calvert(S8l et

aI (1975); Davis(102) et aI (1975); 8ander(349l et aI (1976);

Bottenheim (42) et aI (1977); Levy(242) et aI (1976)).

(129)Eggleton et aI (1978) relataram que os mecanismos de

oxidação do 802 podem,ser dividos em:

a) oxidação por radicais livres gerados fotoquimicamente;

b) oxidação por intermediários em reações térmicas;

c) fotooxidação direta.

5.2. Reações de oxidação do S02 por espécies geradas

fotoquimicamente.

As espécies fotoquimicamente geradas, incluem átomos,

radicais livres e espécies moleculares excitadas.
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de medidas diretas e modelos

computacionais. montou a tabela 07, que mostra a velocidade de

remoção do 802 por radicais livres.

Pela tabela 07 observa-se que somente as espécies reativas

OH-, H02- e R02-, são relevantes na oxidação do 802 na troposfera.

Calvert (57) não considera importante as reações de

fotoxidação do S02 na troposfera. Porém, devido a poucas

informacões a este respeito, estas conclusões ainda não são

consistentes.

Tabela 07: Oxidação de 802 por
fotoquimicamente em uma área urbana.

espécies geradas

Espécies Concentração no Velocidade de

estado estacionário oxidação de 802 ("/h)

(moléculas/cm3
)

OH- 7,1 X 10 6 1,2 - 2,5

H02- 2,6 X 109
0,84

CH30 2 2,2 X 109
~ 0,8

CH3C002 8,1 X 108
~ 1,5 X 10.3

R02 total 5,1 X 10 9
~ 1,84

CH3 3,2 X 10 3 X 10.6

O (3 p ) 5,7 X 10 4 4 X 10. 4

0 3 4,2 X 10 12 1,5 X 10.5

N0
3

# 1,4 X 108 3,5 X 10.8

# 7,6 X 1010 10.6N20S 1,0 X

O2 (lLl) 1,0 X 10 8 1,4 X 10.8

• Espécies reativas produzidas na reação térmica entre N02 - 0 3 ,
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• nucleação do ácido sulfúrico.

- o processo de nucleação do aerossol sulfúrico é baseado na

teoria de nucleação binária e processos de condensação

'.129)(Eggleton .

• composição química dos aerossóis a partir da oxidação do S02

- o aerossol primeiramente produzido na oxidação homogênea do

S02 na atmosfera, é o ácido sulfúrico. Porém, existe a

possibilidade de formação de outros compostos contendo SOx e

NOx como o NOHS04 (ácido nitrosil sulfúrico) .

7. Reações homogêneas de H2 S e sulfetos orgânicos.

• reações do H2S com 0]_

Becker et al (1975) apresentaram um estudo detalhado da

reação H2 S/O] em fase gasosa no laboratório. o mecanismo

encontrado é complexo e exige altas concentrações de ozônio para

obtenção de velocidades mensuráveis.

Esta conclusão permite afirmar que tal reação não ocorre na

atmosfera. O mesmo acontece com os derivados de CH]SH e (CH])2S.
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Beilke (25) relata que a espécie mais abundante de 8 (IV), no

intervalo de pH (3

bissulfito.

O transporte de 802 da fase gasosa para as gotas é feita em um

processo de difusão molecular ou transferência turbulenta.

A velocidade de difusão molecular determinante pode ser

calculada usando a equação de Fick para a difusão, e condições

iniciais e de contorno adequados. O perfil normal de concentração

de 802 para a superfície da gota, para a difusão máxima pode ser

calculado assumindo que a concentração na superfície da gota é

nula. (a gota absorve completamente o 802 ), e no infinito a

concentração de 802 e dada por:

a(RC)
(44)

at

condições iniciais RC = RCo para t = O e R > r

condições de contorno RC = O para t > O e R = r.

onde: R = raio vetor; r = raio da gota; C = concentração de

802 na fase gasosa; D = difusibilidade do 802 no ar.

Dgás = 0,10 cm2s- 1 a 10°C.

Beilke (24) (1965) aplicou a solução da equação (44) obtida por

8 1 h k · (387) d . (mo uc ows ~ apresenta a a segu~r eq. 45) como sendo o perfil

normal da concentração de 802 dentro da gota.

c = Co ( 1 r
R

+
2r

R (rr)1/2
)

(45)

A hipótese de que a superfície da água é um absorvedor

completo de 802 (concentração do gás é nula na superfície) é

aproximadamente válida para absorção de 802 em soluções alcalinas
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como a água do oceano (Liss (248) (1971); Liss (249) et aI (1974) i

Brimblecombe (49) et aI (1972)).

L
. (2~a)

.lSS e Brimblecombe (49) verificaram que para gotas

aemosféricas com valores de pH entre 3 a 6 e com capacidade

limitada de absorção de 502 na superfície da gota, a superfície

destas gotas podem apresentar uma resistência à transferência do

502, que não é desprezível para baixos valores de pH.

Beilke (25) mostrou que para gotas nas nuvens e neblina com raio

menor que 50~m, o equilíbrio entre 502 na fase gasosa e 5 (IV)

dentro da gota é alcançado em aproximadamente 1 segundo se a

concentração do S02 na superfície da gota for constante. Nas

nuvens, o transporte de 502 para uma gota e o transporte de 5(IV)

para dentro da gota será aumentado pela transferência turbulenta.

A etapa determinante da oxidação do S02 nas gotas existentes

nas nuvens e das gotas existentes nas neblinas, menores que 50~m,

é a oxidação do S(IV) a sulfato e não os processos de difusão.

8.3. OXIDAÇÃO DO S02 NAS GOTAS DE ÁGUA DA ATMOSFERA

o fator mais importante na oxidação heterogênea do S02 nas

gotas de água na atmosfera é determinar se o íon HSO)- ou SO)2,- ou

ambos, é o transpor~ador de oxigênio.

Beilke (25) sugeriu que na oxidação do S02, é o íon 50/- quem

transporta o oxigênio e não o HSO) ou ambos.

Beilke (25) e Rand (337) et aI (1967) sugeriram que a oxidação do

S02' nestas condições, é devido ao transporte do oxigênio pelo íon

503
2- e não pelo íon HSO) ou ambos. Penkett ()21) et aI (1976) e

Schroeter ,356) (1963), não concordam com estas suposições.

8.3.1. OXIDAÇÃO DO S02 PELO OXIGÊNIO NA AUSÊNCIA DE

CATALISAOORES
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A equação simplificada desta oxidação é:

50 2
3

+ 50 2-
4

(46)

Penkett (321) ; Winkelmann (431) (1955) ; Titoff(40Sl (1903) ;

Riccoboni (343) et aI (1949), concordam que a oxidação em relação ao

oxigênio, para todo intervalo de concentração do O2 é ma reação de

ordem zero. Ti toff (40S); Winkelmann (431) e Rand (337), concordam que em

relação ao sulfito a reação é de ordem 1.

Um tipo de oxidação do 802 pelo oxigênio, na ausência de um

catalisador, mas na presença da amônia (NH3) foi objeto de estudo

(Junge(216) et aI (1958); Van den Heuvel (423) et aI (1963); 8cott(35S)

et aI (1967); MCKay(125) (1971); Easter(12S) et aI (1974); Tomosi (413)

et aI (1975)). Verificaram que a oxidação do 802 é mais efetiva

neste sistema 802 - NH3 - H20 em gotas de água atmosférica.

O efeito da amônia é manter o pH da água acima de 7 enquanto,

o 8(IV) é oxidado a sulfato.

Considerando a atmosfera real, o controle do pH da gota de

água é resultado da competição entre a amônia e outras substâncias

ácidas contidas nos aerossóis, resultando em um pH da gota entre 4

e 5.

8.3.2. OXIDAÇÃO DO S02 PELO OXIGÊNIO NA PRESENÇA DE

CATALISAOOR

Os principais catalisadores encontrados na atmosfera são

metais de transição, especialmente manganês e ferro.

É vasta a literatura a respeito deste tipo de oxidação.

Entretanto, os mais importantes são os trabalhos onde as

concentrações dos catalisadores variam de 10-
4 a 10-

8 M e a
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concentração de S02 é muito abaixo de 1 ppm, pois estas são as

condições encontradas na atmosfera. Barrie (16) et al (1976)

al

heterogêneos, na presença de
• (417)

(1965) i Tsunoga~ (1971) ;

estudaram sistemas homogêneos
. (84)

catal~sador. Coughanowr et

Brimblecombe (47) et al (1974)

e

entre outros, estudaram tais

mecanismos no sistema homogêneo.

coughanowr(84) encontraram que a oxidação do 8 (IV) é

proporcional ao quadrado da concentração do Mn(II), quando a razão

das concentrações entre S(IV) e Mn(II) é muito maior do que 1.

Brimblecombe(49) investigaram a oxidação do 802 catalisada pelo

ferro em solução aquosa acidificada ([Fe2+] =10- 6 M e [8 (IV)] =10- 5

M). Encontraram que a velocidade de desaparecimento do 8 (IV) é

proporcional à concentração de Fe(III) e S(IV).

Penkett (319) et al (1975) e Barrie (16) verificaram o efeito

sinérgico do Mn(II) com a adição de Fe(II) ou Fe(III) nesta

oxidação. Observam que com o aumento da temperatura da solução de

Mn(II) de 8 a 25°C causou um aumento na velocidade de reação de 5

a 10 vezes (pH 2,0 a 4,5). Contudo, a dependência da temperatura

foi reduzida quando adicionari;lm Fe(II) ou Fe(III) em solução de

Mn(II) .

Barrie(16) concluiu que a oxidação catalítica do 802 pode ser

significante nas nuvens estudadas em áreas urbanas, onde a

concentração do catalisador é da ordem de 10-5 M.

8.3.3. OXIDAÇÃO DO S02 NO SISTEMA HETEROGÊNEO POR

REAGENTES ALTAMENTE OXIDANTES

Penkett (317) (1972); Penkett (318) et al (1974); Penkett (319) i

P k tt 1321 B . (16) d f' d ~. . d ãen e i arr~e estu aram os e e~tos o ozon~o na ox~ aç o

do 802 ,

Penkett (325) et al estudaram o efeito do H20 2 na oxidação do
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Beilke (25) et al concluiram que a formação de sulfato em gotas

de água na atmosfera com pH maior do que 6 e sem catalisador não é

importante.

A formação de sulfatos é duas vezes mais rápida com

catalisadores.

Para áreas urbanas, onde é alta a concentração de metal

pesado, a formação de sulfato por oxidação catalítica do S02 é

muito importante.

A formação do sulfato devido a oxidação do S02 pelo ozônio é

maior do que quando produzida pela oxidação catalítica com o

oxigênio.

Na atmosfera real, os três mecanismos de oxidação acontecem

simultaneamente. Porém, a criação de um modelo explicando estes

mecanismos é muito complicada devido a possíveis efeitos

sinérgicos na oxidação do S02 pelo O2, 0 3 , H202, na presença de NH3 ,

metais catalisadores e compostos orgânicos.

Substâncias orgânicas podem inibir ou catalisar a oxidação do

S02 e alterar o pH da gota.

9.BREVES RELATOS DE ALGUMAS PUBLICAÇÕES

RELACIONADAS À DETERMINAÇÃO DO S(IV)

Hendrixson (191) (1925) elaborou um método eletrotitulométrico

para determinação do sulfito, com o uso do íon iodato.

West (430) et al (1956) verificaram que o S02 atmosférico pode

ser removido e concentrado com tetracloromercurato(II) de sódio. O

produto desta reação é o bissulfito mercurato (lI), que ao ser

adicionado pararosanilina e formaldeído forma uma solução colorida

que pode ser determinada colorimetricamente.

Soffer(388l (1961) sugeriu um rápido método titulométrico para

determinar ditionatos, sulfitos, S02 e sulfatos, presentes em

lixívia que contém manganês. O sulfito e S02 são determinados

iodometricamente, após quelação com EDTA.
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Pate (313) et al (1962) apresentaram variações no clássico

método de West e Gaeke, visando aumentar a eficiência na

determinação do 802' Enquanto, West e Gaeke usaram pararosanilina,

Pate sugere o uso de fucsina e do formaldeído para determinar 8°2 ,

por espectrofotometria.

U
(420)rone et al (1965) usaram um traçador radioativo,

para estudar a importância do 802 nos problemas de poluição. Com

métodos colorimétricos e condutométricos determinaram a

concentração de 802'

8winehart (399) (1967) estudou a cinética da reação entre o

sulfito e o hexacianoferrato(III) para elucidar o mecanismo

detalhado da reação. Trata-se do mecanismo de reação de agente

oxidante de 1 elétron [Fe (CN6 ) ] 3- com um agente redutor de dois

elétrons (80/-).

8caringelli (353) et al (1967) otimizaram alguns parâmetros

importantes como a purificação e padronização da pararosanilina,

minimizaram a interferência de óxidos de nitrogênio, ozônio e

metais pesados. Controlaram o pH, padronizaram a solução do

sulfito, obtendo com isto uma melhoria na determinação do 802 na

atmosfera.

Bethge (32) et al (1969) elaboraram um método alternativo

colorimétrico para determinar 802 ou H803 -. A pararosanilina, que

possui intensa cor, é descolorida em meio ácido. A adição de p-

nitroanilina, formaldeído, 802 ou H803 em meio ácido produz um

composto colorido que pode ser determinado

espectrofotometricamente em 387 nm.

Nebesar(284) (1971) apresentou métodos instrumentais

especializados na determinação de 802 pela combustão de enxofre.

Relatou técnicas de titulação fotométricas; condutométrica;

titulações coulométricas; condutividades térmicas de gases;

absorção no infra-vermelho; determinador automático de enxofre

(LECO) .

Frechette (151l et al (1973) usaram um detector piezoelétrico

para determinar 802,
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(1974) verificaram que a taxa

(velocidade) de oxidação do S02 pelo oxigênio em água pura, varia

com o pH e possui um máximo para pH 6 com meia vida para a reação

de 300±SO mino

Szekeres (400) (1974) apresentou uma revisão literária dos

métodos analíticos dos compostos de enxofre. Entre os compostos

apresentados, estão sulfetos,

tiossulfatos, peroxissulfatos.

sulfitos, sulfatos, ditionatos,

Para sulfito são relatados determinações titulométricas,

iodométricas; titulações com outros oxidantes, como

titulações ácido-base; titulações de complexometria indireta;

métodos físicos como medidas polarográficas, cromatográficas,

espectroscopia de absorção atômica, fotométricas; métodos

gravimétricos.

cheney(6S) et al (1975) construíram um detector de camadas para

a sorção (absorção e adsorção) do S02' usando trietanolamina como

absorvedor.

Tseng(416) et al (1976) usaram um método potenciométrico direto

para determinar sulfito. O eletrodo é composto de uma membrana

policristalina de HgS e Hg2Cl 2. O mecanismo proposto envolve a

reação.

+ Hg + + 2Cl (47)

--- + (48 )

(1977)Dugan (123) construiu um analisador automático para

determinação simultânea de C,H2, N2 e S. O enxofre é transformado

em S02 e determinado.

Giry(161) et al (1978) usaram a técnica de cromatografia a gás

acoplada ao espectrômetro de massa para determinar baixas

concentrações de H2S, SCO, S02 e CH]SH.
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Durham (125) et aI (1978) descreveram um método para leitura

contínua de enxofre total em submicrométricos aerossóis, suspensos

no ar e que contêm 5°2, ° aerossol é passado através de um tubo

revestido internamente com Pb02. O 502 difunde na superfície do

deprocedimentoum

tubo e reage com o Pb02 de modo irreversível formando PbS04·

Enxofre total é determinado por um detector fotométrico de chama

de hidrogênio/ar.

Borrull (39).. et aI (1979) fizeram um estudo comparativo de

vários métodos para determinar 502 na atmosfera, usando titulação

condutimétrica com acetato de bário em meio etanólico.

Mcdermott(264) et aI (1979) desenvolveram um método integrado

de monitoramento para 502 por período de semanas e meses. O método

é baseado na permeação quantitativa do 502 através de uma membrana

de um polímero de dimetilsilicone, para uma solução de um sal de

manganês, que oxida o 502 a ácido sulfúrico. Foi utilizado um

fotômetro de chama para determinar enxofre total.

5ummers()97) (1979) relatou que em temperaturas acima de 500°C

pouca quantidade de 502 é absorvida no AI20) na ausência de

oxigênio e metais nobres. Contudo na presença de oxigênio,

significativas quantidades de 502 são oxidadas a 50) que é

absorvido pela alumina. A platina aumenta a velocidade de

estocagem de 502 na alumina. A gasolina contém compostos de

enxofre orgânicos como o tiofeno. Este composto é oxidado a 502,

no motor dos veículos. 5e o veículo estiver equipado com um

conversor catalítico este 502 pode ser convertido a 50) que reage

com o vapor de água produzindo H2504, que é lançado ao meio

ambiente pelo escapamento,como um aerossol.*

Klockow(226l et aI (1980) desenvolveram
2-amostragem simultânea de 502 e 504 . Entretanto, a determinação é

feita separadamente. As espécies são coletadas em um filtro

impregnado com uma solução de tetracloromercurato. A determinação

é feita por técnica de diluição isotópica.

Pierson, W.R. et al- presented to Society of Automotive Engineers. Detroit, Fev. 1974, (700287).
Beltzer, M.P. et ai presented to Society of Automotive Engineers. Detroit, Fev. 1974, (740286)
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(1980)

ou isolada de
28 ,

técnica para
2- 2-803 e 804 em

sólidos. A amostra sólida é colocada em uma cavidade de quartzo na

ponta de uma barra de aço inoxidável e exposta a uma chama, junto

a uma fenda de um monocromador.

Fernandez (142) et aI (1980) elaboraram um método instrumental

para determinar sulfato, pela precipitação de sulfato de bário.

Este método foi ampliado para determinação de 802 na atmosfera,

coletado em H20 2.

Dasgupta(97) (1981) apresentou resultados para o campo de

aplicação do método da pararosanilina na determinação do 802

usando como absorvedor, formaldeído em solução tamponada em

pH 4.

Khalifa (221) et aI (1981) usaram a triaminotrifenilamina para

determinação espectrofotométrica do 802 e N02 na atmosfera.

Dasgupta(99) et aI (1982) determinaram 8(IV) extraído de

material particulado com um solução de aldeído contendo um agente

quelante. As medições espectrofotométricas seguiram metodologia

proposta por 8chiff, usando pararosanilina.
. (246)

L~ndgren et aI (1982) apresentaram um método

cromatográfico de íons para 802, levando em conta o estabilizador

usado. Relataram que a ordem de eficiência dos estabilizantes de

8(IV) é: carbonilas > álcoois = sacarídeos. Na proporção molar 1:1

de S(IV) e formaldeído, o 8(IV) permaneceu estável por no mínimo

72 horas.

Lambert (239) et aI (1982) investigaram o uso do cátion

4,4'-diaminotrifenilmetil como um reagente colorimétrico para

determinar 802 e a ação da ciclohexanona como absorvente.

Apresentaram a tabela 08, onde fazem uma comparação entre os

valores de máximos de absorção e absortividades molar de reagentes

para o dióxido de enxofre encontrados por outros pesquisadores.
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métodoumelaboraram(1984)aI

para um tubo de aço inox. A superfície do tubo foi mantida a

120°C. A amostra gasosa foi coletada em frascos lavadores

(impingers) contendo H20 2. O CO2 foi absorvido em uma coluna

contendo ascarite (II). O 802 foi determinado por titulação.

Marshall (258) et aI (1983) usaram um sistema de análise por

injeção em fluxo, tendo como detector um eletrodo de íon seletivo,

com uma membrana de sulfeto de mercúrio (II) e cloreto de

mercúrio (I) , para determinar sulfito ou 802 dissolvido em água.

Meguro(267) et aI (1983) desenvolveram um método fluorimétrico

específico altamente sensível para determinar sulfito. O método é

baseado na reação com N-(9-acridinil)maleimida.

Bhatt (34) et aI (1983) estudaram o uso da monoetanolamina como

um absorvedor para 802. Este composto se mostrou mais eficiente do

que o tetracloromercurato de sódio, como absorvedor de 802 do ar.

Trata-se de uma substância de fácil manipulação, mantém a

estabilidade do 802 dissolvido, facilmente purificada e não é

tóxica. A determinação do 802 absorvido pela monoetanolamina foi

realizada usando p-aminoazobenzeno-formaldeído em meio clorídrico,

por espectrofotometria.

Grases (174) et aI (1984) elaboraram um método termométrico para

determinar Co(II) baseado no efeito catalítico do Co(II) na

autoxidação do íon sulfito.

8uleiman (396) et aI (1984) apresentaram um método indireto para

determinação de enxofre em líquidos orgânicos. A combustão do

líquido orgânico produz 802 que é borbulhado em uma solução de

nitratomercuroso. O vapor de mercúrio produzido é detectado em um

cristal piezoelétrico.

Meixner(269l et

quimiluminescente para determinar ppt de 802,

envolvidas são:

As reações
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prepararam um método de análise por

injeção em fluxo para determinar sulfito amperometricamente pela

oxidação eletroquímica em um eletrodo de carbono vítreo.

Dasgupta (98) et al (1986) relataram uma sintética bibliografia

das técnicas e métodos usados para determinar S02' Também

elaboraram um método para determinar traços de sulfito, sulfeto e

metanodiol por análise por injeção de fluxo fluorimétrica.

Thornton (406) et al (1986) determinaram S02 a nível de ppt no

ar úmido usando cromatografia com pré-concentração criogênica.

5uzuki (398) et al (1986) usaram o 1,3, 5-trinitrobenzeno (TNB)

com sulfito em uma mistura de água e dimetilsulfóxido (Me2S0)

resultando uma solução fortemente colorida.

Laila (238) et al (1986) determinaram na atmosfera

coletando-o com 1,3-diene, usando cromatografia líquido-gás.

R
(335)aman et al (1986) determinaram S02 e sulfito fazendo

reagir sulfito ou 502 com Fe(III) no intervalo de pH 2 a 3,5, para

formar Fe(II) que é complexado com 1,10 fenantrolina, resultando

em um composto laranja que permite a determinação

espectrofotométrica.

Granados (172) et aI (1986) determinaram 502 por amperometria,

após separação por difusão em uma célula com uma membrana de

teflon.

Fonong(145) et al (1986) determinaram sulfito indiretamente,

usando a enzima de sulfito oxidase, que é imobilizada na membrana

de colágeno, aplicada na superfície de um eletrodo de platina.

Esta enzima acelera a oxidação do sulfito a sulfato com produção

estequiométrica de H20 2, que é determinado por amperometria.

Driedger III (122) et al (1987) descreveram uma determinação de

S02 na atmosfera usando técnica de diluição isotópica por

cromatografia a gás acoplada ao espectrômetro de massa. A pré

concentração da amostra foi feita criogenicamente.

C o.. (96) t 1 ( 987) d . 50 d t .v~J~n e a 1 eterm~naram 2 usan o espec roscop~a

fotoacústica de laser ul travioleta pulsado. A alta sensibilidade
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Marques (256) et aI (1990) oxidaram o bissulfito, com oxigênio

dissolvido produzindo o anion bissulfato em reação catalisada pelo

C8 ZN), usando espectrofotometria.

Arowolo(S) et aI (1991) determinaram automaticamente sulfito

em solução aquosa baseada na medida de absorbância do S02 em meio

ácido.

Schinavon()55) et aI (1991) construíram um sensor amperométrico

para determinar S02 na atmosfera e em soluções de baixa

condutividade. Foi usado um eletrodo de platina.

Bosque-8endra (40) et aI (1991) determinaram 802 atmosférico que

foi coletado em morfolina para formar o aduto, que reage com

pararosanilina e formaldeído. O produto formado é adsorvido em uma

resina. Esta resina impregnada possui um máximo de absorção em 565

nm e um outro em 700 nm.

Prasad()))) et aI (1991) determinaram uma lei de velocidade

experimental da autoxidação do 8 (IV) em um sistema com CoO em

suspensão. O mecanismo proposto sugere a adsorção do S(IV) e do O2

na superfície da partícula (CoO). As espécies adsorvidas devem ser

ativadas e oxidam o 8 (IV), provavelmente ao múltiplo estado de

oxidação do Co.

A oxidação do S02 a SO.2- é a maior causa da precipi tação

atmosférica ácida. Concorda-se que a maior contribuição para

formação do ácido é a oxidação na fase gasosa, incluindo a

oxidação fotoquímica, oxidação pelo ozônio e per6xido de

nitrogênio, oxidação pelo di6xido de enxofre; em fase aquosa, a

oxidação catalisada por traços de íons metálicos e oxidação por

material particulado suspenso, devido a sua atividade superficial.

Balasubramanian (13) et aI (1991) propuseram um método

espectrofotométrico para determinar, traços de S02 que foi

absorvido por uma solução de formaldeído tamponada. As reações

são:
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50 2- + 2H+4
(59)

Tal estudo sugeriu determinações de oxidações de S (IV) nos

aerossóis atmosféricos.

Kotronarov(228l et aI (1993) verificaram que a taxa de oxidação

do S(IV) em neblinas contendo altas concentrações de poluentes

orgânicos, é significantemente mais baixa do que aquela esperada

para oxidação do S(IV) pelo oxigênio, catalisada pelo ferro.

Supuseram que as espécies orgânicas poderiam eliminar radicais

intermediários (por exemplo acetato e formiato), formar complexos

com Fe (111) (por exemplo oxalatos) ou formar adutos com o S (IV)

(por exemplo formaldeído).

Kasper(217) et aI (1994) determinaram S02' HNO), NH) particulado

contendo SO/-, NO)- e NH/ usando cromatografia de íons. Observaram

grandes diferenças sazonais para as determinações.
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Kraft (231) et al 1988 estudaram que a reação de formação de

complexos entre Fe(III) e S(IV) espectrofotometricamente (UV-vis e

FT-IR) e cineticamente em fluxo descontínuo, nas seguintes

condições: 5X10- 4 :s; [Fe(III)] :s; 6X10- 3M; 5x10- 4 :s; [S(IV)] :s; 5x10-2M;

1,2 :s: pH :s: 3,0; 13 :s; T :s; 4DoC e força iOnica O,lM. Registrou-se a

evidência de que os passos para formação de 1: 1, 1: 2 e 1: 3 de

sulfito complexos dependem do pH e da concentração molar total de

S (IV) .

Durante o primeiro passo Fe(H20)sOH2+ é rapidamente substituído

por HS03-/S03 2- produzindo o complexo 1: 1, e à medida que aumenta a

concentração de S (IV) ocorre a subsequente substituição formando

as espécies Cis e Trans.

Kraft(229l et al (1989) basearam-se em estudos cinéticos e

espectroscópicos; estudaram a formação/decomposição dos produtos

da reação Fe(III)/S(IV) com ou sem oxigênio em pH:S:3 (figura 13).

Neves (301) et al (1989) discutiram os fatores que influenciam a

oxidação do Co(II) pelo oxigênio dissolvido, no tampão HN3/N3-. Na

presença de S (IV) propuseram a formação de complexo mistos de

Co ( I I I), N3 e O2, durante um período de indução com oxidação

espontânea do Co(II) pelo sistema 02/H+/H202. Complexos de

azoteto/Co (III) oxidam o sulfito de acordo com o mecanismo de

Bãckstrõm para produzir espécies intermediárias altamente

oxidadas. Reações secundárias, tais como a que levam à produção de

S2062-, diminuem a quantidade de Co(III) formado.

Os autores apresentam alguns aspectos importantes da reação

como:

a) a rápida adição da solução de sulfito, na solução de

trabalho saturada de ar, contendo Co(II) em tampão HN3/N3-, produz

um aumento de absorbância, até que um valor constante é obtido

após 30 minutos. Interpretaram este fato como sendo um processo

catalítico não comum;
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b) a reação apresenta um período de indução após a adição do

sulfito. Este período desaparece pela adição de Co(III);

c) O Mn(II) acelera a reação. Para propósito analítico, deve

existir uma relação otimizada de Mn(II)/Co(II);

d) uma pequena mas significante concentração de Co (UI) é

formado;

e) a eficiência e a velocidade de formação do Co(III) depende

do N3 - livre, do pH e da razão Mn(II)/Co(II).

Kraft (230) et al (1989) mostraram que os complexos mono, bis e

tris (sulfito) de Fe (III) são produzidos durante a reação entre

Fe(III) e S(IV) em meio aquoso.

UI
R x Fe (S03) y (OH) z

IS 20 6· , 80; I
Fig. 13: possibilidades catalíticas de Fe (III) e do sulfito

*durante a autoxidação do S(IV)

• Kraft, J. & Eldilt, R. Van. Evidencc for mullStpcs rcactions in lhe iron(III) cataJyzed autoxidation of sulfur(IV) oxides: Possible
steps during acid rain fonnation. J Chem. Soco Commun.. (/2):790-92. 1989.
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Coichev(7sl et al (1989) demonstraram que em meio tamponado por

azoteto/ácido azotídrico, com força iônica controlada por

perclorato de sódio de 2M, ocorre a formação de diferentes

complexos de Co (III) com azoteto. Medidas de potencial

possibilitaram a determinação da composição do sitema em função da

concentração do ânion azoteto. Os seguintes complexos podem ser

formados: diazidocobaltato(III), triazidocobaltato(III), tetraazi-

docobaltato(III) , pentaazidocobaltato(III) e hexaazidocobalta-

to(III) (Fig. 14).

Coichev(72) et aI (1991) verificaram que a reação de

autoxidação do Co(II) induzida pelo S(IV) em meio azoteto aquoso,

mostra um comportamento autocatalítico com um período de indução

dependente da concentração de Co(III). Esta etapa envolve a

redução do Co(III) pelo S(IV), para produzir o radical S03-; este

reage com o oxigênio dissolvido produzindo SOs-, que rapidamente

oxida o Co(II) .

Co(III)1~- + 5°32- ~ Co(II)~- + 50;

5°3- + 02 ~ 505'

Co(II)N3- + 50; ~ Co(III)1N3- + 5°52-

(60)

(61)

(62)

(63)

Co(II)N3- + H505- C
Co(III)1~-+ 5°42- + OH

Co(III)1~- + 5°4- + OH-

Co(II)~- + 504- ~ Co(III)1N3-+ 5°42-

(64)

(65)

(66)

Coichev(73) et aI (1991) relatam estudos envolvendo a

autoxidação induzida pelo sulfito em meio aquoso contendo azoteto

de Mn(II) em função da concentração de Mn(II), Mn(III), S(IV) e

02' A reação tem comportamento autocatalítico e requer a presença

de Mn(III). A concentração de 02' Mn(II) e S(IV) determina se

ocorre a oxidação de Mn(II) a Mn(III), ou a redução e Mn(III) para

Mn(II), ou se ambos os processos ocorrem.
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Técnicas eletroquímicas usadas no estudo da formação e

estabilidade de complexos de Mn(II), em meio azoteto, indicam que

ocorre formação de complexo com azoteto nas relações 1: 1, 1: 2 e

1:3 nas concentrações de Mn(II)-azoteto.

A oxidação de Mn(II) a Mn(III) pelo oxigênio dissolvido em

meio azoteto é muito lenta e compete com a redução de Mn(III) pelo

azoteto com produção de Mn(II) e N2 •

A estabilidade do Mn(II) produzido depende do sulfito

empregado e da concentração de Mn(II) .

Foi estudado também um mecanismo para a reação.

Coichev(77) et aI (1991) relatam estudos em que Mn (111) foi

gerado em célula coulométrica pela oxidação de Mn (lI) em meio

azoteto. ° processo exibe comportamento adequado para a equação de

Nernst.

A interação de Mn(II/III) com Co(II/III) conforme a equação

67,

Co(III) + Mn(lI) ~ Co(II) + Mn(lII) (67)

foi estudada e a constante de equilíbrio aumenta, de 0,0239 em

azoteto, para 0,0289 em 0,1 M de azoteto.

Bal Reddy(12) (1991) et aI relatam, baseados em estudos

anteriores, o ciclo do ferro na atmosfera. No ciclo, o Fe(III) é

reduzido pelo sulfito, aldeídos, radicais H02-/02., R02., Cu(I),

H20 2 e fotólise. ° Fe (lI) é novamente oxidado por °2 , °3 , H20 2 no

escuro e H20 2 , H02./H- e OH. na luz.

A redução do Fe(III) pelo sulfito (ou Fe(III») catalisando a

autoxidação do sulfito a sulfato e Fe (II) a Fe (III), tem sido

aproveitada para investigar os processos de oxidação na atmosfera.

Bal Reddy(ll) et aI (1992) realizaram um estudo

espectrofotométrico empregando técnica de fluxo descontínuo, para

a reação de autoxidação de Fe (II) em solução aquosa ácida (pH

3,9), induzida pelo S (IV). Na presença de excesso de sulfito

ocorre a rápida formação de Fe (IrI) I seguida por uma lentíssima
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reação de oxi-redução onde Fe(I1) e S042- são produzidos. A

autoxidação de Fe(I1) independe da concentração de Fe(11).

Coichev(76) et aI (1992) investigaram o efeito sinérgico do

Mn(II) durante o processo de autoxidação de íons metálicos,

induzido pelo S (IV) , no sistema Co(II)/N)- e

Verificaram que o Mn(II) tem efeito catalítico na reação, mas o

efeito sinérgico é devido a presença de Co(111) e Fe(1II).

Sugeriram que estes íons metálicos podem oxidar Mn(I1) a Mn(1II),

em determinadas condições experimentais, o qual oxida o sulfito ao

radical SO)-, iniciando-se assim o ciclo catalítico.

Eldik (1))) et aI (1992) confirmaram que íons metálicos de

transição tais como: Co(I1I), Fe(III) e Mn(III) podem oxidar

rapidamente HSO) -/so/- para produzir íons metálicos no estado de

oxidação +2, e o radical SO)- pode iniciar uma série de reações de

propagação. Resultados experimentais demonstraram que baixos

níveis de concentração de SO) 2- , induzem a autoxidação do metal

reduzido, de modo a completar o ciclo catalítico. Apresentaram um

mecanismo geral, levando em conta a natureza do processo redox,

determinado pelos níveis de concentração do oxigênio e do sulfito.

° efeito sinérgico foi considerado.

Guekezian (181) (1992) estudou a estabilização com aminas de

soluções padronizadas de S(IV) com ênfase ao sulfito. As soluções

padronizadas de S(IV) são usadas no desenvolvimento de métodos de

S02' em amostras ambientais.

Dellert-Ritter(106l et aI (1992) estudaram a cinética do

complexo formado pelo [Fe(EOTA)]- com sulfito, em função do pH.

Dellert-Ritter(107) et aI (1992) estudaram a reação de

decomposição do [(Fe (111) (EOTA) ) SO)])- em função do sulfito total,

[Fe (111) (EOTA)] -, concentração de 02' pH e temperatura, usando

técnicas potenciométricas, espectrofotométricas e cromatografia de

íons.

Albuquerque()) (1993) desenvolveu um método amperométrico, em

sistema por injeção em fluxo, para determinação de HSO) -, H20 2 e

hidroxialcanossulfonato (HAS) em amostras ambientais. ° método é
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baseado na oxidação eletroquímica do H20 2 e HSOj sobre platina, em

meio sulfúrico. Na determinação do HS03-, em amostras ambientais,

foi adicionado formaldeído, formando-se hidroximetanossulfonato

(HMS), eletroinativo e pouco dissociado. O HS03 é determinado

pelo decréscimo do sinal amperométrico após adição de HCHO.

Brandt(43l et al (1994) relataram que o complexo de sulfito e

metal de transição decompõe-se espontaneamente produzindo o metal

reduzido e espécies de sulfitos oxidados, tais como o radical S03

A decomposição do complexo de Fe (III) com sulfito produz na

ausência de O2, SO/- e S2062- (ditionato); as duas últimas espécies

são resultantes da participação do radical sulfito.

Estudos em laboratório mostram a indução de S(IV) na oxidação

de Co(II) complexado com azoteto na presença de Mn(II). Com uso de

técnicas de fluxo descontínuo e técnicas de detecção de oxigênio

se tem estudado essa sequência de reação.

Quando soluções aquosas de Fe(III) e S(IV) são misturadas em

equipamento de fluxo descontínuo, em pH 2,5, ocorre um rápido

aumento na absorbância em 390 nm e, logo em seguida, um decréscimo

devido a reação de redução (muito rápida) de Fe(III) pelo S(IV).

Quando a reação se realiza na ausência do oxigênio não é observado

ocorre quando

depende de

nenhum ponto de

presente. Esse

quebra, o que

ponto de quebra

o oxigênio está

[Fe(III)],

[Fe(II)] e [S(IV)].

coichev(74) et al (1994) relataram que as reações de oxidação

dos óxidos SOx e NOy em fase aquosa são muito importantes na

química da atmosfera. S02 e NO são emitidos na atmosfera junto com

oxidantes como O2, 03 e H20 2 e apresentam uma grande sensibilidade

para os efeitos catalíticos de íons metálicos complexados,

presentes na chuva, nuvem e neblina.

Os autores definem o termo autoxidação assim: o íon metálico

trivalente reduzido pelo S(IV) que forma um radical que dá início

a sequência de reações de oxi-redução onde o íon metálico (II) é

reoxidado a (III) e o S(IV) a S(VI).
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Neves (302l et aI (1994) relataram que um método usado para

determinação de S (IV) em chuva foi adaptado para medir o S02 no

ar. Uma solução contendo Tris (hidroximetil) -aminoITLetano e azoteto

de sódio coleta o S02 quando submetida a um fluxo de ar de 15 a 40

L.h- 1 num período de 30 minutos. Posteriormente, adiciona-se uma

solução que contém Co(II), Mn(II) e HCl04 (pH 5,2 a 5,4). Ocorre a

reação de autoxidação de Co (11) a Co (111) e S (IV) a 8 (VI). Com

formação de complexos do Co(III) com o azoteto que têm um máximo

de absorbância em 365nm.

Obtém-se uma absortividade molar específica para esse

complexo de (3, 07±0, 03) X10 4 L. mol-1cm- 1 para a curva de calibração.

O limite de detecção para cubeta com 5 cm de caminho ótico é

de 8XIO- 8 M, ou seja o limite de detecção para 802 é de

2,8 ~g de 802/m3 de ar.

Agentes oxidantes e H2S são eliminados inserindo-se um

cartucho cheio com Fe804 .7H20 e lã de prata no fluxo de

amostragem. Óxidos de nitrogênio não interferem.

Eldik(l32l et al (1994) estudaram reações de metais de

transição divalentes com radicais alifáticos livres, produzindo

intermediários instáveis de interesse nas reações catalí ticas e

sistemas biológicos.

,..,,
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Fig. 14: Diagrama de distribuição de complexos de azoteto

cobalto(III), calculado a partir das constantes de equilíbrio.
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11. DIÓXIDO DE ENXOFRE - CARACTERÍSTICAS GERAIS

11.1. PROPRIEDADES FÍSICAS

o S02 é um gás incolor, não inflamável, com forte odor

sufocante.

o S02 no es tado 1 íquido é usado como solvente. No geral,

produtos orgânicos são mais solúveis em S02 líquido do que em

água. Porém, a solubilidade dos sais é maior em água do que no S02

líquido.

Como líquido puro o S02 é um não condutor elétrico, porém em

soluções atua como eletr61ito.

densidade relativa (ar= 1,000)
solubilidade em água

massa molecular
ponto de fusão
ponto de ebulição
calor latente de vaporização
pressão crítica
temperatura crítica
densidade do líquido

solubilidade
solubilidade
solubilidade
solubilidade

em' cânfora
em ácido f6rmico
em acetona
ácido sulfúrico

64,06 g/mol
-72,7°C
-10,OoC
172,3 BTU/Lb
1159,8 psia
157,12°C
1,434 (OOC)
1,3829 (20°C)
2,264
68,6 (voL)
51,4 (Vol.)
36,2 (voL)
26,8 (voL)
17, O (voL)
300 (voL)
351 (voL)
589 (vol.)
6 (voL)

(760 mm Hg)

(OOC)
(10°C)
(20°C)
(30°C)
(40°C)

11.2 USO INDUSTRIAL

o di6xido de enxofre é largamente usado na indústria. Segundo

Half (184) (1970) a indústria de papel consome 48\" da produção de

S02; produção de ditionato 16\"; produção de proteína de soja 16\";
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refinação de óleo 8% outros usos 12%, como preservação ou

inativação de enzimas em grãos ou frutas e clarificação do açúcar.

11.3.PERICULOSIDADE

o S02 tem uma toxicidade relativamente baixa. O seu forte odor

sufocante evita um contato maior.

sensibilidade fisiológica
• menor detecção pelo odor
• menor concentração que causa irritação

imediata na garganta
• menor concentração que causa irritação

imediata nos olhos
• menor concentração que causa tosse
• concentra9ão máxima permissível por

8 horas de exposição
• concentração máxima permissível por

1 hora de exposição
• concentração de perigo imediato

Em caso de envenenamento por inalação,

ppm
3 -5

8 -12

20
20

10

50 - 100

400 - 500

remover a vítima; se

necessário aplicar respiração artificial. Chamar o médico. O

fornecimento de oxigênio pelo médico evita edema pulmonar.

Estocado na forma de gás liquefeito os perigos adicionais

são:

a) explosão do cilindro ou mal funcionamento da válvula

de segurança devido ao excesso de pressão,

b) reação violenta quando ocorre refluxo de um líquido

reativo para dentro do cilindro,

c) a rápida expansão do gás comprimido, faz baixar a

temperatura que pode congelar as mãos do operador,

d) a expansão do gás expulsa o oxigênio ambiente, causando

asfixia nas pessoas.
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Ao trabalhar com o 802 líquido usar óculos de proteção ou

máscara e luvas de borracha.

Ocorrendo contato do 802 líquido com a pele ou olhos, lavar

imediatemente com água limpa abundante e corrente. Remover as

roupas contaminadas. No caso dos olhos não aplicar colírio. É

necessária a presença médica.

12. SUGESTÕES DE LITERATURA SOBRE A OXIDAÇÃO DE

COMPOSTOS DE S(IV).

A oxidação de compostos de 8(IV) foi motivo de estudos de

muitos pesquisadores.

Bassett (18) et aI (1935); Fuller(155) et aI (1941); Winter(432) et aI

(1951); Pollard(332) et aI (1961); Espenson (136) et aI (1965);

Betterton(33) et aI (1988); Benner(27) et aI (1992)

Alguns aspectos correlatos são apresentados a seguir:

• dimerização: Connick(79) et aI (1982)

• fotólise: Dogliotti (119) et aI (1968)

• fotoquímica: Haion (189) et aI (1972); Huie (203) et aI (1984)

• oxidação fotocatalítica: Frank (150) et aI (1977)

• autoxidação: Anast(6) et aI (1981); Deister(105) et aI (1990);

Rani (338) et aI {1992)

• cinética e mecanismos de oxidação catalítica ou não

catalítica em vários sistemas: Carlyle (62) et aI (1971);

Hoffmann(197) et aI (1979); Lim(245) et aI (1982); Hobson(196) et

aI (1986); Ibusuki (207) et aI (1990); Ernst (135) et aI (1992);

Grgic (178) et aI (1992)

• oxidação em gotas e aerossóis: Freiberg(152) et aI (1974);

cains(56) et aI (1978)

• oxidação em superfícies metálicas e oceânicas: Conte (80) et

aI (1989); 8ievering(379l et aI (1992)
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• oxidação em condições ambientais: Ibusuki (207) et aI (1990);

Daum(100) et aI (1990)

• oxidação enzimática 8mith()94) et aI (1987)

• eIetro-oxidação:

aI (1989)

13. CHUVA ÁCIDA

13.1 INTRODUÇÃO.

Katagiri (218) et aI (1988) ;
. . (219)

Katag~r~ et

A atmosfera é uma mistura de gases que cobre toda a

superfície da Terra. Manahan (255) (1972) elaborou a tabela 09,

mostrando a composição do ar seco, livre de poluentes, ao nível do

. mar.

Tabela 09: Composição do ar seco livre de poluição.

Nitrogênio N2

Oxigênio O2

Argônio Ar

Dióxido de Carbono CO2

Neônio Ne

Hélio He

Metano CH4

Kriptônio Kr

Óxido Nitroso NO

Hidrogênio H2

Xenônio Xe

Dióxido de enxofre 802

Ozônio 03

Dióxido de Nitrogênio N02

Amônio NR)

Monóxido de Carbono CO

Iodo I 2

Componentes gasosos Fórmulas Porcentagem
por volume

78,08

20,95

9,34 x 10-1

3,14 X 10.2

1,82 X 10-)

5,24 X 10.4

2 X 10.4

1,14 X 10.4

5 x 10.5

5 x 10.5

O - 8,7 X 10.6

O - 1 X 10.4

O - 2 X 10.6

O - 2 X 10.6

O - traços

O - traços

O - traços
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A água é encontrada na atmosfera na proporção de 0,1 a 5% em

volume. Ela é evaporada dos mares, rios e lagos e é neutra. Mas

este vapor neutro reage essencialmente com o dióxido de carbono

(equações 68 e 69), transformando-se em um ácido fraco. Em

condições normais, a primeira reação predomina e fixa o pH em

5,65. Desta forma, define-se chuva ácida para precipitações onde o

pH é menor que este valor devido ã poluição do ar. (183) •

+

+

(68 )

(69)

Outros pesquisadores (134) definem chuva ácida como sendo a

precipitação líquida dos poluentes, e

Entretanto, o termo chuva ácida pode ser generalizado para incluir

também precipitações secas de poluentes gasosos e seus derivados

gasosos e particulados.

13.2. Compostos de enxofre na atmosfera.

Uma estimativa de emissão de poluentes atmosféricos no

Estados Unidos é apresentada na tabela 10 (392). Nesta tabela,

verifica-se que a maior fonte de poluição são os transportes e o

monóxido de carbono é o maior poluente individual. A maior fonte

de emissão dos óxidos de enxofre é a combustão de combustível

fóssil, pois o enxofre é uma impureza sempre presente.
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Tabela 10: Estimativa de emissão de poluentes na atmosfer~. PO!:
fontes antropogênicas e poluidoras em 1983 nos Estados Unidos.
(toneladas métricas por ano)

Monóxido Óxidos de Compostos Óxidos de Particulado Massa

Fonte de Carbono Nitrogênio Orgânicos Enxofre s total por

voláteis fonte

Transportes 47,7 8,8 7,2 0,9 1,3 65,9
Combustão
(combustí- 7,0 9,7 2,1 16,8 2,0 37,6
vels
fósseis)
Processos 4,6 0,6 7,5 3,1 2,3 18,1
industriais
Rejeitas 2,0 0,1 0,6 0,0 0,4 3,1
sólidos
Outras 6,3 0,2 2,5 0,0 0,9 9,9

TOTAIS 67,6 19,4 19,9 20,8 6,9 134,6

De uma forma simplificada a combustão do enxofre no

combustível é um processo de duas etapas. o enxofre é

primeiramente convertido a S02 que reage posteriormente com O2

para formar SO).

S (carvão) + )

)

(70)

( 71)

Entretanto, o poluente que se forma em maior quantidade

durante a combustão é o S02' porque o SO) é instável para a

temperatura de combustão do combustível f6ssil.

Outras fontes de enxofre são as erupções vulcânicas e os

decaimentos de bactérias de organismos naturais. O composto de

enxofre provenientes de fontes naturais e que existe em maior

concentração na atmosfera, não é um óxido, mas o ácido sulfídrico

(H2S). Na atmosfera o H2S é oxidado a S02 (equação 72).



107

+ (72)

A tabela 11 (392)
mostra as porcentagens de emissão de S02 de

fontes naturais e antropogênicas.

Tabela 11: Fontes de S02 natural e antropogênica na natureza.

Fontes Porcentagem em
volume (%')

Oxidação H2S de emissões naturais

Emissão antropogênica direta

Oxidação de H2S de emissões antropogênicas

55,2

42,9

1,8

A partir dá tabela 11, verifica-se que o óxido de enxofre

provém de duas fontes, sendo que a contribuição natural é maior do

que a antropogênica. Entretanto, a contribuição antropogênica para

a poluição do ar, devido aos óxidos de enxofre, é maior do que as

de outras formas de poluição.

Dentro da atmosfera uma grande parte do S02 é oxidada e forma

S03, que por sua vez reage com o vapor de água para formar ácido

sulfúrico (H2SO.). ° ácido sulfúrico reage com outras substâncias

para formar sulfatos. Por exemplo: o sulfato de amônio [(NH.) 2S0.]

é formado quando o ácido sulfúrico reage com a amônia. Estes sais

são retirados da atmosfera pela chuva ou por deposição. Os

mecanismos de produção e remoção de compostos de enxofre são

apresentados na figura 15
(392) As linhas mais compridas indicam

caminhos mais significativos de transferência de enxofre entre a

terra e a atmosfera.
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A composição do "smog" industrial pode ser descrita como uma

mistura de S02' fuligem, cinza, fumaça e compostos orgânicos

voláteis. Este tipo de "smog" está associado a áreas onde grandes

quantidades de carvão são consumidas. O "smog" fotoquímico difere

essencialmente do "smog" industrial por ser livre de S02 e por

conter poucas partículas suspensas (fuligem, cinza). Um dos

problemas causados pelo "smog" é a inversão térmica.

r
[}]

(JJ

OXIDAÇÃO OXIDAÇÃO AMONIA

Figura 15: ciclo do enxofre na atmosfera.

onde: 1 é a fonte natural de H2S devido a decomposição de plantas;

2 é a fonte industrial de H2S;

3 é a fonte industrial de S02 ;

4 é a fonte vulcânica de S02

5 é a deposição de 802 em água de chuva;

6 é a deposição de S02 em folhas;

7 é a deposição de H2S04 em água de chuva;

8 é a deposição de (NH4) 2S04 em água de chuva.

A figura 16 apresenta uma paisagem fictícia da
ácida úmida no sistema hídrico e na terra. A mesma,
deposição ácida seca sobre o solo e as principais
poluição que causam a deposição ácida.

deposição
mostra a

fontes de





OH. + OC8
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)

)

)

OCS + SH. (73)

(74)

(75)

Na presença de O2, 0 3 OU N02, os radicais SH· são oxidados a

S02 por intermédio do radical SOe e possivelmente de HSO· e do

enxofre atômico.

Os mecanismos máis prováveis são:

a) Reação de oxidação:

SH· O2 ) OH· SOe (76)+ +

8H· OH ) S H20 (77)+ +

8 O2 ) 80. O (78)+ +

SOe O2 ) 802 O (79 )+ +

b) Reação de desproporção, que cria um átomo de enxofre que

poderá ser oxidado seguindo as equações 78 e 79.

SH. + SH. ) + S (80)

A figura 17, apresenta as principais transformações de compostos

de enxofre a S02'
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Nox

+4

+3

+2

+1

I OH·

-2

-1

+0

Figura 17: Conversões de espécies de enxofre existentes na

troposfera, mostrando

oxidados. (427)

a progressão dos compostos mais

o segundo grupo de oxidações que converte S02 a H2S04 também

envolve radicais OH-. A oxidação homogênea dominante tem início

com a adição de OH- ao S02 conforme a equação a seguir:

) (81 )

O radical HOS02• é oxidado posteriormente a H2S04 por meio de

um mecanismo provavelmente mais complexo do que a reação de adição

do radical OH-o
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Estudos cinéticos sugerem que caminhos de reações HO. - H02•

que terminam em S02 não são importantes. A reação geral mais

representativa é apresentada na equação 82.

(82)

° radical OH. também pode reagir com S02 na presença de O2 e

H20, podendo haver formação de aerossol. A adição direta de O2 a

H050. é provavelmente endotérmica, de modo que o oxigênio ajuda a

hidratar os radicais HOS02• formando- se radicais HOS02•. H20. Outra

alternativa pode ser a adição de O2 para produzir H50s• que se

torna hidratado pelas equações: (134)

(83)

(84)

° composto H50s• hidratado é um agente oxidante que pode

converter S02 a 5°3 , na reação que descreve uma reação "quase 

heterogênea", porque para um número n grande, os radicais

hidratados são virtualmente partículas de aerossol. A formação de

ácido sulfúrico pode ocorrer segundo a reação 85 e 86.

(85)

(86 )

Uma reação análoga ocorre para oxidar NO e H02., sendo o

ácido nítrico o produto principal desta reação. 'Os produtos das

reações referente as equações 81 a 86 são altamente reativos e

poderão reagir entre si ou com H02• ou N02 •

Radicais peróxido podem oxidar 502 em menor escala. ° próprio

H02• reage lentamente com o 502 , mas a reação do metilperóxido

(CH30 2) é relativamente rápida e em faixas de atmosfera poluída a

oxidação do S02 por esta reação pode ser significativa.
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Uma vez formado, o aerossol de ácido sulfúrico é rapidamente

incorporado às gotas de água, ou pode atuar como núcleo de

condensação. Algumas reações podem ocorrer com as superfícies

sólidas do aerossol, mas dentro de uma nuvem a oxidação acontece

na fase líquida. Soluções de S02 em água apresentam íons HS03- e

S03-' segundo as equações 87 e 88.

+ +

+

(87)

(88)

Estes íons são oxidados pelo peróxido de hidrogênio e ozônio

dissolvidos na fase gasosa, mas estes radicais podem fazer parte

também na oxidação heterogênea e formar o radical S04-.0H, uma vez

que H02• gasoso pode estar dissolvido nas gotas de névoa. A

hidroxila na fase aquosa reage com o HS03- e S03- para produzir S04

enquanto H02• produz H20 2 pela combinação, se~ündo a equação 89.

+ (89 )

.'

Nos mecanismos de oxidação, os íons H+ permanecem dissolvidos

nas gotas de água e diminuem o pH. Desta forma, a precipitação

diminui a acidez e retira os sulfatos dissolvidos da atmosfera.

13.4. Compostos· de nitrogênio.

Os compostos de nitrogênio encontrados na atmosfera são N20,

NO, N02, NH3 e os sais de N03-, N02- e NH/. Dentre estes gases são

considerados poluentes apenas o óxido e o di6xido de nitrogênio

(NO e N02). O 6xido de nitrogênio é formado durante a queima de

combustíveis a altas temperaturas. O di6xido de nitrogênio é

formado em pequenas quantidades juntamente com o NO durante a

queima de combustíveis a altas temperaturas e pela oxidação do NO

na atmosfera. Outros óxidos algumas vezes denotados por NxOy, tais

como N20 3, N304, N03 e N20 s , existem na atmosfera em pequenas
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quantidades" e não são considerados poluentes atmosféricos. A

amônia (NH)) é emitida primariamente por fontes naturais.

A tabela 12 apresenta as concentraç6es emitidas por fontes

naturais e antropogênicas mundiais de óxidos de nitrogênio.

Tabela 12: Emiss6es naturais e antropogênicas mundiais de óxidos
de nitrogênio.
Composto Fontes Concentração (%)

NO

NO

antropogênica

ação de bactérias

ação de bactérias

11,3

45,7

43,0

O ciclo global do nitrogênio é apresentado esquematicamente

na figura 18. Este diagrama apresenta as transformaç6es entre as

espécies de nitrogênio. Os óxidos de nitrogênio são removidos por

via úmida e deposição seca .

.. INO 1
4

°3 "I N02 1--0-
H
----i.... I HN03 I

hv

ESTRATOSFERA

TROPOSFERA

denitri

ficação fixação deposição

Transporte

OH

deposição

Nitrogênio fixo
pelo mar ou solo

Figura 18: Diagrama esquemático dos processos mais importantes dos

compostos de nitrogênio.
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A amônia é o gás básico primário na atmosfera. As fontes

significativas de NH) são de rejeito animal, amonificação de humus

seguido de emissão do solo, perdas de fertilizantes a base de NH)

do solos e atividades industriais. As outras fontes são devidas a

atividades antropogênicas, com a contribuição predominante de

rejeito animal. O NH) pode ser oxidado na atmosfera a Nox , mas a

reação na fase gasosa do NH) não é bem entendida

De uma forma geral, a figura 19, apresentada por Goldberg(164l

(1982) representa um resumo dos componentes ácidos e básicos que

fazem parte da chuva ácida.

ÓXIDOS E OXIÁCIDOS
~/ DE NllROGt:NIO

N02 , NO I HN03 I HN02

H2S, RSR'

DI ÓX I DO DE ENXOFRE, ÁCI DO SULFÚRICO

S02 H2SO.

DiÓXIDO DE CARBONO

~ CO2

I

Na+, CI

/ ".Mg2~ so;

SAL MARI NHO ~---

AMONIA

NH3~

POEI RA
LEVADA
PELO ---.
VENTO

Figura 19: Fontes e componentes químicos conhecidos que fazem

parte da chuva ácida.
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o preparo destas soluções de trabalho é mostrado neste mesmo

capítulo a partir do item 4.1.

Os quatro volumes descritos são colocados no momento imediato

da leitura da absorbância. A mistura dos quatro volumes é feita em

frasco de polietileno que é inerte e com capacidade para 20 mL.

Essa ordem tem razões químicas: o bissulfito é oxidado a

sulfato pelo oxigênio, principalmente quando está em meio básico;

a solução A é básica. A solução B é a que contém os íons metálicos

em meio ácido; o Co(II) quando na presença de azoteto da solução

A é oxidado, embora mais lentamente. Então a adição da solução B

deve ser a última e determina o início da reação.

• velocidade de adição dos reagentes

o volume de água é medido e adicionado com uso de bureta

tradicional de SO,OO±O,OS mL,

o volume de AlBi é medido e adicionado com uso de bureta de

pistão de S,OOOO±O,002S mL e

as solucões A e B são medidas e adicionadas com uso de pipeta

de Eppendorf de 1,000 mL (erro 1,01\).

As soluções A e B são adicionadas o mais rápido possível, e

a pipeta de Eppendorf possibilita esta ação. A solução A é

adicionada e imediatamente após e adicionada a solução B.

• temperatura

As soluções usadas estão em equilíbrio com o ambiente, que

tem sua temperatura controlada em 20°C. Ainda para a cubeta de 1

cm de caminho ótico é usado o equipamento Peltier que mantém a

temperatura no suporte de leitura do espectrofotômetro em 2 O° C.
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complexados com o azoteto. Fez-se então a opção de usar uma

solução de referência que não contém esses íons metálicos. Ela

contém:

NaN) 0,55M, HCl04 0,15M e TRIS 0,10M

Ocorre reação entre o ácido perclórico e o azoteto de sódio e

tampãodoformaçãoTRIS; esses reagentes possibilitam a

azoteto/ácido azotídrico.

Para a cubeta de 1 cm de caminho óptico, foi feita uma

comparação: quando é usada a solução de referência sem os metais e

com os metais. Para o intervalo de tempo de leitura de 40 minutos

a solução que contém os metais apresenta uma absorbância de

0,0186, esta vai aumentando lentamente devido a oxidação do

Co (lI). Portanto, a adição dos metais eleva a absorbância. Esse

valor é muito importante na análise para determinação da equação

que descreve a curva de calibração.

• água para preparação da solução de bissulfito e AlBi

o S(IV) é oxidado pelo oxigênio dissolvido na solução,

portanto há necessidade de se eliminar o oxigênio dissolvido. Um

Erlenmeyer de 3 litros é quase cheio com água deionizada.

Nitrogênio puro é borbulhado durante 10 minutos. Há formação de

uma corrente de bolhas de nitrogênio puro no interior da água. Por

fenômenos explicados pelos princípios de transferência de massa, o

oxigênio se transfere da água para a bolha de nitrogênio puro e

então é arrastado para fora da água. A pequena área propiciada

pelo formato do Erlenmeyer, que serve de interface entre a água e

o ar, dificulta a dissolução do oxigênio e sobre essa superfície

ainda se procura manter uma atmosfera de nitrogênio puro.

4 • CURVA DE CALIBRAÇÃO PARA CUBETA DE 1 em

Objetivos no estudo da curva de calibração da cubeta de 1 cm

de caminho óptico:
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*• levantar a curva de Ringbon e determinar em qual· faixa de

concentração de S (IV) ocorre a região linear da curva, e a
partir dessa determinação construir a curva de calibração
para a reação proposta.

• determinar os erros cometidos pelas diluições, e os erros
espectrofotométricos. Também determinar os desvios que
ocorrem quando se trabalha com uma regressão linear.

• determinar o valor da absortividade molar para a espécie de
interesse e leitura a 365nm.

4.1.PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO ESTOQUE DE BISSULPITO DE

SÓDIO

São pesados 2,5 g de pirossulfito de sódio (Na2S20S) e que
são dissolvidos em água destilada/deionizada e submetida a
borbulhamento com nitrogênio, dentro de um balão volumétrico de
500 roL,

Na2S20S + H20
~

2HS03
- 2Na+ (99 ).....-- +

1909 2 mols
2,5g x

x = 0,0263 mols de NaHS03

F = 0,0263/0,5 ====> F = O,0526M

Portanto, a concentração teórica dessa solução será de
O,0526M. Como há ~ma taxa de conversão de pirossulfito para
bissulfito, e também como o bissulfito é instável, há necessidade
de padronizações regulares para avaliação da concentração de
bissulfito. Para padronização usa-se a titulação iodométrica.

A padronização feita resulta em uma concentração de O, 0435M
de bissulfito. Essa solução é guardada em geladeira, temperatura
aproximada de BOC, e em frasco escuro e revestido com folha de
alumínio.

4.2.PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A1Bi

* Ringbon, A. - Über die Genauigkeit der Colorimetrischen Analysesenmethoden I. Z Anal. Chem.

//5:332 - 43, 1939. Apud Chem. Abstr. 33:2839(6), 1939.
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539mL de HCl04 (11,64M, T=70% e d=1,67g/mL) são medidos e
colocados em balão volumétrico de 1 litro e completa-se o volume
com água.

FlVl = F2V2 ==> lI,64Fl = 6,272x1 ==> Vl = O,539L = 539mL

o ácido foi padronizado com padrão primário carbonato de
sódio. Usou-se fenolftaleína como indicador na primeira etapa e
vermelho de metila na segundaa etapa.

4.6.PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A

São pesados 44, 69g de NaN) (PM = 65, O19/mol). Também são
pesados 15, 14g de TRIS (Tris (hidroximetil) amino metano, C4HllNO),
M= 121, 14g/mol). Essa operação é feita em béquer de 50mLj esse
material é transferido quantitativamente para um balão de 250mL e
é completado o volume com água destilada e deionizada.

m FMV ==> 44,69 = Fx65,01xO,25 ==> F = 2,75Mol/L
concentração de azoteto de sódio.

m = FMV ==> 15,14 = Fx121,14xO,25 ==> F = O,50Mol/L
concentração de TRIS.

4.7.PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES B

São medidos 4,OOmL de solução de sulfato de cobalto (II)
(O,125M) e 4,OOmL de solução de sulfato de manganês (II). Esse
material é colocado em balão volumétrico de 100mL. Adiciona-se
ainda 24mL de HCI04 (6, 272M) e completa-se o volume com água
destilada e deionizada.

FlVl = F2V2 =:s> Flx100 = O, 125x4 ==> F1 = Se-3M concentração de
Co (II) .

FlVl = F2V2 ==> Flx100 = O, 250x4 =:s> F1 == 1e-2M concentração de
Mn(II) .

FlV1 = F2V2 ===> Flx100 :s 6, 272x24 ===> F1 = 1, 5M concentração de
HCL04 •

o ácido perclórico evita a hidrólise dos sais.
A solução B é aquela que contém os metais de transição.

4.8.PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO B'

Está solução é usada na preparação da solução de referência.
Ela é semelhante a solução B, no entanto não contém os íons



126

metálicos Co(II) e Mn(II). Ela consiste de uma solução de ácido
perclórico 1,5M.

4.9.PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TRABALHO

As soluções de trabalho são preparadas a partir da mistura de
diferentes soluções e água, conforme o procedimento abaixo:

10rnL de solução reagente=2rnL de solução A+7rnL (vol. AIBi +
água)+lrnL de solução B

portanto são preparados 10mL de cada solução de trabalho; as
concentrações de S(IV) são obtidas variando-se o volume de solução
AIBi e o volume de água, sendo que a soma desses volumes é sempre
7 rnL.

As concentrações das principais substâncias nas soluções de
trabalho são:

NaN3 => 0,55M TRIS => O,lM CoS04 => 5e-4M MnS04 => le-3M HCl04

=> 0,15M

A concentração de bissulfito depende do volume de AIBi
adicionado e a tabela 14 mostra os volumes usados e as respectivas
concentrações de bissulfito:

Tabela 14: mostra os volumes de solução AlBi (1,74e-4M) e água
e a concentração molar de bissulfito nas diferentes soluções

,,

de trabalho, usadas para o estudo.
caminho óptico, temperatura 20°C e

01
02
03
04
OS
06
07
OS

Cone.
[S(IV))
4,3Se-7
8,6ge-7
1,74e-6
3,4Se-6
S,21e-6
8,6ge-6
1,22e-S
1,74e-S

lcm de

4.10, TAMPÃO AZOTETO/ÁCIDO AZOTÍDRICO

o pH da solução reagente é mantido aproximadamente constante

devido ao tampão azoteto/ácido azotídrico.

HN3 + OH (100)
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° pH é calculado com a equação 101:

pH = pKa + log [N3 -] / [HN3 ]

pKA • 4,74 (ácido azotídrico)

(101)

===> [HCI04 ]R = 0,15 - 0,1...

° HCI04 (solução B) adicionado inicialmente protona a TRIS, um

moI de HCI04 protona 1 moI de TRIS:

[HCI04 ] R = [HCl04 ] total - [TRIS]

===> [HCI04 h = O, OS moI. L-1.

Logo após, o HCI04 restante protona o azoteto, reação 1:1

...,

[HN3 ] R = O, sOmol/L

Portanto [Ns -] = O,sOmol/L [Na-] = O, OS mol/L

pH = 4,74 + 10g(O,s/O,Os) ===> pH = 5,74

4.11. COLETA DOS DADOS PARA A CURVA DE CALIBRAÇÃO

Usada cubeta de quartzo de 1cm de caminho óptico, temperatura
20°C. Solução de referência sem metais.° espectrofotômetro é programado para fazer leituras da

absorbância, em 36snm, em intervalos de 10 segundos, durante 30

minutos.

4.12.RESULTADOS· PARA A CURVA DE CALIBRAÇÃO

Dos dados coletados, alguns são selecionados e são mostrados

na tabela 15. Com estes dados é construída uma curva de

calibração, figura 20, que mostra a absorbância em função da

concentração de S(IV). Com os dados, também é feita uma regressão

linear para os pontos de número 3 até 15, da tabela 15, pois são

os que apresentam menores erros volumétricos e

espectrofotométricos, menores que st. A regressão linear é feita

com 9st de confiabilidade, sendo coeficiente angular igual a 29720

mol- 1 .cm- 1 .L e o coeficiente linear 0,0188.
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Tabe'a 15: mostra as absorbâncias lidas em função do tempo de desenvolvimento da reação, em 365nm para as diferentes concentrações de bissulfito das
soluções de trabalho, cubeta de lcm de caminho ótico e 20°C.

tempo
(mio)

0.33 0,0109 0,0089 0,0110 0,0103 0,0250 0,0431 0,0911 0,4110 0,5559 0,6769 0,7476 0,8001 0,9094 1,0280 1,0590 1,1681
0,50 0,0099 0,0087 0,0110 0,0123 0,0384 0,0803 0,1877 0,4913 0,5969 0,7160 0,7677 0,8164 0,9146 1,0297 1,0651 1,1601
0,83 0,0104 0,0101 0,0124 0,0210 0,0754 0,1706 0,3253 0,5197 0,6097 0,7259 0,7761 0,8249 0,9233 1,0371 1,0701 1,1467
1,33 0,0114 0,0114 0,0163 0,0387 0,1267 0,2493 0,3694 0,5279 0,6154 0,7329 0,7841 0,8333 0,9329 1,0467 1,0790 1,1504
1,83 0,0119 0,0127 0,0206 0,0596 0,1553 0,2723 0,3773 0,5324 0,6196 0,7377 0,7896 0,8390 0,9384 1,0529 1,0860 1,1521
2,33 0,0123 0,0140 0,0239 0,0794 0,1680 0,2797 0,3803 0,5354 0,6221 0,7406 0,7927 0,8424 0,9420 1,0567 1,0901 1,1526
2.83 0,0133 0,0149 0,0280 0,0944 0,1731 0,2829 0,3821 0,5373 0,6236 0,7423 0,7946 0,8446 0,9437 1,0587 1,0929 1,1524
3,33 0,0137 0,0157 0,0323 0,1046 0,1757 0,2846 0,3833 0,5381 0,6244 0,7433 0,7957 0,8453 0,9451 1,0600 1,0941 1,1530
3,83 0,0140 0,0171 0,0364 0,1107 0,1770 0,2856 0,3840 0,5387 0,6250 0,7436 0,7963 0,8460 0,9456 1,0606 1,0966 1,1537
4,33 0,0144 0,0183 0,0403 0,0115 0,1776 0,2860 0,3843 0,5389 0,6251 0,7439 0,7966 0,8461 0,9457 1,0607 1,0999 1,1547
4,83 0,0149 0,0194 0,0436 0,1170 0,1781 0,2866 0,3844 0,5390 0,6253 0,7439 0,7964 0,8459 0,9454 1,0609 1,0966 1,1550
5,33 0,0153 0,0206 0,0466 0,1184 0,1783 0,2869 0,3844 0,5387 0,6254 0,7437 0,7966 0,8459 0,9453 1,0609 1,0964 1,1554
5,83 0,0157 0,0216 0,0494 0,1194 0,1781 0,2869 0,3844 0,5387 0,6254 0,7436 0,7964 0,8457 0,9453 1,0609 1,0966 1,1556
6.33 0,0160 0,0227 0,0516 0,1200 0,1784 0,2869 0,3843 0,5386 0,6253 0.7433 0,7963 0,8454 0,9451 1,0607 1,0957 1,1561
6,83 0,0163 0,0239 0,0534 0,1203 0,1784 0,2867 0,3841 0,5389 0,6251 0,7431 0,7960 0,8456 0,9449 1,0606 1,0949 1,1559

00 7,33 0,0169 0,0249 0,0551 0,1207 0,1783 0,2869 0,3840 0,5387 0,6250 0,7431 0,7959 0,8451 0,9450 1,0604 1,0944 1,1556
N 8,33 0,0176 0,0269 0,0573 0,1207 0,1783 0,2869 0,3841 0,5381 0,6247 0,7426 0,7953 0,8447 0,9446 1,0601 1,0940 1,1550

9,33 0,0186 0,0290 0,0587 0,1210 0,1781 0,2867 0,3839 0,5379 0,6247 0,7426 0,7950 0,8444 0,9443 1,0601 1,0936 1,1541
10,33 0,0193 0,0307 0,0596 0,1211 0,1781 0,2866 0,3836 0,5377 0,6244 0,7421 0,7946 0,8444 0,9443 1,0599 1,0933 1,1536
11,33 0,0200 0,0321 0,0604 0,1210 0,1779 0,2864 0,3833 0,5374 0,6247 0,7419 0,7946 0,8440 0,9446 1,0931 1,1531
12,33 0,0207 0,0333 0,0609 0,1211 0,1780 0,2864 0,3831 0,5376 0,6244 0,7417 0,7941 0,8437 0,9444 1,0929 1,1530
14,33 0,0221 0,0351 1,0924 1,1524
15,33 0,0226 0,0360 1,0924
17,83 0,0239 0,0371

abs 0,0239 0,0371 0,0609 0,1211 0,1784 0,2869 0,3844 0,5390 0,6254 0,7439 0,7966 0,8461 0,9457 1,0609 1,0999 1,1681
mãxima

tempo abs 17,83 17,83 12,33 10,33 6,33 5,33 4,83 4,83 5,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,83 4,33 6,33
máxima
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explicado no ítem 3, sobre a solução de referência, ou melhor, a

solução de referência mais os metais resulta numa absorbância de

0,0186, que é bastante próximo ao coeficiente linear obtido .

• A faixa de concentração de S(IV) que pode ser usada para a

construção da curva de calibração é: 3,48e-6 a 3,65e-5M (280 a

3000 ppb expressos em HS03 -) •

• ° tempo médio onde ocorre a absorbância máxima é ao redor

de 10 minutos, a partir do início da reação. Portanto, esse é o

melhor tempo para se coletar o valor da absorbância quando se faz

medições discretas.

4.14. ERROS VOLUMÉTRICOS

São realizadas diversas operações de diluição que envolvem

dispositivos volumétricos, como pipetas, balões volumétricos e

buretas; portanto, se torna necessário a análise de como essas

operações afetam as medições.

1& ETAPA:

Nesta etapa se preparam 500mL de solução AlBi a partir de uma

solução padronizada de bissulfito de sódio, com concentração de

0,0435M. Usando-se uma bureta de pistão de 5,0 mL são medidos 2mL

da solução de bissulfito de sódio. Adiciona-se o volume de metanal

e se dilui para 500mL em balão volumétrico, desta maneira se obtém

uma solução AlBi com concentração 1,74e-4M de S(IV). Como pode ser

visto na tabela 16, essa diluição leva a erros desprezíveis na

concentração final de S(IV).

2& ETAPA:

A partir da solução AlBi, com preparação descrita

anteriormente, prepara-se a solução trabalho, onde são adicionados

quatro volumes de diferentes substâncias ou misturas.
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volume de solução AIBi + volume de água até completar 7rnL +

1 ml de solução B + 2ml de solução A .

volume de AIBi é medido com bureta de pistão de 5 rnL,

volume de água é medido com bureta tradicional de 50 rnL,

1 rnL de solução B é medido com pipeta de Eppendorf de lrnL e

2 mL de solução A é medido com pipeta de Eppendorf de 1rnL;

são feitas duas medições.

Os volumes e respectivas concentrações estão mostrados na

tabela 16.

volume médio: volume que se deseja usar;

volume mínimo: volume médio menos o valor da precisão;

volume máximo: volume médio mais o valor da precisão;

concentração média: concentração desejada;

concentração mínima: é calculada dividindo- se; o número de

maIs de S(IV) contidos no volume mínimo de solução AIBi; pela soma

dos volumes: mínimo da solução AIBi, máximo de água, máximo da

solução A e máximo da solução B.

Concentração mínima •

de S (IV)

Ilmfn

onde: IlmfnS(IV) é o número de mols de S(IV) contidos no volume

mínimo de solução AIBi;

Vmfn A1Bi é o volume mínimo da solução AIBi;

Vmáx água é o volume máximo de água;

Vmáx A é o volume máximo da solução A;

Vmáx B é o volume máximo da solução B.

concentração máxima: é calculada dividindo-se; o número de

mols de S(IV) contidos no volume máximo de solução AIBi; pela soma
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. dos volumes: máximo da solução A1Bi, mínimo de água, mínimo da

solução A e mínimo da solução B. Ou seja:

Concentração máxima =

de S (IV)

nmáx S (IV)

Vmáx A1Bi + Vmin água + Vmin A + Vmin B

onde: nmáx S (IV) é o número de mols de S (IV) contidos no

volume máximo de solução A1Bi;

Vmáx A1Bi é o volume máximo da solução A1Bi;

Vmin água é o volume mínimo de água;

Vmin A é o volume mínimo da solução A;

Vmin B é o volume mínimo da solução B.

Este modo de calcular as concentrações mínima e máxima usa os

extremos onde ocorrem os maiores erros, ou seja as piores

condições.

erro (\): mostra quanto as medições variam em torno das

respectivas médias. É calculado dividindo-se; a metade da

diferença da concentração máxima e concentração mínima; pela

emexpressoseabsolutosem valoresconcentração média,

porcentagem.

A tabela 16 mostra o erro volumétrico progride, para o estudo

da curva de calibração.

• Observa-se na tabela 16 que os maiores erros ocorrem para

as menores concentrações, como era de se esperar, porque são

usados volumes menores. Admitindo-se um erro volumétrico de até no

máximo 5% pode-se trabalhar com uma faixa de concentração de

S(IV) de 3,48e-6 até 4,OOe-5M. Observar que o erro mostrado na

tabela 16 é o extremo.
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o gráfico da figura 21 ainda mostra que após atingir uma

absorbância máxima, esta começa a decrescer de modo linear. A

tabela 18 mostra os valores das inclinações para estas retas nas

diferentes temperaturas. A inclinação é calculada usando a equação

103:

I

abs fina1 - absmax

t fina1 - t max

(103)

Tabela 18: Valores máximos da absorbância e tempo que ocorrem na evolução da
curva, e a absorbância e tempo da última medida feita, para as diferentes temperaturas.
Cubeta Icm. [Co(I1)]=5e-4M; [Mn(I1)]=le-3 M; [NaN3]=0,55 M e [HCI04]=0,15 M,
[S(lV)]=1,75e-4 M.

temperatura máximo final inclinação
(0C) tempo I absorbância tempo I absorbância (min- I )

(min) (min)
15
18
20
22
25
30

8,45
6,28
4,30
3,88
2,83
1,37

0,5294
0,5209
0,5249
0,5147
0,5043
0,4863

17,45
17,28
16,30
16,38
16,33
16,37

0,5284
0,5180
0,5224
0,5127
0,4999
0,4776

-1,11e-4
-2,64e-4
-2,08e-4
-2,40e-4
-3,26e-4
-5,80e-4

• A inclinação serve como o índicador da velocidade com que o

complexo absorvente é consumido. Analisando seus valores absolutos

observa-se que de 15 a 18°C ela aumenta, de 18 a 20°C ela diminui

e enfim aumenta para. temperaturas maiores. Isto mostra que existe

uma competição entre a reação de formação do complexo e seu

consumo i e que as velocidades das respectivas reações são afetadas

diferentemente. É feita a opção de fazer as diferentes análises na

temperatura de 20°C, onde são menores as oscilações das medições

espectrofotométricas. Portanto, o controle de temperatura é

importante para o estudo desta reação.

6. ESTABILIZANTES COM CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

o S(IV) quando em solução, é bastante instável devido â
oxidação causada pelo oxigênio do ar que se dissolve na solução.
Então o objetivo é encontrar substâncias que possam coletar o
S(IV) e estabilizá-lo. Verificar se estes, coletor e
estabilizante, não interferem na reação ou na metodologia. Com
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este propósito são usadas três substâncias com características
básicas, que são: MEA, monoetanolamina, M=61,08g/mol; TRIS,
tris(hidroximetil)aminometano, M=121.14g/mol e NH40H, hidróxido de
amon~o, M=35g/mol. Também é usada uma solução que não contém
nenhum estabilizante, cuja função é servir como controle para o
estudo.

6.1. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO ESTOQUE DE BISSULFITO DE
SÓDIO O,435M

Essa solução é úsada para preparar as soluções que são
estocadas para verificar o comportamento das substâncias
estabilizantes.

Coloca-se 25g de Na2S20s em um balão volumétrico de 500rnL e
dissolve-se com água destilada, deionizada e submetida a
borbulhamento com nitrogênio. A concentração teórica dessa solução
será:

2 Na+ + 2 HSO) (99)

F=O,26/0,5 ==> F = 0,52 M
Dilui-se 10 vezes uma alíquota dessa solução e padroniza-se;

resultando então numa concentração de 0,435M. A partir dessa
solução (O,435M) são preparadas soluções que contêm os
estabilizantes. Essa solução é diluida 10 vezes, acrescentam-se
os estabilizantes, e elas são respectivamente denominadas:

solução:
Bi ==> solução de bissulfito sem estabilizante,
Bi-MEA ==> solução de bissulfito, estabilizante MEA,
Bi-TRIS ==> solução de bissulfito, estabilizante TRIS e
Bi-Am ==> solução de bissulfito, estabilizante amônia.
As soluções acima descritas possuem uma concentração de

bissulfito de 0,0435M

6.2. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO Bi O,0435M (CONTROLE)

A tabela 19 mostra os volumes e concentrações envolvidos na
preparação dessa solução. Esta solução é usada para servir como
controle, já que não possui nenhum agente estabilizante.

Tabela 19: mostra volumes e concentrações dos reagentes usados na preparação da
solução de bissulfito de sódio 0,0435M, solução Bi.

volume bissulfito solução Bi solução Bi
(0,435M) volume final (mL) concentração de bissulfito (M)

(mL)
50 500 0,0435

Essa solução é estocada em frasco de polietileno, e a partir
dela se faz quatro soluções, com diferentes concentrações, com as
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quais são preparadas soluções de trabalho determinando-se as
absorbâncias.

6.3. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES Bi-MEA

São preparadas três soluções com diferentes concentrações de

MEA e concentração constante de bissulfito (0,0435M). A tabela 20

mostra como são preparadas estas soluçàes. A solução estoque de

MEA usada tem concentação de 16,484M.

Tabela 20: volumes e concentrações dos reagentes usados na preparação das soluções de
bissulfito estabilizada por MEA. Soluções Bi-MEA.

volume de volumeMEA solução solução solução
bissulfito (0,435M) (16,484M) Bi-MEA Bi-MEA Bi-MEA

(mL) (mL) volume final cone. cone. MEA
(mL) bissulfito (M)

(M)
50
50
50

3,00
7,60
15,20

500
500
500

0,0435
0,0435
0,0435

0,10
0,25
0,50

As três soluções de MEA são estocadas em frascos de

polietileno, e a partir delas se preparam as soluções com

diferentes concentrações de S(IV) no momento da medida

espectrofotométrica.

6.4. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES Bi-TRIS

São preparadas três soluções com diferentes concentrações de

TRIS e concentração de S (IV) constante (O, 0435M). A tabela 21

mostra como são preparadas estas soluções.

Tabela 21: Volumes, masas e concentrações dos reagentes usados na preparação das
soluções de bissulfito estabilizada por TRIS. Soluções Bi-TRIS

volume de massa de solução solução solução
bissulfito TRIS Bi-TRIS Bi-TRIS Bi-TRIS

(0,0435M) (mL) (g) volume final cone. cone. TRIS
(mL) bissulfito (M)

(M)
50
50
50

1,2114
2,4228
3,6343

500
500
500

0,0435
0,0435
0,0435

0,02
0,04
0,06
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6.9. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES A1Bi-Am

A partir da solução Bi-Aro, preparação descrita no item 6.5,

se preparam as soluções AlBi-Aro seguindo o procedimento adotado no

item 4.2. A tabela 26 mostra como são preparadas estas soluções.

Tabela 26: Preparação das soluções AlBi-Am

sol. Bi-Am sol. Bi-Am sol. Bi-Am sol. AlBi-Am sol. AlBi-Am sol. AlBi-Am
volume [S(lV)] (M) [N~OH] volume (mL) [S(IV)](M) [NH3] (M)
(mL) (M)
2,00
2,00
2,00

0,0435
0,0435
0,0435

0,03
0,05
0,07

500
500
500

1,74E-4
1,74E-4
1,74E-4

1,2E-4
2,OE-4
2,8E-4

Adiciona-se 1,30 mL de metanal (0,073M), na solução AlBi
Aro" resultando em uma oncentração 1,92E-4M.

6.10. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TRABALHO SEM

ESTABILIZANTB

A partir da solução AlBi, item 6.6 são preparadas quatro

soluções de trabalho, seguindo o procedimento do ítem 4.9. A

tabela 27 mostra como são preparadas estas soluções.

Tabela 27: preparação das soluções de trabalho sem estabilizante, [Co(I1)]=5e-4M;

[Mn(I1)]=le-3M; [NaNJ]=0,55M e [HCI04]=0,15M.

solução A solução AlBi-Sem sol. reagente slestabilizante
2mL (IOmL)

[TRIS] volume I [S(IV)] I [metanal] [TRIS] I [metanal] I [S(lV)]
(mL) (M) (M) (M) (M) (M)

0,50
0,50
0,50
0,50

0,3
0,7
1,1
1,5

1,74E-4
1,74E-4
1,74E-4
1,74E-4

1,92E-4
1,92E-4
1,92E-4
1,92E-4

0,1
0,1
0,1
0,1

5,76E-6
1,34E-5
2,IIE-5
2,88E-S

5,22E-6
1,22E-5
1,91E-5
2,61E-5
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PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TRABALHO COM

HIDRÓXIDO DE AMÔNIO

Para cada solução A1Bi-Am, ítem 6.9, são preparadas três

soluções de trabalho conforme descrito no ítem 4.9. A tabela 30

mostra como são preparadas estas soluções de trabalho.

Tabela 30: preparação das soluções de trabalho com amônio. [Co(I1)]==Se-4M; [Mn(I1)]==le-3M;

[NaN3]==0,55M e [HCI04]=0,15M.

solução solução AIBi-Am solução reagente com AlBi-Am
A (IOmL)

(2mL)

[TRIS] vol. [S(IV)] [metanal] [N~OH] [TRIS] [metanal [NH3] [S(IV)]
(M) (mL) (M) (M) (M) (M) ] (M) (M) (M)

0,50 0,3 1,74E-4 1,92E-4 1,2E-4 0,10 5,76E-6 3,60E-6 5,22E·6

0,50 0,3 1,74E-4 1,92E-4 2,OE-4 0,10 5,76E-6 6,00E-6 5,22E·6

0,50 0,3 1,74E-4 1,92E-4 2,8E-4 0,10 S,76E-6 8,40E-6 S,22E-6

0,50 1,1 1,74E-4 1,92E-4 1,2E-4 0,10 2,IIE-S 1,32E-S 1,9IE-5

0,50 1,1 1,74E-4 1,92E-4 2,OE-4 0,10 2,IlE-5 2,20E-S 1,9IE-5

0,50 1,1 1,74E-4 1,92E-4 2,8E-4 0,10 2,IIE-S 3,08E-S 1,9IE-S

0,50 1,5 1,74E-4 1,92E-4 1,2E-4 0,10 2,88E-S 1,80E-S 2,6IE-S

0,50 1,5 1,74E-4 1,92E-4 2,OE-4 0,10 2,88E-5 3,00E-S 2,6IE-S

O,SO I,S 1,74E-4 1,92E-4 2,8E-4 0,10 2,88E-S 4,20E-S 2,6IE-S

6.14. COLETA DE: DADOS PARA ESTUDOS DOS

ESTABILIZANTES

Imediatamente após a preparação da solução de trabalho, são

feitas leituras espectrofotométricas, usando cubeta de quartzo com

caminho ótico de lcm, a temperatura da solução é mantida próxima a
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em frascos de polietileno leitoso e guardadas no escuro

durante cinco dias, quando então se faz a coleta de dados.

Nas tabelas de 32 a 38:

máximo: a curva de absorbância, em função do tempo, evolui

até que se alcance um patamar onde ocorre um ponto de

absorbância máxima, e é esta absorbância que está anotada.

tempo abs.

absorbância

reação.

máxima

atinja

(t.-): é o tempo

o valor máximo

necessário para que a

a partir do início da

coef. ang.: é o coeficiente angular, que no caso é

coincidente com o valor da absortividade molar (cubeta de

1cm) , obtido pela regressão linear entre as concentrações de

S(IV) e a absorbância máxima. A confiabilidade para a

regressão é de 95% ( em 100 medidas 95 delas se enquadraram

nesta regressão) .

coef. linear: obtido pela regressão linear anteriormente

descrita, este coeficiente deveria ser zero. No entanto,

devido a pequenos desvios nas leituras ocasionados por

oscilações do espectrofotômetroi também pode estar

relacionado com a competição entre formação do complexo e sua

foto-decomposição.

declínio «min)-l): após atingir o máximo a absorbância começa

a decrescer, isso ocorre porque o complexo é fotossensível e

sofre decomposição. A queda de absorbância, no intervalo de

tempo que é usado, é linear. O declínio é o coeficiente

angular dessa reta, dado pela equação 104:

declínio =
Amax - Atfinal

(104)
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A solução de referência é a tradicionalmente usada, ítem 3,

mais o respectivo estabilizante. Esta solução é usada para se

ajustar 100% de transmitância. Suas características estão

mostradas na tabela 31,

Tabela 31: mostra as diferentes soluções de referência usadas para ajustar o
espectrofotômetro, conforme a substância estabilizante usada.

2,9E-5

3,05E-5
0,1
0,1
0,1
0,1

0,15
0,15
0,15
0,15

0,55
0,55
0,55
0,55

si establhzante
MEA
TRIS

amônio

soluções de referência para calibrar T=100%
solução estabilizada [N3-] I[HCI04] I[TRIS] I [MEA] I[N140H]

por (M) (M) (M) (M) (M)..

Tabela 32: mostra as absorbâncias em 365nm, cubeta de lcm, para as diferentes concentrações
de S(lV) sem uso de estabilizante. [Co(I1)]=5e-4M; [Mn(I1)]=le-3M; [NaN3]=O,55M e
[HCI04)=0,15M.

Tempo 1a leitura - absorbâncias 2 a leitura - absorbâncias
concentração de S(IV) (M) concentração de S(IV) (M)

(min) 5,22E-0611,22E-0511,91E-0512,61E-05 5,22E-0611,22E-0511,91E-0512,61E-05
0,33
0,50
0,83
1,33
1,83
2,33
2,83
3,33
3,83
4,33
4,83
5,33
5,83
6,33
6,83
7,33
8,33
9,33

0,0234
0,0283
0,0491
0,0921
0,1316
0,1564
0,1691
0,1753
0,1786
0,1801
0,1811
0,1816
0,1821
0,1824
0,1824
0,1824
0,1824
0,1824

0,0727
0,1539
0,3101
0,3714
0,3819
0,3866

0,3929
0,3929
0,3931
0,3931
0,3931
0,3929
0,3929

0,4471
0,5397
0,5589
0,5641
0,5676
0,5700
0,5714
0,5723
0,5724
0,5726
0,5724
0,5726
0,5726
0,572 1
0,5721
0,5721
0,5720
0,5716

0,5121
0,7640
0,8220
0,8354
0,8443
0,8499
0,8533
0,8553
0,8563
0,8573
0,8573
0,8574
0,8571
0,8569
0,8567
0,8566
0,8561
0,8559

0,0377
0,0469
0,0753
0,1181
0,1457
0,1607
0,1683
0,1719
0,1737
0,1747
0,1753
0,1757
0,1759
0,1759
0,1760
0,1760
0,1760
0,1763

0,1463
0,2416
0,3460
0,3763
0,3711
0,3836
0,3850
0,3860
0,3867
0,3873
0,3877
0,3877
0,3879
0,3879
0,3879
0,3877
0,3876
0,3874

0,5830
0,5891
0,6039
0,6046
0,6056
0,6057
0,6057
0,6059
0,6054
0,6056
0,6056
0,6053
0,6051
0,6051
0,6050

0,7391
0,7417
0,7469
0,7530
0,7567
0,7590
0,7600
0,7607
0,7609
0,7609
0,7610
0,7606
0,7604
0,7601
0,7599
0,7596
0,7591
0,7590

6,33 5,33 5,33
6,67E-04 2,50E-03 3,75E-03

0,76100,60590,38790,1763
28355

0,0389
0,9944

9,33 . 5,83 4,83 4,83
1,43E-03 2,00E-03 4,44E-03

0.85740,57260,39310,1824
31708

0,0050
0,9910

6,33
O,OOE+Ol

máximo
coef. ang.

coef. linear
RI\2

tempo máximo
declínio (a/min)
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Tabela 33: mostra as absorbâncias em 365nm, cubeta de I em, para as diferentes concentrações
de S(lV), usando MEA como estabilizante. [Co(I1)]=5e-4M; [Mn(I1)]=le-3 M; [NaN3]=O,55 M
e [HCI04]=O, 15 M. Primeira leitura.

1"leitura - MEA 0, 100M I "leitura - MEA 0,250M I "leitura - MEA 0,500M
tempo concentração de S(IV) (M) concentração de S(IV) (M concentração de S(IV) (M
(min) S.22E-061 1.9IE·OS I 2.6IE-OS S,22E-06 I 1,9IE-OS I 2.6IE-OS S.22E·06 I 1.9IE-OS I 2.6IE-OS

0,33
0.50
0,83
1,33
1,83
2.33
2,83
3,33
3.83
4.33
4.83
5,33
5.83
6,33
6,83
7.33
8,33
9,33

10,33
11,33

máximo

R"2
coef.
ang.
coef.
linear
tempo
abs.

máxima

0,0229
0,0266
0,0407
0,0736
0,1149
0,1484
0,1694
0,1821
0,1873
0,1907
0,1927
0,1937
0,1944
0,1950
0,1954
0,1954
0,1959
0,1967
0,1976
0,1973
0,1976

14,52
0,9993
30102

0,0372

10,33

0,1227
0,2744
0,4931
0,5467
0,5641
0,5763
0,5843
0,5906
0,5944
0,5970
0,5987
0,6000
0,6009
0,6014
0,6019
0,6021
0,6024
0,6026
0,6023
0,6024
0,6026

2,61

9,33

0,5133
0,6909
0,7406
0,7684
0,7879
0,8014
0,8104
0,8164
0,8207
0,8236
0,8254
0,8270
0,8277
0,8283
0,8289
0,8290
0,8290
0,8293
0,8293
0,8293
0,8293

2,89

9,33

0,0203
0,0206
0,0297
0,0533

. 0,0866
0,1196
0,1427
0,1569
0,1653
0,170 I
0,1731
0,1750
0,1761
0,1770
0,1774
0,1780
0,1784
0,1784
0,1787
0,1784
0,1787

2,57
1,0000
30634

0,0192

10,33

0,1447
0,3026
0,4706
0,5220
0,5477
0,5654
0,5780
0,5864
0,5924
0,5964
0,5993
0,6011
0,6026
0,6036
0,6041
0,6046
0,6051
0,6056
0,6057
0,6054
0,6057

4,84

10,33

0,4141
0,6209
0,6960
0,7343
0,7607
0,7791
0,7919
0,8006
0,8064
0,8106
0,8130
0,8147
0,8160
0,8169
0,8173
0,8176
0,8179
0,8177
0,8176
0,8176
0,8179

2,75

8,33

0,0237
0,0261
0,0349
0,0574
0,0899
0,1226
0,1469
0,1621
0,1711
0,1763
0,1794
0,1814
0,1829
0,1837
0,1843
0,1847
0,1851
0,1856
0,1857
0,1856
0,1857

94,61
0,9998
30337

0,0289

10,33

0,1476
0,3067
0,4749
0,5274
0,5536
0,5717
0,5844
0,5927
0,5990
0,6033
0,6061
0,6080
0,6096
0,6106
0,6114
0,6119
0,6124
0,6127
0,6130
0,6130
0,6130

97,94

10,33

0,4884
0,6076
0,6673
0,7133
0,7450
0,7670
0,7826
0,7931
0,8006
0,8057
0,8094
0,8120
0,8136
0,8149
0,8159
0,8163
0,8170
0,8173
0,8176
0,8171
0,8176

98,86

10,33
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Tabela 34: mostra as absorbâncias em 365nm, cubeta 1 cm, para as diferentes concentrações de

S(lV), usando MEA como estabi\izante. [Co(I1)]=5e-4 M; [Mn(I1)]=le-3 M; [NaN3]=O,55 M e
[HC\04]=0, 15 M. Segunda Leitura.

tempo 2 a leitura - MEA 0,1 OOM 2 a leitura - MEA 0,250M 2 a leitura - MEA 0,500M

concentração de S(IV) (M) concentração de S(IV) (M) concentração de S(IV) (M)
(min) 5.22E·06 I 1,9IE·05 I 2,6IE-05 5,22E·06 I 1,9IE·OS I 2,6IE·OS S,22E·06 I 1,9IE-OS I 2,6IE-OS

0,33
0,50
0,83
1,33
1,83
2,33
2,83
3,33
3,83
4,33
4,83
5,33
5,83
6,33
6,83
7,33
8,33
9,33

10,33
11,33

máximo
R"2
coef.
ang.
coef.
linear
tempo
abs.

máxima

0,0204
0,0244
0,0409
0,0754
0,1109
0,1359
0,1503
0,1579
0,1617
0,1646
0,1663
0,1673
0,1679
0,1683
0,1686
0,1689
0,1689
0,1689
0,1689
0,1689
0,1689
0,9999
30428

0,0090

7,33

0,3829
0,4696
0,5177
0,5403
0,5544
0,5643
0,5714
0,5760
0,5794
0,5718
0,5836
0,5849
0,5856
0,5861
0,5864
0,5866
0,5867
0,5869
0,5869
0,5867
0,5869

9,33

0,6691
0,7300
0,7496
0,7686
0,7816
0,7899
0,7954
0,7991
0,8014
0,8029
0,8043
0,8046
0,8050
0,8051
0,S053
0,S053
0,S053
0,S051
0,S049
0,8049
0,8053

. 6,83

0,0169
0,0191
0,0276
0,0479
0,0720
0,1009
0,1253
0,1426
0,1536
0,1604
0,1649
0,1679
0,1699
0,1714
0,1723
0,1729
0,1736
0,1737
0,1740
0,1741
0,1741
0,9996
29647

0,0170

11,33

0,0869
0,1786
0,3560
0,4450
0,4829
0,5091
0,52S4
0,5416
0,5513
0,5586
0,5636
0,5671
0,5699
0,5717
0,5731
0,5741
0,5754
0,5757
0,5763
0,5764
0,5764

11,33

0,6210
0,6694
0,7014
0,7299
0,7497
0,7639
0,7136
0,7S04
0,7S49
0,7881
0,7904
0,7924
0,7933
0,7940
0,7944
0,7950
0,7953
0,7954
0,7954
0,7954
0,7954

9,33

0,0087
0,0084
0,0084
0,0081
0,0084
0,0086
0,0086
0,0087
0,0087
0,0087
0,0087
0,0090
0,0091
0,0091
0,0090
0,0091
0,0094
0,0096
0,0099
0,0100
0,0100
0,0003

11,33

0,0114
0,0109
0,0109
0,0110
0,0111
0,0113
0,0111
0,0113
0,0114
0,0114
0,0114
0,0116
0,0116
0,0126
0,0116
0,0117
0,0119
0,0119
0,0120
0,0121
0,0126

11,33

0,0093
0,0083
0,0081
0,0080
0,0081
0,0080
0,0084
0,0081
0,0081

. 0,0084
0,0083

0,0093



151

Tabela 35: mostra as absorbâncias em 365nm, cubeta 1 cm, para as diferentes concentrações de
S(lV), usando TRIS como estabilizante. [Co(I1)]=5e-4 M; [Mn(I1)]=le-3 M ; [NaN3]=O,55 Me
[HCl04]=O, 15 M. Primeira leitura.

tempo I a leitura - TRIS 0,020M 1a leitura - TRIS 0,040M I a leitura - TRIS 0,060M
concentração de S(IV) (M) concentração de S(IV) (M) concentração de S(IV) (M)

(min) 5,22E-06 I l,9IE-OS I 2,6IE-OS 5,22E-Q6 I 1,91E-OS I 2,61E-OS 5,22E-06 I l,9IE-OS I 2,6IE-OS

0,33
0,50
0,83
1,33
1,83
2,33
2,83
3,33
3,83
4,33
4,83
5,33
5,83
6,33
6,83
7,33
8,33
9,33
10,33
11,33

máximo
R"2
coef.
ang.
coef.
linear

tempo de
abs.

máxima

0,0306
0,0366
0,0619
0,1107
0,1496
0,1706
0,1814
0,1864
0,1887
0,1899
0,1906
0,1909
0,1909
0,1909
0,1910
0,1911
0,1910
0,1907
0,1909
0,1907
0,1911
0,9998
30483

0,0302

7,33

0,2013
0,4247
0,5736
0,5929
0,5989
0,6026
0,6047
0,6060
0,6067
0,6070
0,6073
0,6071
0,6070
0,6069
0,6067
0,6066
0,6061
0,6060

0,6073

4,83

0,7206
0,7931
0,8073
0,8157
0,8213
0,8250
0,8270
0,8283
0,8290
0,8293
0,8291
0,8290
0,8290
0,8289
0,8286
0,8283
0,8283
0,8281

0,8293

4,33

0,0250
0,0326
0,0599
0,1133
0,1569
0,1796
0,1900
0,1946
0,1964
0,1976
0,1981
0,1986
0,1987
0,1990
0,1990
0,1990
0,1990
0,1989

0,1990
0,9996
29719

0,0415

6,33

0,1936
0,4179
0,5683
0,5870
0,5931
0,5969
0,5993
0,6006
0,6013
0,6016
0,6019
0,6019
0,6019
0,6019
0,6016
0,6013
0,6010
0,6010

0,6019

4,83

0,6860
0,7813
0,7990
0,8076
0,8139
0,8174
0,8197
0,8209
0,8214
0,8216
0,8219
0,8217
0,8216
0,8214
0,8211
0,8207
0,8204
0,8201

0,8219

4,83

0,0206
0,0229
0,0341
0,0633
0,1046
0,1430
0,1659
0,1777
0,1833
0,1867
0,1879
0,1889
0,1896
0,1899
0,1900
0,1901
0,1904
0,1904
0,1903
0,1903
0,1904
0,9997
29733

0,0330

8,33

0,1666
0,3853
0,5571
0,5784
0,5850
0,5887
0,5914
0,5929
0,5937
0,5940
0,5943
0,5941
0,5941
0,5940
0,5939
0,5939
0,5937
0,5934
0,5931
0,5933
0,5943

4,83

0,5791
0,7549
0,7917
0,7997
0,8053
0,8090
0,8li3
0,8129
0,8129
0,8134
0,8134
0,8131
0,8130
0,8124
0,8124
0,8123
0,8123
0,8120

0,8134

4,33
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Tabela 36: mostra as absorbâncias em 365nm, cubeta de 1 em, para as diferentes concentrações
de S(IV), usando TRIS como estabilizante. [Co(I1)]=5e-4 M; [Mn(I1)]=le-3 M; [NaN3]=O,55 M
e [HCI04]=O, 15 M. Segunda leitura.

tempo 2 a leitura - TRIS 0,020M 2 a leitura - TRIS 0,040M 2 a leitura - TRIS 0,060M
concentração de S(IV) (M) concentração de S(IV) (M) concentração de S(IV) (M)

(min) 5,22E.061 1,9IE-051 2,6IE-05 5,22E·06 I 1,91E·OS I 2,6IE·OS S,22E.061 I,9IE-OS I 2,6IE-OS

0,33
0,50
0,83
1,33
1,83
2,33
2,83
3,33
3,83
4,33
4,83
5,33
5,83
6,33
6,83
7,33
8,33
9,33
10,33
11,33

máximo
R"2
coef.
ang.
coef.
linear
de abs

máxima

0,0103
0,0106
0,0137
0,0197
0,0277
0,0379
0,0481
0,0584
0,0677
0,0754
0,0813
0,0856
0,0890
0,0913
0,0930
0,0941
0,0956
0,0966
0,0969
0,0973
0,0973
1,0000
17596

0,0051

11,33

0,0503
0,1010
0,2279
0,3064
0,3244
0,3311
0,3347
0,3369
0,3383
0,3393
0,3397
0,3400
0,3400
0,3400
0,3403
0,3400
0,3399
0,3396
0,3396

0,3403

6,83

0,0991
0,2213
0,3937
0,4410
0,4520
0,4570
0,4611
0,4626
0,4636
0,4643
0,4646
0,4649
0,4650
0,4650
0,4649
0,4647
0,4646
0,4643
0,4640

0,4650

5,83

0,0150
0,0160
0,0277
0,0533
0,0839
0,1099
0,1254
0,1350
0,1401
0,1431
0,1447
0,1459
0,1464
0,1467
0,1471
0,1473
0,1473
0,1473
0,1474
0,1474
0,1474
0,9992
25960

0,0148

10,33

0,2366
0,4024
0,4953
0,5074
0,5113
0,5139
0,5153
0,5161
0,5167
0,5169
0,5173
0,5174
0,5176
0,5176
0,5177
0,5181
0,5189
0,5193
0,5191
0,5191
0,5193

9,33

0,4343
0,6233
0,6684
0,6753
0,6800
0,6841
0,6849
0,6859
0,6863
0,6866
0,6863
0,6863
0,6860
0,6857
0,6854
0,6849
0,6844
0,6839
0,6836

0,6866

4,33

0,0126
0,0151
0,0257
0,0521
0,0846
0,1I37
0,1334
0,1454
0,1507
0,1541
0,1560
0,1569
0,1577
0,1580
0,1580
0,1580
0,1580
0,1580

0,1580
0,9998
28340

0,0118

6,33

0,2596
0,4413
0,5337
0,5461
0,5511
0,5543
0,5563
0,5574
0,5580
0,5583
0,5584
0,5583
0,5580
0,5580
0,5579
0,5577
0,5574
0,5574
0,5570

0,5584

4,83

0,4716
0,6827
0,7279
0,7354
0,7403
0,7440
0,7460
0,7469
0,7476
0,7479
0,7480
0,7476
0,7477
0,7473
0,7470
0,7469
0,7463
0,7460
0,7457

0,7480

4,83



153

Tabela 37: mostra as absorbâncias em 365nm, cubeta de 1 em, para as diferentes concentrações
de S(lV), usando hidróxido de amônio como estabilizante. [Co(I1)]=5e-4 M; [Mn(I1)]=le-3 M;
[NaN)]=O,55 M e [HCI04]=O, 15 M. Primeira leitura.

tempo I a leitura - NH3 0,03M 1a leitura - NH3 0,05M 1a leitura - NH3 0,07M
concentração de S(IV) (M) concentração de S(IV) (M) concentração de S(IV) (M)

(min) 5,22E-061 1,9IE-051 2,6IE-05 5,22E-061 1,9IE-051 5,22E-04 5,22E-061 1,9IE-051 2,6IE-05
0,33
0,50
0,83
1,33
1,83
2,33
2,83
3,33
3,83
4,33
4,83
5,33
5,83
6,33
6,83
7,33
8,33
9,33
10,33
11,33

0,0170
0,0187
0,0266
0,0469
0,0784
0,1126
0,1390
0,1547
0,1631
0,1674
0,1700
0,1710
0,1721
0,1727
0,1729
0,1729
0,1730
0,1729
0,1726

0,1454
0,3441
0,5297
0,5554
0,5609
0,5641
0,5661
0,5671
0,5677
0,5680
0,5681
0,5683
0,5683
0,5680
0,5677
0,5677
0,5679
0,5673
0,5673

0,5163
0,6940
0,7427
0,7491
0,7529
0,7557
0,7573
0,7584
0,7587
0,7589
0,7589
0,7587
0,7584
0,7583
0,7581
0,7580
0,7577
0,7574
0,7571

0,0193
0,0203
0,0283
0,0486
0,0800
0,1123
0,1369
0,1517
0,1597
0,1639
0,1661
0,1673
0,1681
0,1686
0,1690
0,1690
0,1693
0,1691
0,1693

0,1607
0,3384
0,5074
0,5367
0,5443
0,5484
0,5510
0,5529
0,5536
0,5540
0,5543
0,5543
0,5543
0,5541
0,5541
0,5540
0,5539
0,5534
0,5534

0,3831
0,6306
0,7227
0,7320
0,7367
0,7401
0,7423
0,7436
0,7443
0,7447
0,7449
0,7446
0,7444
0,7444
0,7443
0,7441
0,7439
0,7436
0,7431

0,0227
0,0227
0,0319
0,0457
0,0720
0,1056
0,1336
0,1521
0,1630
0,1683
0,1714
0,1730
0,1740
0,1747
0,1750
0,1751
0,1754
0,1756
0,1756

0,1251
0,2791
0,5104
0,5643
0,5717
0,5754
0,5777
0,5791
0,5799
0,5806
0,5807
0,5807
0,5807
0,5804
0,5803
0,5801
0,5800
0,5799

0,7151
0,7570
0,7676
0,7729
0,7769
0,7794
0,7809
0,7820
0,7826
0,7829
0,7829
0,7829
0,7830
0,7826
0,7826
0,7824
0,7821
0,7819

máximo 0,1730 0,5683 0,7589 0,1693 0,5543 0,7449 0,1756 0,5807 0,7830
R"2 0,9999 1,0000 1,0000
coef. 28119 27591 29103
ang.
coef. 0,0275 0,0258 0,0240
linear

tempo de 8,33 5,33 4,33 8,33 4,83 4,83 9,33 4,83 5,83
abs.

máxima
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Tabela 38: mostra as absorbâncias em 365nm, cubeta de 1 em, para as diferentes
concentrações de S(lV), usando hidróxido de amônio como estabilizante. [Co(I1)]=5e-4M;
[Mn(I1)]=le-3M; [NaN3]=O,55M e [HCl04]=O,15 M. Segunda leitura.

tempo 2 4 1eitura - NH) 0,03M 2 4 leitura - NH) 0,05M 2 4 leitura - NH) 0,07M
concentração de S(IV) (M) concentração de S(IV) (M) concentração de S(IV) (M)

(min) 5.22E-06 I 1,91E-05 I 2,61 E-05 5,22E-0611,9IE-05 12,6IE-05 5,22E-06 I 1.91E-05 I 2,6IE-05
0,33
0,50
0,83
1,33
1,83
2,33
2,83
3,33
3,83
4,33
4,83
5,33
5,83
6,33
6,83
7,33
8,33
9,33
10,33
11,33

máximo
RI\2

coef.
ang.
coef.
linear

tempo de
abs

máxima

0,0044
0,0039
0,0046
0,0067
0,0089
0,0110
0,0140
0,0169
0,0203
0,0234
0,0264
0,0294
0,0320
0,0346
0,0367
0,0384
0,0417
0,0437
0,0453
0,0463
0,0463
1,0000

9631

-0,0040

11,33

0,0176
0,0213
0,0407
0,0821
0,1201
0,1450
0,1591
0,1669
0,1716
0,1746
0,1764
0,1777
0,1786
0,1790
0,1793
0,1794
0,1799
0,1800
0,1797
0,1800
0,1800

11,33

0,0537
0,0807
0,1451
0,1996
0,2219
0,2326
0,2383
0,2414
0.2434
0,2450
0,2456
0,2460
0,2463
0,2464
0,2469
0,2470
0,2474
0,2474
0,2473

0,2474

8,33

0,0144
0,0157
0,0203
0,0291
0,0406
0,0530
0,0650
0,0753
0,0829
0,0884
0,0930
0,0959
0,0979
0,0990
0,0999
0,1003
0,1009
0,1013
0,1010
0,1010
0,1013
0,9970
15584

0,0234

9,33

0,1580
0,2257
0,2950
0,3170
0,3223
0,3266
0,3286
0,3299
0,3307
0,3311
0,3310
0,3313
0,3313
0,3313
0,3314
0,3311
0,3313
0,3311
0,3311

0,3314

6,83

0,1631
0,2856
0,3831
0,4057
0,4129
0,4171
0,4196
0,4214
0,4221
0,4226
0,4230
0,4233
0,4233
0,4233
0,4233
0,4230
0,4229
0,4229
0,4229

0,4233

0,0140
0,0141
0,0201
0,0281
0,0401
0,0539
0,0674
0,0793
0,0884
0,0954
0,0994
0,1024
0,1044
0,1057
0,1067
0,1073
0,1080
0,1081
0,1084
0,1086
0,1086
1,0000
18503

0,0123

ll,33

0,0706
0,1354
0,2681
0,3373
0,3519
0,3583
0,3610
0,3631
0,3644
0,3653
0,3656
0,3657
0,3659
0,3660
0,3661
0,3663
0,3664
0,3661
0,3661
0,3661
0,3664

8,33

0,1590
0,3107

0,4463
0,4741
0,4823
0,4871
0,4897
0,4921
0,4933
0,4944
0,4944
0,4947
0,4946
0,4943
0,4943
0,4943
0,4939
0,4937
0,4937
0,4936
0,4947

5,33
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ESTUDO DOS ESTABILIZANTES

• Quando não é usado estabilizante, o patamar para a segunda

leitura; que é feita 5 dias após a preparação da solução, ocorre

numa absorbância menor do que para a de primeira leitura, que é

feita imediatamente após preparação da solução. Logo, a solução de

bissulfito não é estável e necessita de um estabilizante. Essa

instabilidade do bissulfito se deve ao fato de que ele é oxidado a

sulfato pelo oxigênio do ar que se dissolve na solução. Essa

instabilidade é significante e chega a dar uma diferença de 11,24%

na absorbância, após a solução ter sido estocada por 5 dias numa

temperatura aproximada de 20°C e num ambiente de penumbra. Isso

conduz a um erro muito elevado numa análise espectrofotométrica.

• O declínio (equação 104 e tabela 32), mostra que a

instabilidade do complexo aumenta com o aumento da concentração de

S(IV) (tabela 31). Por exemplo: para 2,61E-5M de S(IV) a

absorbância máxima (0,8574) é atingida aos 5,33 minutos do início

da reação e o declínio é 3, 75e-4M min- 1
; portanto, 22,86 minutos

após atingir a absorbância máxima, tem-se uma absorbância 1% menor

do que a máxima; logo aos 28,19 minutos (5,33+22,86) do início da

reação o erro cometido para essa concentração é de 1%, ou seja, 30

minutos após o início da reação os erros já são significativos.

• Na figura 23 onde a concentração do S(IV) é maior do que a

concentração usada na figura 22, nota-se que o tempo de indução

para ocorrer a reação é menor. Nestes ensaios não foram usados

estabilizantes.
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• MEA:

• Ela afeta a reação, pois há uma diferença significativa

entre a absorbância da solução sem estabilizante, (tabela 32 e

figura 22) para a que contém MEA, (tabela 33 e figura 24) chegando

a apresentar uma diferença de 8,33% nesses valores de absorbâncias

para a mesma concentração de S (IV). Há uma tendência da MEA

aumentar o valor da absorbância obtida no patamar até uma

concentração entre 0,1 e 0,2SM de MEA na solução estocada. Acima

dessa concentração essa absorbância tende a ser menor, no que se

refere ã primeira leitura; ou seja naquela feita imediatamente

após a preparação da solução. Há possibilidade que isto ocorra

porque a MEA forma um composto intermediário com um dos reagentes.

Observar que os tempos para se atingir a absorbância máxima são

maiores quando se usa MEA do que quando não se usa. Isto mostra

que ela altera a velocidade de reação. Portanto, a MEA não serve

como agente estabilizante, pois seu comportamento é exatamente

oposto ao de estabilizar, ela pode ser usada para converter mais

S(IV) a S(VI).

A figura 25 mostra que para a segunda leitura (5 dias após),

a MEA faz com que a absorbância do patamar diminua, e que a

velocidade da reação no período de indução sej a menor, ã medida

que aumenta a concentração de MEA. Chegando mesmo a apresentar

leitura de absorbância praticamente nula para concentração O,SOM

de MEA

• TRIS:

• Na figura 26, o gráfico das figuras de evolução usando TRIS

como estabilizante, para a primeira leitura (imediatamente após a

preparação da solução) observa-se que não há diferença

significativa no comportamento das soluções que contém TRIS e

aquela que não contém TRIS. Na figura 27, gráfico da curvas de

evolução usando TRIS como estabilizante, para a segunda leitura (5

dias após a preparação da solução), observa-se que há um

abaixamento do patamar de máxima absorbância e menor inclinação do
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período de indução, a medida que ocorre uma diminuição na

concentração de TRIS. Isto mostra que a TRIS em concentrações

menores que O, OGOM interfere no método. A menor inclinação no

período de indução indica uma menor velocidade de reação, ou um

outro caminho que a reação siga.

Portanto a TRIS deve ser usada numa concentração maior que

O,OGOM para que atue como estabilizante.

• NH]:

• A figura 28 mostra o gráfico das curvas de evolução, usando

amônia como estabilizante, para a primeira leitura (imediatamente

após a preparação da solução). De imediato a amônia não interfere

nos patamares de máxima absorbância. Há uma menor inclinação da

curva, demonstrando que existe uma diminuição do período de

indução nas soluções contendo amônio. Isto indica uma menor

velocidade de reação, ou outro caminho que a reação siga.

A figura 29 usando amônia como estababilizante, para a

segunda leitura (5 dias após), mostra um comportamento da amônia

semelhante a da TRIS. Nota-se um abaixamento do patamar da máxima

absorbância, à medida que ocorre uma diminuição da concentração de

amônia. O amonio na concentração de O, 07M (máxima concentração

usada no estudo) leva a um abaixamento do patamar de máxima

absorbância de modo significativo. Isto indica que ele não serve

como estabilizante. Talvez ele possa ser usado como estabilizante

quando usado em concentração maior que O, 07M. É necessário se

fazer um estudo para concentrações maiores que O,07M, para

verificar se é possível usa-lo como estabilizante.

Observar que para concentração de O, 03M de amônio (a menor

usada no estudo) a inclinação do período de indução é menor do que

nas demais. Isto indica uma menor velocidade de reação, ou outro

caminho que a reação siga.
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• Há um conflito, pois o bissulfito é mais rapidamente

oxidado pelo oxigênio dissolvido em meio básico. Por quê então

realizar um estudo usando compostos com características básicas

como estabilizante?

Na prática observa-se que a TRIS serve como estabilizante,

enquanto a MEA e o NH3 , não, quando usados na concentração do

estudo aqui feito.

Uma tentativa para explicar tais fatos pode ser a ordem de
basicidade pois, NH3 > MEA > TRIS. Logo a amônia sofrerá maior
ionização do que a MEA e a TRIS. Estas substâncias quando não
ionizadas apresentam um par de elétrons no átomo de nitrogênio,
que podem participar de uma reação nucleófila com o bissulfito
formando assim, um composto de adição. Este composto é mais
estável que o bissulfito frente a oxidação causada pelo oxigênio.

Portanto, estas substâncias apresentam duas características
que são: tornar o meio básico (aumento da oxidação) e formação de
um composto de adição (mais estável) que evita a oxidação. Na
TRIS, que pode ser considerada como estabilizante para o sulfito,
há predominância da formação do composto de adição e a sua
ionização é pequena. Na MEA e amônia suas ionizações são
predominantes e suas características para formar o composto de
adição com o sulfito, são reduzidas.
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7. USO DO METANAL COMO ESTABILIZANTE

No ítem seis são estudados alguns estabilizantes com
característica básica. No entanto, o S(IV) é mais facilmente
oxidado a S(VI) em meio básico, logo é importante a análise de uma
substância que possa coletar e estabilizar o S (IV) com
característica ácida. Neste item 7 é estudado o metanal.

São preparadas soluções com diferentes concentrações de
metanal, são feitas leituras da absorbância imediatas, e após sete
dias de estocagem dessas soluções.

7 • 1. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE BISSULFITO DE SÓDIO
O,435M

Esta solução é preparada como descrito no ítem 6.1. Sua
padronização possibilita verificar que sua concentração é 0,435M
em bissulfito de sódio.

7.2. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE METANAL O,2M

São diluídos 15,8mL de metanal (12,66M) em água destilada,

deionizada e submetida a borbulhamento com nitrogênio. Completa-se

o volume de 1000mL em um balão volumétrico. Desta forma obtém-se

uma solução de metanal 0,2M.

7.3. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE BISSULFITO-METANAL

A partir da solução de bissulfito (O. 435M) são preparadas

quatro soluções Bi-Met onde são usadas quatro diferentes

concentrações de metanal (O i O, 02 i 0,04 e 0,06). São essas as

soluções que são estocadas para verificar o comportamento do

metanal. A tabela 39 mostra os volumes e concentrações das

substâncias usadas na preparação dessas soluções. O termo Bi-Met

serve para descrever as soluções que contêm bissulfito e metanal.



Tabela 39: volumes e concentrações
soluções contendo bissulfito e metanal

volume (mL)
Bi (0,435M) metaoal (0,2M)

100 O
100 100
100 200
100 300

162

dos reagentes envolvidos na preparação das

solução Bi-Met (1 litro)
[S(IV)) [metaoal]
0,0435 O
0,0435 0,02
0,0435 0,04
~0435 ~06

7.4. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES A1Bi-Met

A partir das soluções Bi-Met são preparadas as soluções

AlBi-Met, onde se adiciona mais aldeído fórmico com o objetivo de

formar um aducto. Para isso adiciona-se igual número de mols de

S (IV), mais 10% de metanal. A tabela 40 mostra os volumes e

concentrações das soluções AIBi-Met. Em um béquer são misturadas

2mL de solução Bi-Met a 1,3 mL de solução de metanal (O. 073M) .

Deixa-se em repouso por dez minutos e, com água, dilui-se então

para 500 mL em balão volumétrico. O termo AIBi-Met serve para

identificar as soluções contendo bissulfito e metanal que já

formaram o aduto e já estão aptas para a determinação.

Estas soluções AIBi-Met tem uma concentração de 1,74e-4M de

bissulfito.

Tabela 40: mostra os volumes e concentrações das substâncias envolvidas na
preparação das soluções contendo bissulfito e metanal que já formaram aducto

Solução Bi-Met metaoal Solução Ailli-Met
(0,073M) (500mL)

(S(IV)] I(m~~al) I volume volume (mL) (S(IV)] (M) I (metaoal)
(mL) (M)

0,0435
0,0435
0,0435
0,0435

o
0,02
0,04
0,06

2,00
2,00
2,00
2,00

1,30
1,30
1,30
1,30

1,74e-4
1,74e-4
1,74e-4
1,74e-4

1,92e-4
2,SOe-4
3,60e-4
4,40e-4

7.5. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TRABALHO

A partir de cada solução AlBi-Met são preparadas três

soluções de trabalho com diferentes concentrações de bissulfito.
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As soluções de trabalho são preparadas misturando-se três soluções

- A, AlBi-Met, B - conforme procedimento a seguir:

10mL solução reagente=2mL solução A+7mL (vol. AlBi-Met+ vol.

água)+lmL solução B

A tabela 41 mostra os volumes e concentrações envolvidos na

preparação dessas soluções de trabalho.

Tabela 41: mostra volumes e concentrações de reagentes envolvidos na preparação das
soluções de trabalho.

solução solução AIBi-Met água solução reagente
Si-Met (IOmL)

[metanal] [S(IV)] I[metanal] I volume volume [S(lV)] I [metanal]
(M) (M) (M) (mL) (mL) (M) (M)

o
O
O

0,02
0,02
0,02
0,04
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06

1,74E-4
1,74E-4
1,74E-4
1,74E-4
1,74E-4
1,74E-4
1,74E-4
1,74E-4
1,74E-4
1,74E-4
1,74E-4
1,74E-4

1,92E-4
1,92E-4
1,92E-4
2,SOE-4
2,SOE-4
2,SOE-4
3,60E-4
3,60E-4
3,60E-4
4,40E-4
4,40E-4
4,40E-4

0,300
1,100
1,500
0,300
1,100
1,500
0,300
1,100
1,500
0,300
1,100
1,500

6,70
5,90
5,50
6,70
5,90
5,50
6,70
5,90
5,50
6,70
5,90
5,50

5,22E-6
1,91E-5
2,6IE-5
5,22E-6
1,91E-5
2,6IE-5
5,22E-6
1,91E-5
2,6IE-5
5,22E-6
1,91E-5
2,6IE-5

5,76E-6
2,llE-5
2,SSE-5
S,40E-6
3,OSE-5
4,20E-5
I,OSE-5
3,96E-5
5,40E-5
1,32E-5
4,S4E-5
6,60E-5

7.6. COLETA DE DADOS PARA ESTUDOS DE METANAL COMO
ESTABILIZANTE

As soluções de trabalho são preparadas no momento da

leitura, ou seja os quatro volumes são misturados no momento da

leitura.

São feitas leituras em 36Snm em cubeta de quartzo com 1 cm de

caminho óptico. O espectrofotômetro é programado para fazer

leituras em intervalos de 10 s. Para se ajustar 100% de

transmitância usa-se uma solução de referência normalmente usada,

preparada conforme ítem 3. São feitas leituras no mesmo dia da

preparação das soluções Bi-Met e sete dias após sua preparação. As



164

duas leituras são denominadas primeira e segunda respectivamente.

Usando-se um aparelho Peltier, a temperatura no compartimento da

cubeta do espectrofotômetro é controlada em 20°C. As soluções

estão em equilíbrio térmico com o ambiente que tem sua temperatura

mantida em aproximadmente 20°C.

Os dados coletados para a primeira leitura estão na tabela 42

e para a segunda leitura na tabela 43.

abs max: é a absorbância máxima medida, isso ocorre no

patamar.

R
A

2: coeficiente de determinação da regressão linear feita

entre as absorbâncias e as respectivas concentrações de

S (IV) .

coer. angular: inclinação da reta,

linear; como a cubeta é de 1 cm

absortividade molar.

obtida pela regressão

este valor é igual a

coer. linear: obtido pela regressão linear, mede o quanto a

reta passa distante da origem. Teoricamente ele deve ser

zero.



Tabela 42: absorbâneias em 365nm, eubeta de I em, para as diferentes concentrações de S(lV) e metanal ,
[Co(II)]=5e-4 M; [Mn(II)]=le-3 M; [NaN3]=O,55 Me [HCI04]=O, 15 M. Primeira leitura.

-0\
Vo

0,3756 0,6923 0,0171 0,3993 0,6849
0,5029 0,7417 0,0269 0,5056 0,7244
0,5470 0,7617 0,0504 0,54270,7420
0,5587 0,7767 0,0903 0,5581 0,7587
0,5659 0,7861 0,1199 0,5673 0,7694
0,5707 0,7921 0,1381 0,5730 0,7760
0,5736 0,7957 0,1479 0,5766 0,7800
0,5753 0,7977 0,1530 0,5789 0,7824
0,5763 0,7991 0,1563 0,5803 0,7841
0,5769 0,7997 0,1587 0,5810 0,7851
0,5770 0,8003 0,1604 0,5813 0,7857
0,5773 0,8006 0,1614 0,5816 0,7863
0,5774 0,8004 0,1620 0,5814 0,7866
0,5773 0,8006 0,1624 0,5813 0,7867
0,5771 0,8006 0,1629 0,5810 0,7870
0,5771 0,8006 0,1631 0,5811 0,7871
0,5770 0,8004 0,1636 0,5810 0,7874
0,5769 0,8004 0,1636 0,5809 0,7874
0,5766 0,8003 0,1636 0,5807 0,7877
0,5764 0,8001 0,1637 0,5806 0,7881
0,5764 0,8003 0,1637 0,5807 0,7881
0,5763 0,8006 0,1639 0,5806 0,7891

0,7213 -0,0001
0,7584 0,0059
0,7724 0,0290
0,7829 0,0696
0,7897 0,1046
0,7940 0,1249
0,7966 0,1373
0,7984 0,1441
0,7989 0,1486
0,7994 0,1513
0,7996 0,1531
0,7997 0,1543
0,7997 0,1549
0,7999 0,1554
0,8000 0,1560
0,7999 0,1564
0,7996 0,1573
0,7997 0,1577
0,7997 0,1579
0,7997 0,1584
0,7997 0,1590
0,7997 0,1599

0,0253 0,4254
0,0334 0,5451
0,0569 0,5907
0,1010 0,6061
0,1361 0,6157
0,1571 0,6219
0,1681 0,6260
0,1740 0,6284
0,1774 0,6300
0,1796 0,6313
0,1807 0,6320
0,1816 0,6326
0,1816 0,6329
0,1823 0,6331
0,1826 0,6333
0,1827 0,6336
0,1834 0,6339
0,1836 0,6343
0,1834 0,6344
0,1834 0,6346
0,1837 0,6350
0,1837 0,6356

0,7959
0,8231
0,8350
0,8446
0,8510
0,8551
0,8577
0,8591
0,8601
0,8607
0,8613
0,8614
0,8616
0,8614
0,8614
0,8614
0,8617
0,8616
0,8617
0,8619
0,8620
0,8623

0,0740 0,5889
0,0964 0,6371
0,1336 0,6471
0,1629 0,6554
0,1754 0,6607
0,1807 0,6639
0,1834 0,6656
0,1849 0,6667
0,1857 0,6673
0,1861 0,6677
0,1866 0,6679
0,1864 0,6676
0,1866 0,6674
0,1864 0,6676
0,1866 0,6673
0,1866 0,6674
0,1867 0,6669
0,1867 0,6667
0,1867 0,6664
0,1867 0,6663
0,1867 0,6661
0,1866 0,6657

0,33
0,50
0,83
1,33
1,83
2,33
2,83
3,33
3,83
4,33
4,83
5,33
5,83
6,33
6,83
7,33
8,33
9,33

10,33
11,33
12,33
15,33

metanal =OM metanal =0,02M metanal 0,04M metanal 0,06M
tempo [S(lV)] (M) [S(lV)] (M) [S(lV)] (M) [S(lV)] (M)
(min.)

5,22E-06II,9IE-0512,6IE-05 5,22E-0611,9IE-0512,61E-05 5,22E-06II,9IE-0512,6IE-05 5,22E-06II,9IE-0512,61E-05
- -- - ---

abs max
RI\2

coef.
angular
coef.
linear

0,1867 0,6679
0,9973
32682

0,0230

0,8623 0,1837 0,6356
0,9944
29945

0,0365

0,8000 0,1599
0,9998
30599

-0,0016

0,5774 0,8006 0,1639 0,5816 0,7891
1,0000
29964

0,0079



Tabela 43: absorbâncias em 365nm, cubeta de I em, para as diferentes concentrações de S(lV) e
metanal, [Co(I1)]=5e-4M; [Mn(I1)]=le-3 M; [NaN3]=O,55 M e [HCI04]=O,15 M. Segunda leitura.

0,6426
0,7153
0,7380
0,7526
0,7627
0,7686
0,7723
0,7749
0,7761
0,7770
0,7773
0,7776
0,7776
0,7776
0,7776
0,7776
0,7770
0,7769
0,7766

0,4353
0,5197
0,5563
0,5737
0,5847
0,5914
0,5957
0,5984
0,6000
0,6010
0,6016
0,6017
0,6020
0,6020
0,6019
0,6019
0,6017
0,6017
0,6014
0,6014

0,0251
0,0307
0,0496
0,0839
0,1144
0,1350
0,1477
0,1540
0,1580
0,1604
0,1621
0,1631
0,1647
0,1641
0,1644
0,1647
0,1650
0,1650
0,1650
0,1650
0,1653

0,7030
0,7493
0,7647
0,7779
0,7859
0,7916
0,7946
0,7967
0,7976
0,7981
0,7991
0,7991
0,7989
0,7989
0,7987
0,7986
0,7987
0,7981
0,7980
0,7979
0,7980

0,3800
0,5030
0,5570
0,5746
0,5841
0,5901
0,5940
0,5963
0,5974
0,5983
0,5990
0,5991
0,5991
0,5991
0,5989
0,5989
0,5987
0,5986
0,5983
0,5986
0,5983

0,0249
0,0306
0,0470
0,0814
0,1160
0,1399
0,.540
0,1619
0,1664
0,1687
0,1703
0,1710
0,1717
0,1721
0,1726
0,1726
0,1727
0,1727
0,1730
0,1731
0,1730
0,1730

0,7151
0,7394
0,7513
0,7613
0,7683
0,7726
0,7751
0,7764
0,7773
0,7777
0,7780
0,7777
0,7776
0,7776
0,7773
0,7773
0,7770
0,7769
0,7764
0,7766
0,7761

0,4959
0,5591
0,5824
0,5929
0,5993
0,6031
0,6054
0,6070
0,6079
0,6083
0,6083
0,6084
0,6086
0,6084
0,6083
0,6083
0,6079
0,6074
0,6073
0,6071
0,6073
0,6069

0,0349
0,0410
0,0606
0,0970
0,1296
0,1513
0,1644
0,1716
0,1743
0,1764
0,1776
0,1781
0,1786
0,1787
0,1791
0,1791
0,1789
0,1791
0,1791
0,1790
0,1791
0,1789

0,33·
0,50
0,83
1,33
1,83
2,33
2,83
3,33
3,83
4,33
4,83
5,33
5,83
6,33
6,83
7,33
8,33
9,33

10,33
11,33
12,33
15,33

metanal = 0,02M metanal O,04M metanal 0,06M
tempo [S(lV») (M) [S(lV») (M) [S(IV») (M)
(min.)

5,22E-061 1,91E-051 2,61E-05 5,22E-061 1,91E-051 2,61E-05 5,22E-061 1,91E-051 2,61E-05
- -- - -- ~-

- a ___ - - -- - a __ - _._-

'C
'C

abs.
máxima
RI\2
coef.
angular
coef.
linear

0,1791

0,9967
29002

0,0345

0,6086 0,7780 0,1731

0,9970
30081

0,0182

0,5991 0,7991 0,1653

0,9971
29626

0,0170

0,6020 0,7776
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Isto explica o desvio, pois o bissulfito assim ligado não

reage para sofrer a oxidação. Essa reação é reversível e adição

de base ou ácido causa destruição do produto de adição. Observar

que o pH da solução reagente, que é tamponada, é próximo de 6. O

produto da adição é um sólido cristalino que é solúvel em água.

Esse produto de adição é resultado do ataque nucleófilo do

bissulfito no metanal.

Portanto, o aumento da concentração de metanal,força a

formação do produto de adição. Esta observação é válida para a

primeira e segunda leituras.

• para o uso do metanal como estabilizante é necessário

considerar o desvio causado pela sua ação.

• o metanal pode ser usado para purificar o bissulfito;

cristaliza-se o produto de adição e purifica-se com sucessivas

lavagens. Depois destrói-se o produto de adição, com NaOH, para

posterior análise do bissulfito de sódio assim formado.

• o metanal também pode ser usado para aI terar a faixa de

concentração de bissulfito, para maiores concentrações de

bissulfito daquelas usadas para construção da curva de

calibração. Para isto é necessário uma nova cura de calibração.

Já que ele diminui o valor da absorbância e com isto o erro

espectrofotométrico é menor, para se calcular a concentração de

bissufito, basta aplicar o fator de correção referente ao desvio

da absorbância causado pelo metanal.

• O paraldeído fórmico é um sólido branco cristalino que

pode ser purificado por recristalização. Estudos foram realizados

para substituir a solução de aldeído fórmico (metanal). Para

estabilizar soluções de metanal são usadas frações de etanol. O

etanol, contido nestas soluções, pode interferir na reação

proposta. Os resultados obtidos com o paraldeído fórmico não

foram diferentes quando comparados com o estudo do metanal.
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9. MANGANÊS COM.O CATALISADOR

o íon Mn(Ir) se comporta como catalisador na reação proposta,
onde S(IV) é oxidado a S(VI) e Co(II) a Co(III), quando na
presença do meio tamponado pelo azotetojácido azotídrico, pelo
oxigênio dissolvido. Neste estudo procura-se encontrar quais são
as melhores concentrações de Mn(II) e Co(II), bem como a melhor
relação entre elas.

9.1. SOLUÇÕES AIBi

São preparadas duas soluções AIBi, conforme descrito no ítem
4.2. Sendo que uma tem concentração 1,7Se-4M e a outra 1,SSe-4M de
S (IV) .

9.2. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES Bn

AS diferentes concentrações de Co(II) e Mn(II) são obtidas
pela adição de diferentes soluções Bn, que possuem diferentes
concentrações desses íons. Para se preparar estas soluções são
usadas as soluções de CoSO. (O,12SM), ítem 4.3; MnSO. (O,2S0M),
ítem 4.4 e HClO. (6,272M), ítem 4.5. A tabela 45 mostra os volumes
e as concentrações dos reagentes envolvidos na preparação das
soluções Bn.

Tabela 45: volumes e concentrações dos reagentes usados na
preparação das soluções Bn, que contém os íons metálicos.

Solução volume concentração na solução Dn Re
(mL) (M)

Bn CoS04 IMnS04(0,250M) Co(I1) I Mn(I1)
(O, 125M)

Bl
B2
B3
B4
BS
B6
B7
B8
B9
BI0
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
2,00
4,00
8,00

0,00
0,10
2,00
4,00
8,00
0,00
0,10
2,00
4,00
8,00
0,00
0,10
2,00
4,00
8,00
1,00
1,00
1,00

5,Oe-3
5,Oe-3
5,Oe-3
5,Oe-3
S,Oe-3
2,5e-3
2,5e-3
2,5e-3
2,5e-3
2,Se-3
I,Oe-2
I,Oe-2
I,Oe-2
1,Oe-2
1,Oe-2
2,5e-3
5,Oe-3
I,Oe-2

0,0
2,Se-4
5,Oe-3
I,Oe-2
2,Oe-2

0,0
2,Se-4·
S,Oe-3
I,Oe-2
2,Oe-2

0,0
2,Se-4
5,Oe-3
I,Oe-2
2,Oe-2
I,Oe-3
I,Oe-3
I,Oe-3

0,00
0,05
1,00
2,00
4,00
0,00
0,10
2,00
4,00
8,00
0,00
0,03
0,50
1,00
2,00
1,00
0,50
0,25



173

São preparados 100rnL de cada solução Bn, em balão
volumétrico. Em todas as soluções são adicionados 24rnL de HCl04

(6/272M), e sua concentração nas soluções Bn é 1,5M. O valor Rn é
a relação entre a concentração de Mn(II) e Co(II)
( [Mn (I I) / Co (I I) ] ) .

Devido a problemas com a solução B7, a mesma foi excluída.

9.3. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TRABALHO

Para cada solução Bn é preparada uma solução de trabalho.
Para soluções de B1 a B15,a concentração final de S(IV) é 1,71e-5M
e para as soluções B16 a B18, a concentração de S(IV) é 1,92e-5M.
A preparação utiliza o esquema a seguir:.

10rnL solução de trabalho = 2rnL de solução A + 1, 1rnL de
solução AIBi + 5,9rnL de água + 1 rnL de solução Bn.

A preparação destas soluções segue o mesmo procedimento
adotado no ítem 4.9.

9.4. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE REPERÊNCIA

As soluções de referência são utilizadas para o ajuste de
100% de transmitância do espectrofotômetro. Elas são preparadas
conforme esquema a seguir:

10rnL de solução de referência = 2rnL de solução A + 7rnL de
água + 1rnL de solução Bn

Para cada solução Bn é preparada uma solução de referência.

9.5. COLETA DE DADOS PARA O ESTUDO DO MANGANÊS

As absorbâncias são lidas, em 365nm, em intervalos de lOs. A
temperatura é controlada em 20°C. Alguns dos dados coletados são
selecionados e estão nas tabelas de 46 a 49.

Nas tabelas de 46 a 49 os termos B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7,
88, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17 e B18 significam as
respectivas soluções Bn, que tem diferentes combinações de
concentrações de Mn(II) e Co(II) .
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Tabela 47: absorbâneias em 365nm, eubeta de tem, para as diferentes
soluções Bn, [S(IV)]=1,71e-SM; [Co(1I)]=2,5e-4M; [NaN3]=O,55M e
[HCl04]=O,15M. Temperatura 20°C.

TEMPO 86 B8 89 810
(min) Mn(I1) Mn(I1) Mn(I1) Mn(I1)

OM 5,Oe-3M I,Oe-2M 2,Oe-2M
0,00
0,17
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
9,00

10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,50

abs max

0,0667
0,0700
0,0770
0,0853
0,0926
0,0994
0,1056
0,1116
0,1173
0,1223
0,1273
0,1319
0,1364
0,1409
0,1451
0,1494
0,1533
0,1570
0,1639
0,1701
0,1757
0,1807
0,1853
0,1893
0,1929
0,1960
0,1987
0,2011
0,2044
0,2044

0,4956
0,5257
0,5367
0,5407
0,5431
0,5449
0,5457
0,5461
0,5463

0,5463

0,5280
0,5304
0,5317
0,5340
0,5356
0,5363
0,5367
0,5369

0,5369

0,4747
0,4771
0,4797
0,4813
0,4823
0,4824
0,4829

0,4829
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Tabela 48: absorbâneias em 365nm, eubeta de lem, para as diferentes soluções Bn,
[S(lV)J=1,71e-5M; [Co(I1)J=1e-3M; [NaN))=O,55M e [HCI04J=O, 15M. Temperatura 20 o C.

TEMPO B11 BI1 B13 B14 B15
(min) [Mn(I1)] [Mn(I1)] [Mn(I1)] [Mn(I1)] [Mn(I1)]

OM 2,5e-4M 5,Oe-3M I,Oe-2M 2,Oe-2M
0,00
0,17
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
9,00

10,00
\l,OO
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,50

abs máxima

0,0204
0,0211
0,0237
0,0261
0,0283
0,0311
0,0326
0,0340
0,0359
0,0376
0,0393
0,0409
0,0427
0,0443
0,0459
0,0474
0,0490
0,0506
0,0536
0,0567
0,0594
0,0624
0,0654
0,0686
0,0719
0,0743
0,0763
0,0787
0,0787

0,0240
0,0254
0,0284
0,0320
0,0357
0,0390
0,0421
0,0451
0,0480
0,0509
0,0539
0,0569
0,0596
0,0624
0,0653
0,0679
0,0704
0,0730
0,0779
0,0826
0,0869
0,0911
0,0953

0,0953

0,0269
0,0343
0,0546
0,0973
0,1544
0,2189
0,2797
0,3290
0,3643
0,3884
0,4049
0,4163
0,4260
0,4293
0,4330
0,4356
0,4373
0,4387
0,4401
0,4411
0,4416

0,4416

0,0573
0,0957
0,2093
0,3747
0,4553
0,4864
0,5003
0,5080
0,5129
0,5157
0,5173
0,5186
0,5193
0,5194
0,5197
0,5200
0,5203

0,5203

0,2421
0,4027
0,5241
0,5484
0,5556
0,5601
0,5629
0,5653
0,5664
0,5663
0,5664
0,5667

0,5667
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Tabela 49: absorbâneias em 365nm, eubeta de lem, para as
diferentes soluções Bn, [S(IV)]=1,92e-SM; [Mn(Il)]=2,5e-4M;
[NaN3]=O,55M e [HCl04]=O,l5M. Temperatura 20 o e.

TEMPO B16 B17 B18
(min) [Co(I1)] [Co(I1)] [Co(I1)]

2,5e-4M 5,Oe-4M I,Oe-4M
0,00
0,17
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

10,00
11,00
12,00·
13,00
14,00
15,00

abs máxima

0,2666
0,3817
0,4781
0,5047
0,5124
0,5164
0,5190
0,5206
0,5217
0,5219
0,5221
0,5219
0,5219
0,5226
0,5217
0,5216
0,5216
0,5214
0,5213
0,5211
0,5210
0,5207
0,5204
0,5201
0,5200
0,5200
0,5197

0,5226

0,0629
0,0861
0,1464
0,2519
0,3460
0,4076
0,4413
0,4597
0,4694
0,4756
0,4791
0,4814
0,4830
0,4841
0,4847
0,4851
0,4854
0,4857

0,4857

0,0259
0,0293
0,0381
0,0533
0,0703
0,0904
0,1123
0,1357
0,1603
0,1850
0,2309
0,2520
0,2706
0,2871
0,3014
0,3137
0,3241
0,3329
0,3403
0,3467
0,3516
0,3593
0,3643
0,3674
0,3694
0,3706
0,3739
0,3751
0,3766
0,3766
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ESTUDO DO MANGANÊS COMO

• A análise das curvas da figura 36 onde é fixada a
concentração do Co(II) em 5,Oe-4M mostra que o aumento da
concentração de Mn(II) acelera a velocidade de reação. Isto pode
ser visto pela maior inclinação do período de indução. Logo nesta
faixa de concentração o Mn(II) atua como catalisador. Observar que
as curvas das soluções B4 ([Mn (11) ] =le-3M) e B5 «(Mn (11) ] =2e-3M)
não apresentam diferenças significativas. Portanto, na
concentração em redor de 1e-3M o Mn (11) tem sua capacidade de
catálise saturada.

A figura 37 onde a concentração de Co(II) é 2,5e-4M, menor
que a da figura 36, mostra que isto não altera o patamar de máxima
absorbância das soluções B8 a B10, com relação ã soluções de B3 a
B5 (figura 36). No entanto, a comparação da solução B3 com a B8,
(ambas com a concentração de Mn(II) igual a 5e-4M), na solução B3
a relação entre Mn(II) e Co(II) ê de 1:1. Já na solução B8 é 2:1
(tabela 45). O Mn(II) quando está numa concentração duas vezes
maior que a de Co(II) apresenta sua maior capacidade de catálise.
Isto pode ser visto na solução B8 que nem siquer apresentou o
período de indução, ao passo que a B3, sim. O gráfico da figura 38
mostra o mesmo comportamento. Refere-se ã relação da concentração
de Mn(II) e Co(II) .

O gráfico da figura 39, onde a concentração de Mn(II) é
fixada em 2,5e-4M mostra que o aumento da concentração de Co(II)
diminui o patamar de máxima absorbância. Provavelmente o aumento
da concentração de Co(II) interfere no equilíbrio do Mn(II) e
Mn (111), diminuindo a concentração de Mn (111). É o Mn (111) que
inicia a reação conforme o mecanismo proposto (equações 60 a 66).

Portanto, o ideal para o método é fixar a concentração do
Co(II), que está em excesso em relação ao S(IV); e que a
concentração do Mn(II) seja duas vezes maior que a do Co(II) .
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10.2. REDUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE AZOTETO

São usadas quatro concentrações de azoteto de sódio. As

soluções são preparadas a partir de uma solução A,

normalmente usada, cuj a concentração de azoteto de sódio é

2,75M e de TRIS, O,50M. Portanto, o volume de água mais o

volume da solução A é constante e igual a 8 mL. Como as

reações são realizadas num meio tamponado pelo azoteto e

ácido azotídrico, há necessidade de se reduzir a concentração

de HCl04 , que é adicionado pela solução B, de tal forma a não

se alterar o pH do tampão. Embora o pH não seja alterado, sua

capacidade tamponante é diminuída. São preparadas quatro

soluções B que contém diferentes concentrações de HCI04 mais

as mesmas concentrações de Co(II), 5e-4M e Mn(II), 1e-3M; e

são, denominadas de B1 a B4, sendo que o volume finl de cada

solução Bn foi 10 mL. Na tabela 50, mostra os volumes e

concentrações de reagentes envolvidos na preparação das

soluções para o estudo da redução da quamtidade de azoteto.

Tabela 50: mostra os volumes e concentrações dos reagentes envolvidos na preparação das

soluções 8n, que contém os íons metálicos em meio ácido.,

volume (mL) solução de trabalho,

concentração (M)

Dn CoSO. MnSO. HCIO.

(10 mL) 0,125M 0,250M 6,272M Co(I1) Mn(lI) HCI0.

819

820

821

822

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

1,80

1,22

0,60

0,26

Se-4

Se-4

5e-4

Se-4

le-3

le-3

le-3

le-3

1,13

0,77

0,38

0,16

Na tabela 51 estão os volumes e concentrações envolvidos na

preparação das soluções de trabalho.
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Observe-se que a relação entre a concentração de azoteto e

ácido perclórico é aproximadamente 3,5 para as quatro soluções de

trabalho, mantendo com isto o meio tamponado.

Tabela 51: mostra os volumes e concentrações dos reagentes envolvidos na preparação das
soluções de trabalho, quando se reduz a concentração de azoteto de sódio.

volume (mL) solução de trabalho, concentração (M)

Sol. Do azoteto água azoteto HCI04 S(IV) Co(I1) Mn(I1)

(1 mL) 2.75M

OI

02

03

04

819

820

821

822

1.50

1.00

0,50

0,20

6.50

7.00

7.50

7.80

0,41

0,28

0,14

0,06

0,11

0,08

0,04

0,02

1.70e-5

1.70e-5

1.70e-5

1.70e-5

5e-4

5e-4

5e-4

5e-4

le-3

le-3

le-3

le-3

10.3. ESTEQUIOMETRIA PARA O COBALTO

São preparadas duas baterias de soluções de trabalho. No

primeiro bloco são usadas as soluções de B23 a B27, onde a relação

de concentração do S(IV) e a de Co(II) é 0,25; 0,50; 1.00; 2.00 e

4,00, A concentração de Mn(II) é duas vezes maior que a de Co(II).

No segundo bloco são preparadas soluções de trabalho com as

seguintes relações de S(IV) e Co(II) 0,50; 1.00 e 2.00 e a

concentração de Mn (11') é sempre 1e-3M, tradicionalmente usada.

As diferentes concentrações de Co (11) e Mn (lI) são obtidas

pela preparação das seguintes soluções Bn, descri tas na

tabela 52. São preparados 10 mL de cada solução Bn. Na preparação

das soluções Bn são usadas uma solução de CoS04 de 2,5e-5M e uma

de MnS04 de 5.0e-3M. Para obtê-las parte-se das seguintes

soluções:

1 mL de solução CoS04 (O, 125M) ===> 50, OmL de solução CoS04

(2,5e-3M)
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1 mL de solução MnSO, (O, 250M) ===:> 50, OmL de solução MnSO,

(5.0e-3M)

Tabela 52: mostra os volumes e concentrações dos reagentes envolvidos na preparação

das soluções Bn, onde se variam as concentrações dos íons metálicos.

volume (mL) concentração (M) bloco
Bn CoS04 I MnS04 I MnS04 I(10 mL) 2.5e-3M 5.0e-3 0,25M Co(I1) Mn(I1)

B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30

0,17
0,34
0,68
1.36
2.72
0,34
0,68
1.36

0,17
0,34
0,68
1.36
2.72

O
O
O

o
O
O
O
O

0,4
0,4
0,4

4.25e-S
8.50e-S
1.70e-4
3.40e-4
6.80e-4
8.50e-S
1.70e-4
3.40e-4

8.S0e-S
1.70e-4
3.40e-4
6.80e-4
1.36e-3
1.00e-2
1.00e-2
1.00e-2

OI
OI
OI
01
OI
02
02
02

Em todas soluções Bn são colocados 2,4mL de HeIO, (6.272M)

São preparadas 10 mL de cada solução de trabalho, conforme a

equação:

10mL solução de trabalho=2mL solução A + 7mL(vol.AIBi + Vol.

água) + 2mL solução Bn

Em cada solução de trabalho são colocados 1 mL de solução

AIBi (l,70e-4M de S(IV) e 6 mL de água. A tabela 53 mostra as

concentrações referentes às soluções de trabalho. A concentração

de S(IV) em todas soluções de trabalho é de 1.70e-5M.

Tabela 53: mostra os volumes e concentrações dos reagentes envolvidos na preparação

das soluções de trabalho, para o estudo estequiométrico do cobalto.

Bn concentraçio (M) relaçio bloco
(I mL) Co(lI) Mn(I1) [S(IV)]/[Co(I1)]

B23 4,25e-6 8,50e-6 4 01
B24 8,50e-6 1,70e-5 2 01
B25 1,70e-5 3,40e-S I OI
B26 3,40e-S 6,80e-5 0,5 01
B27 6,80e-S 1,36e-4 0,25 01

BI28 8,50e-S 1,00e-3 2 02
B29 I,70e-S I,00e-3 I 02
B30 3,40e-S 1,00e-3 0,5 02
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gráfico da figura 43: evolução da reação para o estudo

estequiométrico do cobalto, bloco 02, onde a concentração de

Mn(II) é constante e igual a 1.00e-3M.

Tabela 54: mostra as absorbâneias,em 365nm,eubeta de tem, [S(IV)]=1,70e
5M; [Co(I1)]=5e-4M e [Mn(I1)]=le-3M. Temperatura 20°C. Redução da
concentração de azoteto.

tempo BI9
(min) [NaN3]=O,4IM

0,33 0,5191
0,83 0,5124
1,33 0,5149
1,83 0,5171
2,33 0,5193
2,83 0,5201
3,33 0,5209
3,83 0,5216
4,33 0,5219
4,83 0,5220
5,33 0,5223
5,83 0,5221
6,33 0,5221
7,33 0,5224
8,33 0,5221
9,33 0,5220

10,33 0,5220
12,33 0,5220
14,33 0,5219
16,33 0,5217
18,33 0,5214
20,33 0,5211

abs máxima 0,5224
desvio (%) 0,31

B20
[NaN3]=O,28M

0,3787
0,3731
0,3721
0,3721
0,3716
0,3713
0,3709
0,3706
0,3703
0,3699
0,3696
0,3694
0,3690
0,3684
0,3680
0,3676
0,3671
0,3657

0,3787
27,73

B21
[NaN3]=O,14M

0,2450
0,2441
0,2469
0,2486
0,2490
0,2496
0,2490
0,2490
0,2486
0,2481
0,2479
0,2474
0,2470
0,2463
0,2454
0,2449
0,2441

0,2496
52,37

B22
[NaN3]=O,06M

0,1110
0,1017
0,1009
0,1000
0,0994
0,0989
0,0986
0,0980
0,0979
0,0974
0,0971
0,0970
0,0967
0,0961
0,0960
0,0957

0,1l1O
78,82
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Tabela 55: mostra as absorbâncias, em 365nm, cubeta de Icm, [S(IV)]= I,70e-5M;
[NaNJ]=O,55M. Temperatura 20°C. Estequiometria do cobalto.

[Mn2+] = le-3
823 824 825 826 827 828 829 830
0,0554 0,0631 0,1204 0,1966 0,2697 0,0856 0,1410 0,2164
0,0811 0,1119 0,2047 0,2929 0,3964 0,0844 0,1297 0,1993
0,0867 0,1276 0,2163 0,3004 0,4024 0,0746 0,1216 0,1970
0,0883 0,1336 0,2174 0,3019 0,4046 0,0703 0,1180 0,1956
0,0900 0,1357 0,2167 0,3023 0,4053 0,0676 0,1156 0,1937
0,0896 0,1363 0,2154 0,3020 0,4056 0,0661 0,1139 0,1924
0,0887 0,1360 0,2143 0,3013 0,4054 0,0649 0,1121 0,1913
0,0887 0,1353 0,2129 0,3007 0,4050 0,0637 0,1110 0,1904
0,0881 0,1344 0,2119 0,3000 0,4047 0,0629 0,1099 0,1893
0,0877 0,1334 0,2109 0,2994 0,4043 0,0619 0,1090 0,1887
0,0876 0,1326 0,2100 0,2987 0,4037 0,0611 0,1083 0,1880
0,0870 0,1316 0,2091 0,2981 0,4034 0,0606 0,1076 0,1876
0,0866 0,1306 0,2084 0,2974 0,4027 0,0601 0,1070 0,1871
0,0856 0,1287 0,2070 0,2963 0,4019 0,0594 0,1061 0,1864
0,0844 0,1271 0,2061 0,4017 0,0587 0,1054 0,1859
0,0833 0,1259 0,2054 0,4011 0,0579 0,1049 0,1853

0,1246 0,4007 0,0576
0,0900 0,1363 0,2174 0,3023 0,4056 0,0856 0,1410 0,2164

82,82 73,99 58,51 42,31 22,60 83,66 73,09 58,70
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10.5. CONCLUSÕES PARA REDUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE

AZOTETO

• Observando-se que o desvio porcentual que é calculado com

relaçào ao valor teórico dado pela equação 102, mostrado na tabela

54 e figura 40, é muito pequeno para a solução de trabalho. Ela

contém 0,41M de azoteto de sódio. Para as demais concentrações, o

desvio é grande.

Como no modo tradicional a concentração de azoteto usada é de

0,S5M, então pode-se abaixar esta concentração para 0,41M. Com

isto economiza-se reagente e trabalhar-se com uma concentração

menor de azoteto, o que minimiza sua atuação tóxica. A evolução

da curva não revela uma alteração significante no desenvolvimento

da reação, somente alteração na absorbância máxima. Em trabalhos

anteriores, (75) verifica-se que diferentes concentrações de azoteto

geram diferentes complexos com o cobalto. De 0,2 a 1,8M de azoteto

predomina 3-[Co (N3 ) 6)] i porém, há formação de e

[CO(N3)4]-, que tem significância.

A tabela 56 mostra a distribuição dos diferentes complexos

formados nas diferentes concentrações de azoteto usadas. Os

valores são obtidos a partir da figura 14, (Coichev(75»). O

azoteto é fornecido· à solução de trabalho pela solução A que

contém 2,75M de azoteto de sódio e 0,5M de TRIS.

Inicialmente, o Hcl04 protona a TRIS. O ácido restante então

reage com o azoteto de sódio e forma HN3 • Em consequência o que

resta de azoteto de sódio se ioniza e resulta no ânion azoteto

livre, que forma complexos com o Co(III) e Co(II) .
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Tabela 56: Distribuição percentual dos complexos: tetraazidocobaltato(I1I),

pentaazidocobaltato(I1I) e hexazidocobaltato(I1I), nas diferentes concentrações de ânion azoteto.

solução solução solução de trabalho
A B

volume NaNJ TRlS HCI04 concentração (M) teor
(mL) (mels) (mols) (mols) (%)

HNJ I NJ- [Co(NJ)4f I [Co(NJ>SJ'- I [CO(N3)6l'-
1,5
1,0
0,5
0,2

4,13e-3
2,75e-3
1,38e-3
0,S5e-3

0,75e-3
0,SOe-3
0,25e-3
0, IOe-3

1,13e-3
0,77e-3
0,38e-3
0,16e-3

0,04
0,03
0,01
0,01

0,38
0,25
0,13
O,OS

41
5S
79
91

18
18
9
7

41
27
12
2

À medida que se diminui a concentração de azoteto, a

absorbância diminui. Disto podem ser feitas as seguintes

hipóteses:

• Cada complexo tem um valor de absortividade molar diferente

para 365nm. Logo, a diferença na distribuição porcentual dos

complexos leva a um abaixamento na absorbância; que é resultado da

soma das diferentes absorbâncias para cada complexo;

• além de ocorrer variação na distribuição porcentual dos

complexos, menor número de lons de Co(II) é oxidada a Co(III)

devido à alteração do potencial de oxidação, causada pela variação

do azoteto;

• ocorre uma combinação das duas hip6teses anteriores.

Na concentração tradicional de azoteto, O,55M, o teor de cada

complexo (figura 14) é:

Uma sugestão é elevar a concentração de azoteto para 2M,
quando se espera a formação do complexo hexa mais próximo possível
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de 100%. Com isto seria eliminada a interferência dos outros
compostos de coordenação.

Um estudo mais detalhado desta elevação da concentração do
azoteto se faz necessário. Então verificando-se a absortividade,
existe a possibilidade de determinar o valor da absortividade
molar para o complexo hexa isolado.

10.6. CONCLUSÕES PARA ESTEQUIOMETRIA DO COBALTO

• Quando a concentração de azoteto de s6dio é O, 55M, há

predominância da formação de e 2 mols de íons

Co(II) (equação 92) complexados reagem com 1 moI de S(IV) reações

descritas no item 2 (equação 96). Admitindo-se que todo S (IV)

reage quando há excesso de Co(II), e usando a equação da curva de

calibração

A = 29720C + 0,0188 (equação 102) , elabora-se a tabela 57.

Tabela 57: mostra a absorbância. em 365nm que é calculada pela equação da curva de
calibração, item 4.13 e a absorbância medida. Temperatura 20°C,
cubeta de lcm, [S(lV)]=1,70e-5M e [NaN3]=0,55M.
Para as soluções de B23 a B27 a relação [Mn(I1)]/[Co(I1)] = 2
Para as soluções de B28 a B30 [Mn(I1)] = I,Oe-3M. Estequiometria do cobalto

Bn reagiram relaçio absorbância
o(D):S(IV

)
Co(I1XM} S(IV) (M) calculada medida

B23 4,25e-6 2, 12e-6 1:4 0,0818 0,0900
B24 8,50e-6 4,25e-6 1:2 0,1451 0,1363
B25 1,70e-5 8,50e-6 I: 1 0,2714 0,2174
B26 3,40e-5 1,70e-5 2:1 0,5240 0,3023
B27 6,80e-5 1,70e-5 4:1 0,5240 0,4056
B28 8,50e-6 4,25e-6 1:2 0,1451 0,0856
B29 1,70e-5 8,50e-6 1:1 0,2714 0,1410
B30 3,40e-5 1,70e-5 2:1 0,5240 0,2164

o objetivo deste experimento é mostrar que dois íons Co(II)
complexados reagem com um de S(IV). Baseado: nisto, é elaborada a
tabela 57. No entanto, a absorbância medida é menor que a
calculada, com exceção da 1 4 medição B23 onde os erros
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espectrofotométricos são grandes. Observar que a relação entre as
concentrações de S(IV) e Co(II) ([Co(II)]/[S(IV)]) são mostradas
na tabela 58.

Tabela 58: relação entre as concentrações dos reagentes envolvidos na
reação. Para as soluções de 823 a 827 a relação [Mn(I1)]/[Co(I1)] = 2
Para as soluções de 828 a 830 [Mn(I1)] = 1,Oe-3M. Estequiometria do
cobalto

8n

823
824
825
826
827
828
829
830

concentraçio (M)
Co(I1) S(IV)

4,2Se-6 1,70e-S
8,SOe-6 1,70e-S
1,70e-S 1,70e-S
3,40e-S 1,70e-S
7,80e-S 1,70e-S
8,SOe-6 1,70e-S
1,70e-S 1,70e-S
3,40e-S 1,70e-S

Relaçio
[Co(I1)]/[S(IV)]

114
112
1/1
2/1
4/1
112
111
2/1

• A tabela 57 é calculada baseando-se na estequiometria.
Porém os resultados obtidos não confirmam isto porque o cobalto
(11) além de reagir com o S(IV), reage com o Mn(II), para formar o
Mn(III) e com isto possibilita o início da reação. Para que ele
oxide o Mn(II) tem. que ter um potencial de oxidação determinado
que possibilite a formação da quantia suficiente de Mn(III) para
que a reação se inicie.
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11.3. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SULFATO DE FERRO

2,SE-3M

são pesados O,6951g de FeS04 .7H20, em balança analítica,

coloca-se em um béquer de 20mL e adiciona-se 8.6mL de HCI04

(11, 64M). Transfere-se para um balão volumétrico de 1 litro e

completa-se o volume com água destilada e deionizada. O ácido

adicionado leva o pH a 1 e evita a hidr6lise do sal. No caso do

ferro isso é muito importante devido à grande facilidade do

sulfato de ferro sofrer hidrólise.

11.4. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES Bn PARA O COBRE

São preparados 10mL de cada solução. Elas são denominadas de

B31 a B35. Em todas as soluções são adicionados: O,40mL de CoS04

(O, 125M); O, 40mL de MnS04 (O, 250M) e 2, 40mL de HCl04 (6, 272M). A

quantidade de ácido proveniente das soluções de sulfato de cobre,

sulfato de cobalto e sulfato de manganês é desprezível diante da

quantidade adicionada de HCl04 • As concentrações finais para estes

são: [Mn++] =le-2M e [HCI04 ] =1, SOM. O volume de

sulfato de cobre O, 01M adicionado para as soluções Bn estão na

tabela 59.

Tabela 59: preparação das soluções Bn contendo diferentes concentrações de cobre,
[Co(I1)]=Se-3M; [Mn(I1)]=1e-2M e (HCI04]=1,5M.

Soluçio Dn volume CUS04 (O,OlM)
(lOmL) (mL)

B31 0,60
B32 1,00
B33 1,50
B34 2,00
B35 2,40

concentraçio final Cu(D)
(M)

6,Oe-4
1,Oe-3
1,5e-3
2,Oe-3
2,5e-3

Os volumes são completados com água destilada e deionizada.
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10mL de solução de trabalho = 2mL de solução A + 7mL (vol.

AIBi + vol. água) + 1rnL de solução Bn

A tabela 61 mostra como são preparadas as soluções para
estudo do cobre

Tabela 61: preparação das soluções de trabalho contendo cobre, , [Co(I1)]=5e-4M;
[Mn(I1)]=le-3M; [HCI04]=0,15M, [NaN3]=0,55M e [TRIS]=0,10M,

Solução Solução volume concentração
reagente Bn (mL) (M)
(10mL) (ImL) AIBi I água Cu(II) I S(IV)

01
02
03
04
05
06
07

B31
B32
B33
B34
B35
B32
B'

o
O
O
O
O

0,5
O

7
7
7
7
7

6,5
7

6,00e-5
1,00e-4
1,50e-4
2,00e-4
2,50e-4
1,00e-4

O

O
O
O
O
O

8,5e-6
O

As soluções de trabalho são preparadas conforme descrito no
item 4.9. Porém, que ao invés do uso da solução B tradicional são
usadas as soluções Bn aqui descritas.

11.8. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TRABALHO PARA O
FERRO

São preparadas as soluções de modo semelhante ao caso do
cobre, somente se usa as soluções Bn contendo ferro. A tabela 62
mostra a preparação destas soluções.

Tabela 62: preparaçã~ das soluções de trabalho contendo ferro, [Co(I1)]=5e-4M;
[Mn(I1)]=le-3M; [HCI04]=O,15M, [NaN3]=O,55M e [TRIS]=O,1 OM,

solução volume (mL) concentração (M) cor

reagente I Bo AIBi I água Fe(I1) I Cu(I1) I S(lV)
(10mL) (lmL)

01
02
03
04
05
06

B36
B37
B38
B39
B40
B37

o
O
O
O
O

0,5

7
7
7
7
7

6,5

2,5e-6
I,Oe-5
5,Oe-S
7,5e-S
I,Oe-4
I,Oe-5

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

8,5e-6

vermelha
vermelha
vermelha
vermelha
vermelha
castanha
averm.

07 B41 0,5 6,5 1,Oe-5 I,Oe-4 8,5e-6 castanha
08 B37 1,8 5,2 1,Oe-5 O 3,06e-5 castanha
09 B40 0,5 6,5 1,Oe-4 O 8,5e-6 vermelha

As cores das soluções mostradas na tabela 62 são observadas
durante o experimento.
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essa diferença de tempo não é significante. Porém, para uma

análise cinética mais rigorosa é necessário considerar essa

correção.

Nas tabelas de 64 a 73.

abs 1 dja: é a absorbância lida 1 dia ap6s o início da reação

abs ,14mjn: é a absorbância lida 14 minutos ap6s o início da
reação

abs 24mjn: é a absorbância lida 24 minutos ap6s o início da
reação

São feitas regressões lineares com 95% de confiabilidade para

S(IV), cobre e ferro. São também feitas regressões com o

coeficiente linear zero, ou seja a reta deve passar na origem.

Para se ajustar o espectrofotômetro em 100% de transmitância

é usada a solução de referência sem metais, descrita no item 3.

Observar que a inclusão dos metais aumenta a absorbância.O valor

deste incremento praticamente fica constante durante o período

dessa análise.



11.11. COLETA DE DADOS PARA S(IV)

Tabela 64: absorbâneias em 340 e 36Snm, eubeta de tem, temperatura 20°C, para diferentes concentrações de S(IV), [Co(lI)]=Se
4M; [Mn(II)]= te-3M; [HCI04]=0, t SM, [NaNJ)=O,SSM e [TRIS)=O, tOM,

0,9461
0,9654
0,9739
0,9767
0,9773
0,9769
0,9766
0,9761
0,9756
0,9753
0,9754
0,9756
0,9753
0,9753
0,9748
0,9749
0,9750
0,9751

0,7337
0,7580
0,7644
0,7667
0,7673
0,7671
0,7666
0,7661
0,7658
0,7656
0,7651
0,7650
0,7649
0,7646
0,7649
0,7646
0,7649
0,7646

0,5 III
0,5670
0,5739
0,5766
0,5771
0,5773
0,5769
0,5773
0,5764
0,5761
0,5759
0,5757
0,5755
0,5754
0,5754
0,5751
0,5753
0,5753
0,5750

0,3779
0,3777
0,37'79
0,3778
0,3776
0,3779
0,3779
0,3776
0,3776

0,1904
0,3630
0,3743
0,3774
0,3786
0,3789
0,3787
0,3786
0,3786
0,3783
0,3781

0,1829
0,1826
0,1826
0,1823

0,0417
0,0987
0,1535
0,1744
0,1806
0,1820
0,1825
0,1826
0,1827
0,1829
0,1831
0,1830
0,1830
0,1830
0,1830
0,1829

0,8282
0,8709
0,8806
0,8837
0,8844
0,8843
0,8841
0,8839
0,8834
0,8833
0,8833
0,8836
0,8834
0,8836
0,8834
0,8834
0,8835
0,8836

0,6236
0,6886
0,6953
0,6976
0,6983
0,6985
0,6978
0,6976
0,6974
0,6973
0,6970
0,6969
0,6967
0,6966
0,6969
0,6969
0,6970
0,6970

0,3994
0,5200
0,5273
0,5299
0,5306
0,5308
0,5306
0,5312
0,5301
0,5300
0,5300
0,5397
0,5297
0,5295
0,5297
0,5296
0,5297
0,5297
0,5296

0,3550
0,3549
0,3551
0,3551
0,3551
0,3553
0,3553
0,3551
0,3551

0,1331
0,3372
0,3509
0,3541
0,3553
0,3559
0,3559
0,3557
0,3556
0,3554
0,3553

0,1839
0,1837
0,1837
0,1834

0,0547
0,1001
0,1520
0,1744
0,1810
0,1826
0,1830
0,1831
0,1836
0,1836
0,1838
0,1837
0,1839
0,1839
0,1840
0,1836

0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5

11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0

340nm 365nrn
tempo concentrações de S(IV) (M) concentrações de S(IV) (M)
(min) 5,IOE-051 1,19E-041 1,87E-041 2,55E-041 3,23E-04 5,IOE-051 1,19E-041 1,87E-041 2,55E-041 3,23E-04

- -

00
0\

abs 14min
abs 24min

0,1839
0,1839

0,3550
0,3553

0,5297
0,5297

0,6967
0,6970

0,8834
0,8836

0,1830
0,1829

0,3779
0,3779

0,5755
0,5753

0,7649
0,7646

0,9753
0,9751



Tabela 65: absorbâncias em 412 e 470nm, cubeta de lcm, temperatura 20°C, para diferentes concentrações de S(IV), [Co(I1)]=5e
4M; [Mn(I1)]=le-3M; [HCI04]=O,15M, [NaN3]=O,55M e [TRIS]=O, 10M,

-\O
\O

0,1266
0,1279
0,1290
0,1291
0,1295
0,1297
0,1296
0,1296
0,1296
0,1296
0,1299
0,1300
0,1299
0,1297
0,1300
0,1297
0,1300
0,1301

0,0997
0,1001
0,1007
0,1004
0,1010
0,1007
0,1006
0,1005
0,1007
0,1006
0,1001
0,1005
0,1006
0,1004
0,1004
0,1002
0,1006
0,1004

0,0789
0,0801
0,0804
0,0803
0,0806
0,0806
0,0803
0,0807
0,0801
0,0805
0,0805
0,0805
0,0804
0,0803
0,0801
0,0803
0,0804
0,0801
0,0803

0,0596
0,0594
0,0599
0,0596
0,0596
0,0597
0,0596
0,0596
0,0597

0,0504
0,0584
0,0590
0,0593
0,0596
0,0594
0,0597
0,0594
0,0591
0,0596
0,0597

0,0407
0,0403
0,0401
0,0403

0,0253
0,0327
0,0375
0,0389
0,0396
0,0396
0,0400
0,0399
0,0401
0,0403
0,0406
0,0407
0,0406
0,0406
0,0407
0,0407

0,5387
0,5431
0,5467
0,5479
0,5481
0,5481
0,5479
0,5474
0,5473
0,5469
0,5470
0,5473
0,5470
0,5470
0,5470
0,5470
0,5470
0,5470

0,4221
0,4255
0,4281
0,4290
0,4293
0,4287
0,4287
0,4281
0,4281
0,4280
0,4277
0,4277
0,4274
0,4273
0,4271
0,4274
0,4274
0,4271

0,3104
0,3210
0,3240
0,3249
0,3250
0,3250
0,3247
0,3251
0,3244
0,3244
0,3243
0,3241
0,3240
0,3237
0,3238
0,3237
0,3237
0,3236
0,3236

0,2143
0,2142
0,2144
0,2143
0,2143
0,2143
0,2144
0,2143
0,2141

0,1472
0,2091
0,2133
0,2143
0,2149
0,2151
0,2151
0,2151
0,2149
0,2146
0,2146

0,1071
0,1069
0,1066
0,1066

0,0329
0,0669
0,0943
0,1037
0,1064
0,1067
0,1071
0,1071
0,1073
0,1074
0,1076
0,1073
0,1074
0,1071
0,1074
0,1071

0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5

11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0

412 nm 470nrn
tempo concentração de S(IV) (M) concentrações de S(IV) (M)
(min) 5,IOE-05f 1,19E-04/ 1,87E-041 2,55E-041 3,23E-04 5, IOE-05I 1,19E-04/ 1,87E-041 2,55E-041 3,23E-04

- - - - - - - - - - - - - -

abs 14min
abs 24min

0,1074
0,1071

0,2143
0,2143

0,3240
0,3236

0,4274
0,4271

0,5470
0,5470

0,0406
0,0407

0,0596
0,0597

0,0804
0,0801

0,1006
0,1004

0,1299
0,1301



11.12. COLETA DE DADOS PARA O COBRE

Tabela 66: absorbâncias em 340 e 365nm, cubeta de Icm, temperatura 20°C, para diferentes concentrações cobre, [Co(I1)]=5e-
4M; [Mn(I1)]=le-3M ; [HCI04]=0,15M, [NaN3]=0,55M e [TRIS]=O, 10M,

tempo
(mio) B31 B32 B33 B334 B35 B31 B32 B33 B34 B35

0,5 0,1416 0,1853 0,2703 0,3501 0,4294 0,2311 0,3340 0,5031 0,6606 0,8186
1,5 0,1486 0,1856 0,2710 0,3510 0,4308 0,2381 0,3350 0,5054 0,6626 0,8213
2,5 0,1454 0,1865 0,2719 0,3519 0,4317 0,2600 0,3360 0,5069 0,6639 0,8233
3,5 0,1471 0,1874 0,2729 0,3527 0,4326 0,2384 0,3369 0,5080 0,6651 0,8246
4,5 0,1486 0,1879 0,2734 0,3534 0,4334 0,2397 0,3374 0,5087 0,6657 0,8257
5,5 0,1503 0,1889 0,2741 0,3540 0,4344 0,2419 0,3383 0,5093 0,6666 0,8270
6,5 0,1526 0,1891 0,2747 0,3546 0,4347 0,2436 0,3386 0,5103 0,6672 0,8274
7,5 0,1550 0,1897 0,2750 0,3550 0,4354 0,2466 0,3389 0,5109 0,6679 0,8281
8,5 0,1570 0,1900 0,2756 0,3556 0,4360 0,2484 0,3396 0,5114 0,6684 0,8289

o 9,5 0,1590 0,1903 0,2761 0,3560 0,4367 0,2503 0,3401 0,5117 0,6689 0,8299o
11 0,1606 0,1910 0,2766 0,3566 0,4371 0,2519 0,3409 0,5126 0,6697 0,8303M

12 0,1614 0,1914 0,2771 0,3570 0,4375 0,2526 0,3411 0,5129 0,6699 0,8307
14 0,1623 0,1917 0,2779 0,3576 0,4386 0,2535 0,3417 0,5135 0,6710 0,8319
16 0,1634 0,1925 0,2784 0,3576 0,4394 0,2550 0,3423 0,5143 0,6710 0,8326
18 0,1647 0,1931 0,2790 0,3587 0,4398 0,2560 0,3431 0,5149 0,6724 0,8333
20 0,1656 0,1933 0,2770 0,3597 0,4406 0,2571 0,3436 0,5156 0,6732 0,8340
22 0,1664 0,1941 0,2801 0,3603 0,4413 0,2579 0,3441 0,5162 0,6738 0,8346
24 0,1671 0,1947 0,2807 0,3610 0,4416 0,2588 0,3449 0,5167 0,6743 0,8353
26 0,1680 0,1951 0,2813 0,3611 0,4424 0,2596 0,3454 0,5173 0,6750 0,8360
28 0,1686 0,1957 0,2819 0,3616 0,2603 0,3460 0,5178 0,6756
30 0,1690 0,1963 0,2821 0,3621 0,4435 0,2609 0,3464 0,5181 0,6761 0,8371
35 0,1704 0,1971 0,2830 0,3629 0,4447 0,2626 0,3474 0,5194 0,6773 0,8386
40 0,1716 0,1981 0,2841 0,3639 0,4459 0,2638 0,3486 0,5206 0,6781 0,8394
50 0,1741 0,1997 0,2858 0,3654 0,4480 0,2664 0,3502 0,5223 0,6801 0,8423
60 0,1759 0,2011 0,2877 0,3672 0,4499 0,2687 0,3520 0,5244 0,6820 0,8440

abs 1 dia 0,2374 0,2417 0,3327 0,4113 0,5096 0,3406 0,3996 0,5766 0,7320 0,9109
abs 14 mio 0,1634 0,1925 0,2784 0,3576 0,4394 0,2550 0,3423 0,5143 0,6710 0,8326
abs 24 mio 0,1671 0,1947 0,2807 0,3610 0,4416 0,2588 0,3449 0,5167 0,6743 0,8353





11.13. COLETA DE DADOS PARA FERRO

Tabela 68: absorbâncias em 340 e 365nm, cubeta de tem, temperatura 20°C, para diferentes concentrações de ferro, [Co(lI)]=5e-
4M; [Mn(II)]=Je-3M ; [HCI04]=0,J5M, [NaN3]=O,55M e [TRIS]=O,JOM,

i

tempo
(min) I B36 I B37 I B38 I B39 I 840 I B36 I B37 I B38 I B39 I 840

0,5 0,0323 0,0394 0,1006 0,1238 0,1575 0,0147 0,0220 0,0839 0,1077 0,1426
1,5 0,0394 0,0570 0,1804 0,2384 0,3139 0,0209 0,0374 0,1496 0,2017 0,2707
2,5 0,0450 0,0737 0,2430 0,3360 0,4355 0,0253 0,0507 0,2010 0,2819 0,3704
3,5 0,0474 0,0860 0,2940 0,4053 0,5350 0,0273 0,0611 0,2427 0,3389 0,4523
4,5 0,0486 0,0961 0,3356 0,4664 0,6154 0,0281 0,0693 0,2767 0,3891 0,5186
5,5 0,0487 0,1036 0,3681 0,5157 0,6813 0,0283 0,0754 0,3039 0,4299 0,5729
6,5 0,0489 0,1096 0,3951 0,5569 0,7352 0,0284 0,0801 0,3261 0,4639 0,6170
7,5 0,0488 0,1137 0,4179 0,5901 0,7791 0,0284 0,0834 0,3447 0,4913 0,6534
8,5 0,0487 0,1166 0,4359 0,6177 0,8159 0,0285 0,0858 0,3596 0,5140 0,6837
9,5 0,0486 0,1184 0,4510 0,6401 0,8457 0,0285 0,0874 0,3720 0,5327 0,7083

M 11,0 0,0487 0,1204 0,4683 0,6669 0,8811 0,0287 0,0890 0,3863 0,5546 0,7375
o 12,0 0,0490 0,1210 0,4774 0,6801 0,8994 0,0287 0,0894 0,3937 0,5646 0,7527M

14,0 0,0489 0,1219 0,4906 0,7008 0,9273 0,0287 0,0900 0,4044 0,5826 0,7756
16,0 0,0489 0,1220 0,4992 0,7145 0,9463 0,0290 0,0904 0,4117 0,5937 0,7916
18,0 0,0491 0,1226 0,5047 0,7236 0,9596 0,0292 0,0906 0,4163 0,6013 0,8022
20,0 0,0490 0,1227 0,5084 0,7294 0,9686 0,0293 0,0907 0,4193 0,6061 0,8097
22,0 0,0490 0,1227 0,5109 0,7334 0,9746 0,0293 0,0910 0,4210 0,6094 0,8146
24,0 0,0493 0,1227 0,5124 0,7360 0,9787 0,0293 0,0910 0,4224 0,6117 0,8180
26,0 0,0493 0,1231 0,5134 0,7379 0,9814 0,0294 0,0913 0,4234 0,6130 0,8206
28,0 0,0497 0,1232 0,5140 0,7390 0,9835 0,0299 0,0911 0,4240 0,6141 0,8219
30,0 0,0494 0,1237 0,5146 0,7399 0,9846 0,0298 0,0913 0,4243 0,6147 0,8227
35,0 0,0496 0,1234 0,5151 0,7409 0,9864 0,0297 0,0914 0,4247 0,6154 0,8245
40,0 0,0498 0,1234 0,5153 0,7415 0,9873 0,0299 0,0916 0,4253 0,6164 0,8253
50,0 0,0504 0,1239 0,5161 0,7424 0,9887 0,0311 0,0923 0,4263 0,6170 0,8266
60,0 0,0517 0,1243 0,5169 0,7427 0,9900 0,0323 0,0923 0,4269 0,6173 0,8281

abs I dia 0,0780 0,1546 0,5173 0,7616 1,0064 0,0560 0,1229 0,4284 0,6370 0,8454
abs 14min 0,0489 0,1219 0,4906 0,7008 0,9273 0,0287 0,0900 0,4044 0,5826 0,7756
abs 24min 0,0493 0,1227 0,5124 0,7360 0,9787 0,0293 0,0910 0,4224 0,6117 0,8180



Tabela 69: absorbâncias em 412 e 470nm, cubeta de Icm, temperatura 20°C, para diferentes concentrações de ferro, [Co(II)]=5e-
4M; [Mn(II)]=le-3M ; [HCI04]=O,15M, [NaN3]=O,55M e [TRIS]=O,IOM,

tempo absorbância 470 om
(min) B36 B37 B38 B39 B40 B36 B37 B38 B39 840

0,5 0,0117 0,0190 0,0744 0,0957 0,1281 0,0187 0,0285 0,0994 0,1329 0,1759
1,5 0,0170 0,0307 0,1239 0,1661 0,2239 0,0247 0,0429 0,1573 0,2160 0,2880
2,5 0,0203 0,0406 0,1362 0,2269 0,2991 0,0283 0,0541 0,2028 0,2867 0,3765
3,5 0,0216 0,0486 0,1639 0,2697 0,3607 0,0293 0,0635 0,2395 0,3375 0,4490
4,5 0,0222 0,0546 0,2194 0,3076 0,4105 0,0297 0,0706 0,2697 0,3819 0,5078
5,5 0,0224 0,0594 0,2400 0,3384 0,4514 0,0303 0,0757 0,2938 0,4184 0,5560
6,5 0,0224 0,0629 0,2569 0,3640 0,4849 0,0300 0,0800 0,3137 0,4483 0,5951
7,5 0,0223 0,0653 0,2710 0,3846 0,5123 0,0303 0,0827 0,3303 0,4729 0,6276
8,5 0,0224 0,0670 0,2821 0,4017 0,5350 0,0304 0,0847 0,3434 0,4933 0,6546
9,5 0,0223 0,0683 0,2916 0,4154 0,5536 0,0304 0,0861 0,3444 0,5096 0,6764

11,0 0,0222 0,0693 0,3024 0,4323 0,5758 0,0306 0,0873 0,3671 0,5289 0,7024
12,0 0,0226 0,0697 0,3080 0,4404 0,5873 0,0306 0,0879 0,3737 0,5388 0,7161
14,0 0,0227 0,0701 0,3161 0,4536 0,6044 0,0306 0,0883 0,3835 0,5540 0,7367 N

o
16,0 0,0229 0,0704 0,3217 0,4621 0,6164 0,0311 0,0882 0,3897 0,5639 0,7506

w

18,0 0,0228 0,0709 0,3250 0,4676 0,6246 0,0311 0,0887 0,3937 0,5704 0,7604
20,0 0,0229 0,0706 0,3274 0,4714 0,6303 0,0311 0,0887 0,3963 0,5749 0,7672
22,0 0,0229 0,0709 0,3289 0,4737 0,6343 0,0311 0,0887 0,3979 0,5778 0,7714
24,0 0,0230 0,0710 0,3297 0,4754 0,6367 0,0310 0,0886 0,3989 0,5794 0,7747
26,0 0,0230 0,0710 0,3303 0,4756 0,6385 0,0311 0,0886 0,3997 0,5807 0,7766
28,0 0,0234 0,0709 0,3307 0,4772 0,6397 0,0313 0,0885 0,4000 0,5815 0,7779
30,0 0,0234 0,0710 0,3310 0,4776 0,6403 0,0310 0,0886 0,4001 0,5821 0,7787
35,0 0,0233 0,0709 0,3311 0,4781 0,6414 0,0309 0,0886 0,4004 0,5824 0,7797
40,0 0,0229 0,0709 0,3319 0,4786 0,6421 0,0309 0,0884 0,4013 0,5830 0,7801
50,0 0,0241 0,0716 0,3324 0,4794 0,6430 0,0319 0,0889 0,4016 0,5836 0,7813
60,0 0,0250 0,0716 0,3326 0,4794 0,6441 0,0190 0,0889 0,4016 0,5835 0,7823

abs 1 dia 0,0420 0,0900 0,3311 0,4923 0,6531 0,0434 0,0969 0,3966 0,5894 0,7830
abs 14min 0,0227 0,0701 0,3161 0,4536 0,6044 0,0306 0,0883 0,3835 0,5540 0,7367
abs24min 0,0230 0,0710 0,3297 0,4754 0,6367 0,0310 0,0886 0,3989 0,5794 0,7747



0,6709

0,6833
0,6853
0,6854
0,6861
0,6869
0,6861
0,6863
0,6864
0,6864
0,6863
0,6864
0,6863
0,6863
0,6863

~o
N

11.14. DADOS PARA SOLUÇÕES CONTENDO S(IV) + COBRE

Tabela 70: absorbâncias em 340 e 365nm, cubeta de lcm, temperatura 20°C, para diferentes concentrações de
S(IV) + cobre, [Co(I1)]=5e-4M; [Mn(II»)=1e-3M; [HCIO.)=0,15M, [NaN))=O,55M e [TRIS)=O,10M,

tempo soluções mistas 340 nm soluções mistas 365 nm
(min) B35+S(IV)1 B31+S(IV)3 B33+S(IV)2 B31 +S(IV)2 B35+S(IV)1 B31 +S(lV)3 B33+S(IV)2 B31+S(IV)2

0,5 0,4409 0,7995 0,4040 0,1932 0,8290 1,0380 0,7350 0,3390
1,5 0,4604 0,8936 0,6459 0,8546 1,0784 0,9281
2,5 0,4927 0,9086 0,6628 0,5356 0,8914 1,0931 0,9437
3,5 0,5181 0,9147 0,6677 0,9179 1,0993 0,9483
4,5 0,5315 0,9171 0,6699 0,5481 0,93ll 1, I°17 0,9506
5,5 0,5366 0,9183 0,67ll 0,5500 0,9360 1,1026 0,9521
6,5 0,5389 0,9186 0,6713 0,5506 0,9384 1,1029 0,9522
7,5 0,5397 0,9189 0,6714 0,5510 0,9394 1,1030 0,9521
8,5 0,5409 0,9189 0,6710 0,5520 0,9404 1,1027 0,9519
9,5 0,5410 0,9187 0,6707 0,5514 0,9404 1,1025 0,9514

ll,O 0,5413 0,9186 0,6707 0,5515 0,9408 1,1026 0,95ll
12,0 0,5413 0,9185 0,6706 0,5516 0,9406 1,1020 0,9510
14,0 0,5414 0,9186 0,6703 0,5516 0,9410 1,1023 0,9506
16,0 0,5418 0,9181 0,6699 0,5516 0,9411 1,1019 0,9503
18,0 0,5417 0,9174 0,6696' 0,5517 0,9413 I, I009 0,9499
20,0 0,5420 0,9170 0,6691 0,5517 0,9414 1,1004 0,9491
22,0 0,5420 0,9167 0,6687 0,5517 0,9414 1,0997 0,9487
24,0 0,5422 0,9136 0,6682 0,5518 0,9416 1,0993 0,9481
26,0 0,5421 0,9416
28,0 0,5423 0,9416
30,0 0,5421 0,9415

abs 14min 0,5414 0,9186 0,6703 0,5516 0,9410
abs 24min 0,5422 0,9136 0,6682 0,5518 0,9416

1,1023
1,0993

0,9506
0,9481

0,6864
0,6863



0,2350

0,2361
0,2369
0,2367
0,2370
0,2371
0,2367
0,2370
0,2371
0,2369
0,2370
0,2367
0,2370
0,2369
0,2370

Tabela 71: absorbâncias em 412 e 470nm, cubeta de lcm, temperatura 20°C, para diferentes concentrações de
S(IV) + cobre, [Co(I1»)=5e-4M; [Mn(I1»)=le-3M ; [HCI04)=O,15M, [NaN))=O,55M e [TRIS)=O,lOM,

tempo soluções mistas 412 nm soluções mistas 470 nm
(min) B35+S(IV)1 B31+S(lV)3 B33+S(lV)2 BI+S(lV)2 B35+S(IV)1 B3I+S(lV)3 B33+S(lV)2 B31+S(IV)2

0,5 1,3090 0,8060 0,9754 0,4505 0,6749 0,2804 0,4636 0,2144
1,5 1,3259 0,8176 .1,0416 0,6776 0,2829 0,4702
2,5 1,3466 0,8247 1,0491 0,5885 0,6814 0,2846 0,4718
3,5 1,3603 0,8274 1,0517 0,6837 0,2851 0,4720
4,5 1,3671 0,8287 1,0529 0,5948 0,6849 0,2854 0,4721
5,5 1,3699 0,8293 1,0540 0,5959 0,6854 0,2859 0,4723
6,5 1,3711 0,8293 1,0541 0,5960 0,6856 0,2857 0,4724
7,5 1,3716 0,8293 1,0537 0,5961 0,6859 0,2860 0,4721
8,5 1,3721 0,8294 1,0539 0,5966 0,6861 0,2859 0,4721
9,5 1,3721 0,8291 1,0539 0,5964 0,6861 0,2860 0,4723

11,0 1,3722 0,8290 1,0537 0,5964 0,6861 0,2863 0,4723
12,0 1,3724 0,8293 1,0533 0,5963 0,6863 0,2864 0,4723
14,0 1,3726 0,8294 1,0534 0,5964 0,6863 0,2864 0,4726
16,0 1,3728 0,8297 1,0533 0,5964 0,6863 0,2865 0,4727
18,0 1,3727 0,8285 1,0529 0,5962 0,6863 0,2865 0,4726
20,0 1,3730 0,8285 1,0526 0,5961 0,6863 0,2861 0,4725
22,0 1,3730 0,8281 1,0523 0,5960 . 0,6864 0,2866 0,4724
24,0 1,3729 0,8280 1,0523 0,5964 0,6864 0,2864 0,4723
26,0 1,3733 0,6864
28,0 1,3733 0,6866
30,0 1,3731 0,6866

N
o
I..A

abs 14min 1,3726 0,8294 1,0534 0,5964 0,6863
abs 24min 1,3729 0,8280 1,0523 0,5964 0,6864

0,2864
0,2864

0,4726
0,4723

0,2369
0,2370



11.15. DADOS PARA AS SOLUÇÕES CONTENDO S(IV) + FERRO

Tabela 72: absorbâncias em 340 e 365nm, cubeta de Icm, temperatura 20°C, para diferentes concentrações de
S(lV) + ferro, [Co(I1)]=5e-4M; [Mn(I1)]= Ie-3M; [HCI04]=0,15M, [NaN3]=O,SSM e [TRIS]=O,10M,

0,3808
0,3849
0,3909
0,4137
0,4642
0,5064
0,5237
0,5300
0,5326
0,5339
0,5347
0,5350
0,5354
0,5358
0,5360
0,5362
0,5366
0,5366
0,5367
0,5368
0,5371
0,5374
0,5379
0,5384
0,5393

0,0441
0,0609
0,0738
0,0834
0,0897
0,0936
0,0995
0,1391
0,1609
0,1836
0,2196
0,2466
0,2923
0,3101
0,3160
0,3187
0,3211
0,3234
0,3264
0,3300
0,3328
0,3421
0,3526
0,3716
0,3871

0,1446
0,2738
0,3740
0,4537
0,5189
0,5708
0,6132
0,6483
0,6770
0,6927
0,7290
0,7439
0,7663
0,7816
0,7920
0,7991
0,8039
0,8071
0,8094
0,8109
0,8120
0,8135
0,8144
0,8179
0,8267

0,0256
0,0404
0,0533
0,0633
0,0716
0,0776
0,0823
0,0859
0,0884
0,0904
0,0923
0,0930
0,0940
0,0944
0,0949
0,0950
0,0954
0,0967
0,0994
0,1053
0,1145
0,1374
0,1451
0,1492
0,1517

0,2630
0,2660
0,2707
0,2876
0,3299
0,3711
0,3891
0,3960
0,3987
0,4000
0,4009
0,4009
0,4018
0,4020
0,4023
0,4024
0,4027
0,4028
0,4029
0,4033
0,4033
0,4037
0,4041
0,4049
0,4056

0,0637
0,0837
0,0996
0,1115
0,1192
0,1240
0,1289
0,1587
0,1859
0,2019
0,2348
0,2577
0,3000
0,3177
0,3234
0,3261
0,3281
0,3304
0,3331
0,3361
0,3386
0,3466
0,3559
0,3730
0,3873

0,1582
0,3176
0,4399

0,537
0,6160
0,6792
0,7307
0,7733
0,8081
0,8272
0,8711
0,8889
0,9161
0,9347
0,9472
0,9559
0,9618
0,9656
0,9684
0,9703
0,9716
0,9733
0,9743
0,9774
0,9850

0,0434
0,0610
0,0765
0,0889
0,0986
0,1064
0,1124
0,1166
0,1198
0,1221
0,1243
0,1255
0,1267
0,1272
0,1277
0,1279
0,1281
0,1291
0,1314
0,1363
0,1443
0,1647
0,1721
0,1760
0,1782

0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5

11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
35,0
40,0
50,0
60,0

tempo soluções mistas 340nm soluções mistas 365nm
(min) 837+ I 840+ I B37+ I B41+ B37+ I B40+ I B37+ I 841 +

S(IV) I S(IV)I S(IV)2 S(IV)1 S(IV)1 S(IV)1 S(IV)2 S(IV)1
- - - - -- - - - --- - ....... .... - ............... - ----

\O
o
N

abs I dia
abs 14min
abs 24min

0,3134
0,1267
0,1291

1,1360
0,9161
0,9656

0,7778
0,3000
0,3304

0,4292
0,4018
0,4028

0,3017
0,0940
0,0967

0,9948
0,7663
0,8071

0,8249
0,2923
0,3234

0,5630
0,5354
0,5366



Tabela 73: absorbâncias em 412 e 470nm, cubeta de 1cm, temperatura 20°C, para diferentes
concentrações de
S (IV) + ferro, [Co (II) ) =5e-4M; [Mn(II)I=le-3M; [HClO.) =0, 15M, [NaN l ]=0,55M e [TRIS]=0,10M,

tempo soluções mistas 412 nm soluções mistas 470 nm
(min) 837 + S(IV)I 840 + S(1V)1 837 + S(IV)2 841 + S(IV)I 837 + S(IV)I 840 + S(IV)I 837 + S(lV)2 841 + S(lV)J

0,5 0,0223 0,1293 0,0370 0,5363 0,0319 0,1764 0,0473 0,3211
1,5 0,0336 0,2253 0,0497 0,5403 0,0457 0,2889 0,0617 0,3225
2,5 0,0434 0,3006 0,0596 0,5446 0,0567 0,3769 0,0731 0,3236
3,5 0,0510 0,3604 0,0665 0,5591 0,0656 0,4474 0,0810 0,3271
4,5 0,0569 0,4091 0,0710 0,5876 0,0724 0,5050 0,0861 0,3326
5,5 0,0616 0,4480 0,0743 0,6080 0,0779 0,5506 0,0894 0,3363
6,5 0,0652 0,4801 0,0791 0,6160 0,0820 0,5884 0,0923 0,3379
7,5 0,0677 0,5067 0,1037 0,6186 0,0850 0,6196 0,0983 0,3384
8,5 0,0697 0,5284 0,1130 0,6201 0,0869 0,6451 0,1003 0,3386
9,5 0,0711 0,5403 0,1267 0,6207 0,0887 0,6593 0,1031 0,3389

11,0 0,0726 0,5679 0,1459 0,6211 0,0900 0,6916 0,1071 0,3389
12,0 0,0732 0,5789 0,1619 0,6212 0,0909 0,7046 0,1100 0,3389

N14,0 0,0736 0,5957 0,1859 0,6217 0,0917 0,7243 0,1153 0,3390 o
-J16,0 0,0740 0,6073 0,1949 0,6217 0,0920 0,7379 0,1169 0,3391

18,0 0,0743 0,6153 0,1979 0,6219 0,0921 0,7471 0,1171 0,3390
20,0 0,0744 0,6206 0,1992 0,6219 0,0923 0,7536 0,1173 0,3393
22,0 0,0745 0,6241 0,2005 0,6220 0,0924 0,7579 0,1180 0,3393
24,0 0,0754 0,6263 0,2019 0,6220 0,0929 0,7607 0,1184 0,3394
26,0 0,0770 0,6281 0,2034 0,6223 0,0933 0,7627 0,1186 0,3394
28,0 0,0804 0,6292 0,2053 0,6224 0,0939 0,7637 0,1191 0,3397
30,0 0,0854 0,6301 0,2067 0,6226 0,0951 0,7646 0,1193 0,3397
35,0 0,0984 0,6312 0,2121 0,6229 0,0977 0,7659 0,1209 0,3400
40,0 0,1023 0,6316 0,2179 0,6231 0,0983 0,7665 0,1221 0,3401
50,0 0,1044 0,6340 0,2286 0,6233 0,0987 0,7676 0,1243 0,3399
60,0 0,1057 0,6391 0,2373 0,6236 0,0991 0,7687 0,1263 0,3400

abs I dia 0,1886 0,7347 0,4749 0,6324 0,1170 0,7921 0,1727 0,3421
abs 14min 0,0736 0,5957 0,1859 0,6217 0,0917 0,7243 0,1153 0,3390
abs24min 0,0754 0,6263 0,2019 0,6220 0,0929 0,7607 0,1184 0,3394



11.16. REGRESSÕES LINEARES PARA S(IV}, COBRE E FERRO

Tabela 74: regressões lineares para os dados coletados das soluções de trabalho contendo S(IV), cobre e
ferro, para 340 e 365 nm, T=20°C, [Co(I1)]=5e-4M; [Mn(I1)]=le-3M ; [HCI04]=0,15M, [NaN)]=0,55M
e [TRIS]=O,IOM, Cubeta de Icm.

coeficientes I comprimento de onda 340nm comprimento de onda 365nm
14min 24min I dia 14 min 24min 1 dia espécie

R.....2 0,9997 0,9997 0,9998 0,9997 S(IV)
angular 25598 25604 28994 28987 S(IV)
linear 0,0510 0,0511 0,0331 0,0331 S(IV)
R.....2 0,9907 0,9997 0,9968 0,9680 S(IV)

angular 27757 27765 30395 30387 S(IV)

00 linear Oforçado Oforçado S(IV)
o R.....2 0,9997 0,9997 0,9983 0,9996 0,9997 0,9993 cobreN

angular 1640 1642 1765 3255 3258 3379 cobre
linear 0,0300 0,0321 0,0650 0,0204 0,0227 0,0635 cobre
R.....2 0,9898 0,9884 0,9582 0,9985 0,9982 0,9888 cobre

angular 1795 1809 2102 3361 3375 3708 cobre
linear Oforçado Oforçado cobre
RI\2 0,9997 0,9998 0,9997 0,9997 0,9998 0,9996 ferro

angular 8980 9580 9463 7638 8071 8035 ferro
linear 0,0314 0,0282 0,0541 0,0134 0,0112 0,0363 ferro
R.....2 0,9964 0,9974 0,9908 0,9989 0,9993 0,9940 ferro

angular 9388 9875 10167 7813 8216 8580 ferro
linear Oforçado Oforçado ferro



Tabela 75: regressões lineares para os dados coletados das soluções de trabalho contendo S(IV), cobre
e ferro . para 412 e 470 nm, T=20°C, [Co(lI)]=5e-4M; [Mn(I1)]=le-3M ; [HCI04]=0,15M,
[NaN3]=0,55M e [TRIS]=O,IOM, Cubeta de Icm.

I
coeficientes comprimento de onda 412nm comprimento de onda 470nm Iespécie J14 min I 24 min I 1 dia 14 min I 24 min I 1 dia

RI\2 0,9995 0,9995 0,9926 0,9917 S(IV)
angular 16063 16068 3229 3228 S(lV)
linear 0,0236 0,0234 0,0218 0,0218 S(lV)
RI\2 0,9946 0,9947 0,8900 0,8890 S(IV)

angular 17063 17055 4153 4151 S(IV)
linear Oforçado Oforçado S(lV)
RI\2 0,9967 0,9997 0,9996 0,9997 0,9998 0,9997 cobre

angular 5210 5210 5255 2667 2666 2658 cobre IV

linear 0,0265 0,0280 0,0498 0,0174 .0179 0,0204 cobre
o
\O

RI\2 0,9989 0,9988 0,9969 0,9985 0,9984 0,9979 cobre
angular 5347 5355 5513 2757 2759 2764 cobre
linear Oforçado Oforçado cobre
RI\2 0,9997 0,9997 0,9998 0,9998 0,9994 0,9999 ferro

angular 5949 6277 6243 7220 7609 7586 ferro
linear .0108 0,0090 0,0252 0,0156 .0131 0,0215 ferro
RI\2 0,9988 0,9992 0,9953 0,9985 0,9991 0,9997 ferro

angular 6090 6394 6571 7424 7780 7866 ferro
linear Oforçado Oforçado ferro







212

para determinação de S(IV) completa seu desenvolvimento entre 10

e 3O minutos. Para as condições usadas, após· esse período a

decomposição do complexo absorvente passa a ser significativo.

No caso de Cu(II) e Fe(II) a reação continua evoluindo

normalmente mesmo após 1 dia do início da reação. Portanto, as

reações de cobre e ferro são mais lentas. Logo, recomenda-se que

a leitura seja feita dentro do intervalo de 10 a 30 minutos e

escolhe-se então 24 minutos.

o coeficiente linear da equação da reta, teoricamente,
deve ser zero; o que não ocorre na prática. Provalvemente, em
virtude do ruído do aparelho, ou de reações paralelas no meio
reacional. As equações da tabela 76 podem ser usadas e o
coeficiente linear serve como um fator de correção. Porém, o
principal motivo para que a reta não passe pela origem é que se
usa a solução de referência sem os íons metálicos (Co(II),
Mn(II), Cu(II) e Fe(II)). A inclusão destes íons nas soluções
de trabalho aumenta a absorbância de um valor constante, que é
praticamente o coeficiente linear determinado nas regressões
lineares.



Tabela 76: mostra as equações das retas de calibração para os reagentes individualmente, em diferentes comprimentos de onda e tempo de
medições de absorbância a partir do início da reação. a = absorbância e C = concentração molar da espécie. [Co(lI)]=5e-4M; [Mn(II)]=le-3M;
[NaN)]=0,55M; [HCI04]=0, 15M e [TRIS]=O, 10M. Temperatura 20°C. Cubeta de 1 em.

" S(IV) Cu(ll) Fe(lII)
(nm)

14min 24min 14min 24min 14min 24min
340 a=25598C+0.05 1O a=25604C+0.0511 a= 1640C+0.0300 a=1642C+0.032 1 a=898OC+0.0314 a=9580C+0.0282
365 a=28994C+0.0331 a=28987C+0.0331 a=3225C+0.0204 a=3558C+O.0227 a=7638C+0.0314 a=8071C+0.0112
412 a=16063C+0.0236 a=16068C+0.0234 a=52 1OC+0.0265 a=5210C+0.0280 a=5949C+0.OI08 a=6277C+0.0090
470 a=3229C+0.0218 a=3228C+0.0218 a=2667C+0.0174 a=2667C+0.0179 a=7220C+0.0 156 a=7609C+0.0131

"-J-li'
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Observa- se que as equações fornecem valores próximos aos

lidos e com erros menores que 2,5%, com exceção para a menor

concentração de Cu(II) e Fe(II). Sendo assim, pode-se usar as

equações para as seguintes faixas de concentração:

[Cu (I I) ] de 1. Oe - 4 a 2, 5e - 4 ,

[Fe (I I) ]

[S (IV) ]

de 1,Oe-5 a 1.0e-4

de 5.10e-6 a 3.23e-5

As equações são válidas quando se analisam soluções que

contenham somente uma das substâncias. Provavelmente, as faixas

de cobre e ferro possam ser ampliadas. Est~s equações são

obtidas com poucos pontos e pequena faixa de concentração das

espécies. Portanto, é necessário aprimorá-las.

Quando se misturam duas ou três das substâncias - (Fe(II),

Cu(II) e S(IV)) - ocorrem interferências, e há uma tendência da

absorbância lida ser menor que a calculada, e o desvios são

muito grandes. Fe(II) e S(IV) quando misturados apresentam os

maiores desvios. Para se aplicar o princípio da aditividade, a

soma das três absorbâncias lidas individualmente deve ser igual

à absorbância lida quando se mede a absorção da solução contendo

a mistura. Porém, isto não ocorre. Portanto, o método não serve

para determinação simultânea dos componentes propostos.

• (72 73 76)Um mecanismo proposto por Co~chev .. para a reação de

oxidação do complexo de Co++ com participação do S(IV) é:

M(II) + S05- ...... M(III) + S052
-

(etapa lenta) (107)

(108)

(109)
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2- +SOs + H ~ HSOs

M(I I) + HSOs- ~ M(Ir I) + SO/- + OH

ou

M(lI) + HSOs ~ M(III) + S04 + OH

(110)

(111)

(112)

(113)

Nas equações acima M(II) e M(III) representam o complexo do íon
metálico com o azoteto.

12. INTERFERÊNCIA DO MOLIBDÊNIO NA REAÇÃO PROPOSTA

O molibdênio é um metal de transição, com configuração

eletrônica semelhante à do cobalto e manganês. Portanto, talvez

ele tenha possibilidade de formar complexo com o azoteto, tal

como o cobal to, ou então agir como catalisador da reação de

oxidação do Co(II), induzida pelo bissulfito.

O molibdato, em uma reação competitiva, pode reagir com

peróxidos contidos na solução, evitando que estes oxidem o

S(IV). A oxidação do S(IV) pelos per6xidos na reação em estudo,

não é desejável.

Um 'scan' realizado demonstrou que ele não forma complexos,

que absorvem em comprimento de onda de 190 a 900nm, quando

submetido ao mesmo meio da reação proposta.

Com a eliminação da possibilidade de formação de complexos,

é estudada a possibilidade dele atuar, como catalisador,

substituindo o Mn(II) ou mesmo reforçando a capacidade de

catálise desse último. Para testar essa possibilidade são
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preparadas três soluções Bn que contém os íons metálicos em meio

ácido.

12.1. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE MOLIBDATO DE AMÔNIO

0,01M

São pesados 1,2359g de (NH4)6M07024.4H20 (M = 1235,86 g/mol)

e O.3634g de TRIS (M = 121,14 g/mol) em balança analítica. São

dissolvidos em água destilada e deionizada até completar 100mL

em balão volumétrico. A função da TRIS é facilitar a dissolução

do molibdato de amônio.

m = FVM

m = O,01xO,1x1235,86 ==> m = 1,2359g de molibdato de amônio

tetrahidratado

m = O,03xO,1x121,14 ==> m = O,3634g de TRIS

12.2. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE MOLIBDATO DE AMÔNIO

0,001M

10mL da solução de molibdato O, 01M são diluídos com água

destilada e deionizada em balão volumétrico até completar 100mL





12.4. PREPARAÇÃO DAS
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SOLUÇÕES DE TRABALHO,

MOLIBDÊNIO COMO CATALISAOOR

Sua preparação segue o procedimento:

lOmL sol. reagente=2mL de sol. A+7mL(Vol.Albi+Vol. água)+lmL

sol. Bn

solução A: é a normalmente usada. Sua preparação é descrita

no ítem 4.6. Contém, azoteto e TRIS em meio aquoso.

solução AIS!: preparada a partir de uma solução de

bissulfito de sódio padronizada O, 0435M, conforme descrito no

ítem 4.2. A concentração do bissulfito é 1.74e-4M.

A tabela 78 mostra os volumes e concentrações das Soluções
de trabalho.

Tabela 78: mostra os volumes e concentrações dos reagentes usados na
preparação das soluções de trabalho para o estudo de molibdênio como
catalisador.

DD volume (mL) CODceDtraçAo Da soluçA0 de trabalho (M)
(ImL) S(IV)

1,74e- água S(IV) Co(Il) Mn(I1) molibdato Mo
4M

842
843
844

1,0
1,0
1,0

6,0
6,0
6,0

1,74e-5
1,74e-5
1,74e-5

Se-4
Se-4
Se-4

o
le-3
O

2,4ge-6
2,4ge-6
1,43e-4

1,74e-5
1,74e-5
1,00e-3
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caminho óptico. A temperatura é mantida em 20°C no suporte de

cubetas pelo equipamento Peltier, e as soluções usadas estão em

equilíbrio térmico com o ambiente, que tem sua temperatura

controlada em aproximadamente 20°C.

São selecionados alguns dados que são mostrados na tabela 80

(molibdênio como catalisador) e na tabela 81 (molibdato como

"sequestrante" de peróxidos) .

Tabela 80: Absorbâneias em 365nm, eubeta de lem. [S(IV)]=1,74e-5M;
[Co(I1)]=5-e4M; [HCI04]=0,15M; (NaN3]=0,55M; e [TRIS]=O, 10M,
Temperatura 20°C. Molibdênio eomo eatalisador.

Itempo (minutos) I 842 I Sol~:o 8 I
0,33 0,0621 0,5219
0,83 0,0767 0,5491
1,33 0,0940 0,5580
1,83 0,1016 0,5634
2,33 0,1090 0,5666
2,83 0,1153 0,5684
3,33 0,1210 0,5700
3,83 0,1260 0,5707
4,33 0,1309 0,5713
4,83 0,1359 0,5713
5,33 0,1401 0,5714
5,83 0,1446 0,5716
6,33 0,1486 0,5716
7,33 0,1561 0,5716
8,33 0,1630 0,5714
9,33 0,1690 0,5714

10,33 0,1744 0,5713
12,33 0,1833 0,5710
14,33 0,1907
16,33 0,1966
18,33 0,2011
20,33 0,2049

abs 10min
abs 15 horas após

0,1744
0,4650

0,5713
0,5646

844 I
0,0624
0,0763
0,0859
0,0939
0,1017
0,1084
0,1147
0,1207
0,1261
0,1311
0,1359
0,1406
0,1449
0,1531
0,1601
0,1667
0,1726
0,1830
0,1911
0,1977
0,2031
0,2070
0,1726
0,4561
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12.7. CONCLUSÕ~S SOBRE O ESTUDO DO MOLIBDÊNIO

Pelo gráfico da figura 47 é verificado que o molibdênio não

substitui o manganês, ou seja, não atua como catalisador, pois

nas soluções que não contém Mn(II) (B42 e B44) a reação é

bastante lenta. No entanto quando na presença de Mn(II), o

molibdato tem tendência a acelerar a reação, pois a velocidade

da solução de trabalho que contém B43 é maior do que a da

solução de controle (solução número 10 da tabela 79). Portanto,

o molibdênio tem uma atuação sinérgica na oxidação do Co(II). A

absorbância da solução contendo B43 é 4,8t maior que a de

controle. Usando a equação encontrada para descrever a curva de

calibração (A=29720C+0, 0188) (equação 102), é calculada uma

absorbância de 0,5420 para a concentração de S(IV) usada (l,74e

SM) .

No gráfico da figura 48 verifica-se que o molibdato, que

está em maior concentração com relação ao seu estudo como

catalisador, interfere na reação impedindo que ela ocorra.

Há uma diferença entre se colocar o molibdato na solução B e

na sequência usada para analisá-lo como "sequestrante". Na

solução B, ele é colocado em meio fortemente ácido. No caso do

"sequestrante" o mQlibdato é colocado em meio básico. No meio

básico ocorre a decomposição do molibdato com produção de

amônio. O amônio inibe a reação. Vej a ítens 6, referentes ao

estudo de estabilizantes onde se estuda o amônio.
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13. INTERFERÊNCIA DO NÍQUEL

° níquel é um metal de transição com configuração eletrônica

semelhante ao cobalto e ao manganês. Isto talvez possibilite ao

níquel atuar como catalisador substituindo o manganês; ou então

ele forme complexo como o cobalto. Os objetivos desse experimento

é verificar se ele atua como catalisador para a reação proposta,

ou se ele forma um complexo como o cobalto e ainda verificar, caso

haja formação desse complexo, se este absorve em algum comprimento

de onda.

13.1. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE NiS04 O,SOM

Pesou-se 13,1430g de NiSO,.6H20 (M = 262,86g/mol), em balança

analítica. ° sal é colocado em béquer de 20mL e recebe 1,00mL de

HCIO, (O, 1M). Esse material é transferido quantitativamente para

um balão volumétrico de 100mL. É completado o volume com água

deionizada. ° ácido evita a hidr6lise do sal.

m = FMV ==> m = 0,Sx262,86xO,10 => m =13,1430g de NiSO,.6H20

13.2. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE NiS04 2,OE-3M

Mediu-se O,SmL da solução 0,5M, do ítem 13.1, com bureta de

pistão de 5mL e coloca-se em balão volumétrico de 100mL. E

completou-se o volume com água deionizada.

F1v1 = F2V2 ==> O, Sxv1 = O, 002x100 ==> V 1 = O, 5mL de solução de

NiSO, (O, SM) .

13.3. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕBS Bn

Estas soluções possibilitam as diferentes concentrações de

níquel (Ni(II)) nas soluções de trabalho.

Preparou- se seis soluções contendo diferentes concentrações

de íons metálicos Co (II), Mn(II) e Ni (II) em meio ácido

(HCIO,). ° pH final é 1, isto evita a hidr61ise dos sais. Para a

preparação das soluções de trabalho são usadas: CoSO, (O .125M) ,
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temperatura é controlada pelo equipamento Peltier, no suporte de

cubeta em 20°C.

A solução de referência para ajustar 100% de transmitância é

descrita no ítem 3 e não contém os íons Co{II), Mn{II) e Ni{II).

Alguns dados são selecionados e estão mostrados na tabela 83.

São feitos 'scans' de 190 a 900nm para as diferentes Soluções

de trabalho, e não é verificado nenhum composto formado pelo

níquel que absorva nesta faixa de comprimento de onda.

Tabela 83: absorbâncias em 365nm, cubeta de lcm, temperatura 20°C. [(S)IV)]=I,92e-5M;
[HCI04]=0,15M; [NaN3]=0,55M e [TRIS]=O, 10M. Para as seis diferentes soluções de
trabalho.

tempo (min) soluções de trabalho referentes as respectivas soluções Bn
B45 B46 B47 B48 B49 B506

0,33 0,3851 0,3527 0,3936 0,0763 0,0731 0,0150
0,83 0,5337 0,5046 0,5419 0,0881 0,0854 0,0129
1,33 0,5416 0,5144 0,5510 0,0966 0,0939 0,0124
1,83 0,5461 0,5193 0,5553 0,1034 0,1010 0,0123

·2,33 0,5487 0,5224 0,5580 0,1094 0,1073 0,0121
2,83 0,5503 0,5239 0,5599 0,1149 0,1130
3,33 0,5513 0,5250 0,5607 0,1197 0,1181
3,83 0,5519 0,5257 0,5607 0,1243 0,1230
4,33 0,5519 0,5259 0,5616 0,1286 0,1276
4,83 0,5519 0,5257 0,5616 0,1324 0,1320
5,33 0,5517 0,5259 0,5616 0,1361 0,1360
5,83 0,5517 0,5259 0,5614 0,1396 0,1399
6,33 0,5514 0,5257 0,5614 0,1430 0,1437
6,83 0,5511 0,5257 0,5613 0,1461 0,1471
7,33 0,5509 0,5257 0,5610 0,1490 0,1506
7,83 0,5506 0,5254 0,5607 0,1517 0,1537
8,33 0,5506 0,5253 0,5607 0,1543 0,1587
9,33 0,5500 0,5604 0,1591 0,1624

10,33 0,5500 0,1633 0,1673
abs max 0,5519 0,5259 0,5616 0,1633 0,1673 0,0150
desvio abs 6,36 10,77 4,72 72,29 71,62 97,46
(%)

A = 29720C + 0,0188 (102)

(Acalculada - Amedida) x 100
desvio =

Acalculada
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Isso vem confirmar que o níquel não forma composto que absorva

neste comprimento de onda (365nm). Isso já se observa nos 'scans'

feitos.

14. INFLUÊNCIA DO SULFATO NA REAÇÃO PROPOSTA

Verificar como a. adição de sulfato de sódio influencia na

reação de oxidação do Co(II) induzida pelo S(IV) :

Portanto, um dos produtos da reação é o sulfato. Com a adição
2-de S04 , fornecido pelo Na2S04' deve existir maior dificuldade

na reação, devido ao efeito do íon comum.

Caso haja influência do sulfato, vale verificar se existe

possibilidade de controle da reação ou até mesmo estabelecer um

mecanismo.

Caso seja constatado a influência de retardamento da reação,

isto é uma indicação da possibilidade de que o S042- é um dos

produtos da reação.

O enxofre (IV) não é somente oxidado a S042- e sim a outros

compostos. Para otimizar o método é interessante se limitar que o

S (IV) se oxide somente a um composto. O sulfato foi usado em

qrande quantidade para evitar que o S (IV) se oxide para esta

forma. Caso isto seja possível abre-se caminho para verificar os

demais compostos.

14.1. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE Na2S04 2M

Pesam-se 28,41g de Na2S04 (142,04g/mol). O sal é pesado em

béquer. Esse material é transferido quantitativamente para um

balão volumétrico de 100mL, e completa-se o volume com água

destilada e deionizada.
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m = FMV

m = 2x142,04xO,1 ===> m = 2B,41g de Na2S04

14.2. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE Na2S04 O,OlM

5, OOrnL da solução de Na2S04 2M são diluídos em lOOOrnL em

balão volumétrico, com água destilada e deionizada.

2V1 = O, OlxlOOO ===> V1 = S,OOmL de solução Na2S04 2M

14.3. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TRABALHO

São preparadas de acordo com a equação a seguir:

lOmL sol. reagente=2mL sol. A + 7mL (vol.AlBi+Vol. Na2S04+Vol.

água)+lmL sol. B

As soluções A e B são as usadas normalmente e descritas nos

ítens 4.6 e 4.7, respectivamente.

Solução AlBi, preparada como descrito no ítem 4.2, apresenta

uma concentração de bissulfito de l,70e-4M.

A soma dos volumes de AlBi, Na2S0. e água é constante e igual

a 7mL.

A tabela B4 mostra os volume de AlBi, Na2S0. e água na

preparação das nove soluções de trabalho. Também são mostradas as

concentrações de bissulfito e sulfato.

Tabela 84: volumes e concentrações dos reagentes usados para preparar as soluções de
trabalho.

volume (mL) concentraçio (M)
N° AlUi

I
NazSO.. I NazSO.. S(IV) I NazSO..

(1,70e-SM) (2M) (0,01M)
OI
02
03
04
05
06
07
08
09

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
O

O
O
O
O

0,5
2,5
5,0
6,5
5,0

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

1,70e-S
1,70e-s
1,70e-s
1,70e-s
1,70e-s
1,70e-5
1,70e-5
8,sOe-5

O

O
Se-4
le-3
2e-3
OI
0,5
1,0
1,3
1,0



230

Na tabela 84 só é mostrada a concentração de Na2S0. porque a

diferença na concentração de 50.2- é devido a adição de Na2S0.

Isto dev.e· ser dito porque a solução B contém pois é

preparada com CoSO. e MnSO•. No entanto, o sulfato proveniente da

solução B é constante e igual para todas as soluções de trabalho.

14.4 COLETA DE DADOS PARA ESTUDO DO SULFATO

O espectrofotômetro é programado para ler a absorbância em

365nm em intervalos de lOs até completar 30 minutos de leituras, a

partir do início da reação. O ajuste de 100t de transmitância é

feito com uma solução de referência descrita no ítem 3. O sulfato

não é usado nesta solução porque os 'scans', entre 190 e 900nm,

não revelam nenhum pico de absorção devido ao sulfato. Usa-se

cubeta de quartzo de lcm de caminho óptico. A temperatura é

controlada em 20°C.

Alguns dos dados coletados são selecionados e estão mostrados

na tabela 85.

Na tabela 85:

1 dia ap6s: é a absorbância lida 1 dia após o início da

reação.

8 minutos: é a absorbância lida 8 minutos após o início da

reação.

desvio 1 dia após (%): é o desvio porcentual que ocorre da

absorbância lida para a solução sem Na2S0. e as absorbâncias

para as demais soluções quando lida 1 dia após o início da

reação.

desvio 8 minutos (%): é o desvio porcentual semelhantemente

calculado como no caso acima, porém para as absorbâncias

lidas 8 minutos após o início da reação.

Com os dados da tabela 85 são construidos:

gráfico da figura 50 para as soluções mais diluídas de

sulfato de sódio e

gráfico da figura 51 para as soluções mais concentradas de

sulfato de sódio.



Tabela 85: absorbâncias em 365nm, cubeta de lcm, temperatura 20°C. [Co(lI)]=5e-4M; [Mn(II»)=le-3M; 
[HCI04)=O,15M; [NaN1)=O,55 Me [TRIS)=O,IOM, Influência do anion sulfato na reação de oxidação do 
Co(lI). 

concentração de sulfato de sódio (M) 
Tempo rSOV)l= I 70e-5 M [S(lV)]= 

Concentração do sulfato (M) 8,50e-6M I 

(minutos) O I 5,ooE-03 I1 ,ooE-02 I 2,ooE-02 I 0,1 I 0,5 I 1,0 1,3 
0,33 0,2399 0,3493 0,2686 0,2470 0,3309 0,2444 0,1327 0,0843 
0,83 0,4880 0,5103 0,4950 0,4860 0,5044 0,4187 0,2083 0,0587 
1,33 0,5094 0,5219 0,5100 0,5054 0,5200 0,4816 0,2889 0,0621 
1,83 0,5154 0,5269 0,5150 0,5120 0,5260 0,5026 0,3493 0,0697 
2,33 0,5189 0,5299 0,5179 0,5161 0,5294 0,5124 0,3903 0,0790 
2,83 0,5209 0,5319 0,5199 0,5183 0,5311 0,5176 0,4181 0,0901 
3,33 0,5221 0,5330 0,5207 0,5194 0,5324 0,5203 0,4343 0,1001 
3,83 0,5230 0,5339 0,5213 0,5201 0,5331 0,5217 0,4449 0,1104 
4,33 0,5231 0,5337 0,5217 0,5207 0,5336 0,5229 0,4517 0,1181 
4,83 0,5234 0,5341 0,5216 0,5210 0,5337 0,5231 0,4557 0,1260 
5,33 0,5234 0,5341 0,5219 0,5213 0,5337 0,5233 0,4580 0,1343 
5,83 0,5231 0,5341 0,5217 0,5213 0,5337 0,5236 0,4594 0,1417 
6,33 0,5231 0,5341 0,5217 0,5214 0,5337 0,5234 0,4606 0,1481 
7,33 0,5231 0,5339 0,5216 0,5213 0,5336 0,5236 0,4621 0,1573 
8,33 0,5230 0,5339 0,5213 0,5213 0,5334 0,5233 0,4630 0,1647 
9,33 0,5221 0,5337 0,5211 0,5334 0,5234 0,4637 0,1703 

10,33 0,5219 0,5337 0,5210 0,5331 0,4641 0,1746 
12,33 0,5214 0,5330 0,4650 0,1806 
14,33 0,5214 0,4659 0,1841 
16,33 0,5214 0,4667 
18,33 0,4673 
20,33 0,4680 
25,33 0,4697 

1 dia após 0,5291 0,5306 0,5223 0,5205 0,5328 0,5516 0,5550 0,2790 
8 minutos 0,5230 0,5339 0,5213 0,5213 0,5334 0,5233 0,4630 0,1647 
desvio I dia após 

(%) 
0,00 0,28 -1,29 -1,63 0,70 4,25 4,90 

desvio 8 minutos 
(%) 

0,00 2,08 -0,33 -0,33 1,99 0,06 -11,47 

N 
IH 
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• Já as leituras feitas um dia após o início da reação

mostram uma maior absorbância, ou seja, maior quantidade de Co(II)

é oxidada. A combinação dessas observações leva à hipótese de que

há pelo menos um outro caminho para a reação, onde provavelmente o

S042- não seja formado, e onde maior quantidade de Co(II) é oxidada

a Co(III). Então, pode-se dizer que existe mais de um caminho para

se realizar a oxidação do Co(II) induzida pelo S(IV). Concluindo,

Co(II) pode ser oxidado a Co(III) por reações paralelas.

Uma sugestão é levantar uma curva de calibração onde se

adiciona Na2S04 numa concentração próxima a sua saturação. Com

isto se bloqueia a seqüência de reações onde há formação de S042-.

A título de comparação calcula-se a absorbância usando a

equação 102:

A = 29720C + 0,0188 (102)

C=1,70e-5M; A=O, 5240 (calculada) ; A=0,5230 (lida a 8 minutos)

Logo, o desvio é O, 19%' e mostra que a equação 102 descreve

significativamente a curva de calibração .
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Portanto, o aumento na concentração de O2 leva a um

deslocamento da reação no sentido da direita, ou seja, do Co(III) .

A função do etanol é facilitar a dissolução do oxigênio do ar na

solução de reação.

Torna-se, então, importante verificar essa atuação do etanol

e também verificar se não há outra interferência dele na reação.

15.1. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES BEn

Preparou-se quatro soluções Ben, que contém Co (II), Mn (lI) ,

HCl04 e etanol em meio aquoso, onde o teor de etanol é 0%, 20%,

50% e 68%. Essas porcentagens são em volume/volume. Para cada

solução Ben é preparada uma solução B' En que é usada para a

preparação da solução que serve como branco.

O índice n das soluções descreve o teor porcentual (V/V) de

etanol na solução que contém os íons metálicos. Assim, BE20

significa uma solução com 20% (V/V) de etanol a 96%.

O álcool usado é 96%. Portanto, as porcentagens citadas são

para esta mistura azeotr6pica água + etanol. O cálculo do volume

de etanol puro, é multiplicado por 0,96. A densidade dessa mistura

é aproximadamente p .. 0,80g/cm3
•

m .. 0,96pv m.. massa de etanol v .. volume em roL

Tabela 86: volumes e concentrações dos reagentes usados na preparação das soluções
Ben. [HCI04]=1,5M; [Co(I1)]=5e-3M e [Mn(I1)]=le-2M.

volume massa concentração na sol. BEn
(mL) (g) (M)

BEn co~o IMn:O I etano. etano. CoSO. I MnSO. I etano.

BEO
BE20
BE50
BE68
B'EO
B'E20
B'E50
B'E68

0,4
0,4
0,4
0,4
O
O
O
O

0,4
0,4
0,4
0,4
O
O
O
O

O
2,0
5,0
6,8
O

2,0
5,0
6,8

O
1,5
3,8
5,2
O

1,5
3,8
5,2

5e-3
5e-3
5e-5
5e-3

O
O
O
O

le-2
le-2
le-2
le-2

O
O
O
O

O
4,4
14,7
20,0

O
4,4
14,7
20,0
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(M = 34g/mol)

Na tabela 86 os volumes são para a preparação de 10mL de

solução Ben. Em todas soluções são adicionados 2, 4mL de HCI04

(6.272M), cuja concentração final será l,5M.

As soluções usadas na preparação das soluções Ben são: CoS04

O.125M e MnS04 O.250M.

Nas soluções Ben a soma dos volumes de CoS04 , MnS04 e HC104 é

constante e igual a 3,2mL. Portanto, a soma do volume de etanol e

água usada para completar 10mL, é 6,8mL. Portanto, à medida que se

adiciona o etanol se subtrai o mesmo volume de água. As soluções

são preparadas em balão volumétrico de 10mL.

15.2. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TRABALHO

o etanol é adicionado à solução que contém os metais, poís é

esta solução que contribui com a maior parte do oxigênio envolvido

na reação. Para cada concentração de etanol são preparadas cinco

soluções de trabalho conforme o procedimento seguinte:

10mL sol. reagen~e ~ 2mL sol. A + 7mL(vol. AIBi + vol. água)

+ lmL sol. BEn

solução A preparação descrita no ítem 4.6.

solução AlBi é preparada conforme ítem 4.2. Tem uma

concentração de l,74e-4M de bissulfito.

A tabela 87 mostra como são preparadas estas soluções.
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Tabela. 87: volumes e concentrações de reagentes usados na preparação das soluções
de trabalho. [Co(I1)]=5e-4M; [Mn(I1)]=le-3M; [HCI04]=0,15M; [NaN3]=0,55M e
[TRIS]=O, 10M. Estudo dos efeitos do etano!.

sol. sol. volume (mL) concentração na solução de
trabalho (M)

N° BEn AlBi

I
água S(IV)

I
etanol

1,74e-4M
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BEO
BEO
BEO
BEO
BEO

BE20
BE20
BE20
BE20
BE20
BE50
BE50
BE50
BE50
BE50
BE68
BE68
BE68
BE68
BE68

0,3
0,7
1,1
1,5
1,9
0,3
0,7
1,1
1,5
1,9
0,3
0,7
1,1
1,5
1,9
0,3
0,7
1,1
1,5
1,9

6,7
6,3
5,9
5,5
5,1
6,7
6,3
5,9
5,5
5,1
6,7
6,3
5,9
5,5
5,1
6,7
6,3
5,9
5,5
5,1

5,22e-6
1,22e-5
1,91e-5
2,61e-5
3,31e-5
5,22e-6
1,22e-5
1,91e-5
2,61e-5
3,31e-5
5,22e-6
1,22e-5
1,91e-5
2,61e-5
3,31e-5
5,22e-6
1,22e-5
1,91e-5
2,61e-5
3,31e-5

O
O
O
O
O

0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

15.3. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE REFERÊNCIA

Para cada solução Ben, é usada uma solução branco para

ajustar 100% de transmitância. Essas soluções de branco ,são

preparadas com as respectivas soluções B'En.

A preparação das soluções de referência é descrita e o

procedimento é:

10mL sol. branco = 2mL sol. A + 7mL água + 1mL sol. B'En

Como pode ser visto na tabela 86, B' En não contém os íons

Co (I I) e Mn (I I) .
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15.4. COLETA DE DADOS PARA ESTUDO DO ETANOL

o espectrofotômetro é programado para fazer leituras em

intervalos de lOs, e as absorbâncias são lidas em 365nm, usando

cubeta de quartzo com 1 cm de caminho óptico. A temperatura no

suporte de cubetas é mantida constante, em 20°C, pelo equipamento

Peltier e as soluções estão em equilíbrio térmico com o ambiente

que está a 20°C.

Dos dados coletados alguns são selecionados e estão mostradas

nas tabelas 88 e 89.

Nas tabelas 88 e 89:

aba máxima: é o maior valor de absorbância obtido durante a
evolução da reação.

Também são feitas regressões lineares para as máximas
absorbâncias em relação a concentração de S (IV) . Seus parâmetros
(R2

, coef. angular e coeficiente linear) são mostrados nas tabelas
88 e 89. As regressões são feitas com 95% de confiabilidade. Nas
concentrações de 0% e 20% de etanol são usados os valores das
quatro maiores concentrações de S (IV) . Para se fazer as
regressões. Para as demais concentrações de etanol são usados
todos os pontos; os pontos foram desprezados após a análise do
gráfico da figura 57. Observar que eles estão muito fora da reta.

Dos dados coletados alguns são selecionados e estão mostrados
nas tabelas 88 e 89.





o..,
N

Tabela 89: absorbâneias em 365nm, cubeta de lem, temperatura de 20°C. [Co(lI)]=5e-4M;
[Mn(Il)]=le-3 M; [HCI04]=O,15M; [NaN3]=O,55 Me [TRlS]=O,lO M. Estudo do etano!. Etanol50% e etano168%.

tempo concentração de S(lV) (M) • Etano150% concentração de S(lV) (M) - EtanoI 68%
(min.) 5,22E-05 1,22E·04 1,9IE-04 2,6IE-04 3,3IE-04 5,22E-05 1,22E-04 1,9IE-04 2,6IE-04 3,3IE-04

0,33 0,0601 0,1876 0,5333 0,7461 0,9326 0,0681 0,2453 0,5059 0,7710 0,9007
0,83 0,1051 0,3561 0,5.741 0,7617 0,9333 0,1153 0,3400 0,5591 0,7724 0,8946
1,33 0,1383 0,3723 0,5803 0,7679 0,9430 0,1504 0,3500 0,5653 0,7797 0,9047
1,83 0,1533 0,3771 0,5841 0,7737 0,9491 0,1666 0,3559 0,5699 0,7851 0,9110
2,33 0,1636 0,3796 0,5869 0,7767 0,9530 0,1736 0,3571 0,5729 0,7887 0,9149
2,83 0,1677 0,3816 0,5884 0,7790 0,9550 0,1769 0,3584 0,5749 0,7907 0,9173
3,33 0,1694 0,3821 0,5894 0,7806 0,9563 0,1789 0,3597 0,5760 0,7920 0,9187
3,83 0,1706 0,3830 0,5897 0,7813 0,9571 0,1799 0,3604 0,5770 0,7927 0,9197
4,33 0,1713 0,3833 0,590 I 0,7820 0,9573 0,1806 0,3610 0,5776 0,7934 0,920 I
4,83 0,1719 0,3837 0,5904 0,7824 0,9573 0,1811 0,3614 0,5779 0,7936 0,9206
5,33 0,1720 0,3840 0,5906 0,7827 0,9574 0,1814 0,3616 0,5781 0,7940 0,9209
5,83 0,1724 0,3840 0,5904 0,7827 0,9574 0,1817 0,3620 0,5783 0,7940 0,9209
6,33 0,1726 0,3841 0,5904 0,7829 0,9573 0,1819 0,3620 0,5783 0,7941 0,9210
7,33 0,1730 0,3846 0,5900 0,7833 0,9573 0,1821 0,3624 0,5783 0,7940 0,9210
8,33 0,1736 0,3843 0,5900 0,7836 0,9561 0,1824 0,3626 0,5783 0,7939 0,9214
9,33 0,1740 0,3846 0,5897 0,7837 0,9559 0,1826 0,3626 0,5783 0,7939 0,9209

10,33 0,1740 0,3849 0,5891 0,7841 0,9559 0,3626 0,5784 0,7940 0,9211
abs máxima 0,1740 0,3849 0,5906 0,7841 0,9574 0,1826 0,3626 0,5784 0,7941 0,9214
RI\2 0,9984 0,9932
coef. angular 28221 27402
coef. linear 0,0379 0,0432
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16. EFEITO DA LUZ NA REAÇÃO

Em diversos experimentos realizados anteriormente, notou-se a

possibilidade da luz influenciar a reação estudada. Após atingir o

patamar de máxima absorbância, ocorre o declínio da absorbância, e

na presença de luz esse declíno é maior do que na ausência dela.

Neste experimento estudou-se o comportamento da reação na

presença e ausência de luz.

16.1. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TRABALHO

cinco diferentes concentrações de S(IV) são testadas na

ausência de luz e duas delas na presença de luz. (tabela 90).

A preparação das soluções de trabalho segue o procedimento

abaixo:

10rnL solução de trabalho = 2rnL solução A + 7rnL(vol. A1Bi +

vol. água) + 2rnL solução B

As soluções A e B são as normalmente usadas, e sua preparação

é descrita nos ítens 4.6 e 4.7 respectivamente (curva de

calibração). A solução AIBi é preparada a partir de uma solução de

bissulfito de sódio, . padronizada de 0.0424M. Sua preparação está

descri ta no ítem 4.2. A solução AIBi resul tante tem 1, 7Oe - 4M de

bissulfito de sódio.

Tabela 90: volumes e concentração de reagentes usados na preparação das
soluções de trabalho. [Co(I1»)=5e-4M; [Mn(I1»)=le-3M; [NaN3)=O,55M;
[HCI04)=O,15M e [TRIS)=O,IOM. Estudo da luz.

volume (mL) solução de trabalho
N° AIDi

I
água concentração (M) LUZ

1,70e-4M S(IV)
OI
02
03
04
05
06
07

0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
0,3
0,9

6,7
6,4
6,1
5,8
5,5
6,7
6,1

5, IOe-6
1,02e-5
1,53e-5
2,04e-5
2,55e-5
5,IOe-6
1,53e-5

ausente
ausente
ausente
ausente
ausente
presente
presente
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Os dados colhidos estão na tabela 91, onde:

abs max: máxima absorbância atingida na evolução da reação,

tempo max: é o tempo em que a reação atinge absorbância

máxima,

desvio 1 (%): é o desvio porcentual verificado da reação com

luz para a sem luz e

desvio 2 (%): é o desvio porcentual das absorbâncias para as

reações em relação a absorbância calculada pela equação que

descreve a curva de calibração: A = 29720C + O,OlBB (102)

O valor negativo significa que a absorbância da reação, aqui

estudada, é maior do que a calculada.

É feita a regressão linear e seus parâmetros (R2
, coef.

angular e coef. linear, são mostrados. A regressão é feita com 9St

de confiabilidade.

Tabela 91: absorbâneias em 365nm, eubeta lemo Temperatura 20°C.
[Co(I1)]=5e-4M; [Mn(I1)]=le-3M; [NaN)]=O,55M; [HCI04]=O,15M e
[TRIS]=O, 10M. Estudo do efeito da luz

sem luz com luz
tempo [S(IV)] (M) [S(lV)] (M)

(minutos) 5,10E-051 1,02E-041 1,53E-0412,04E-0412,55E-04 5,10E-051 1,53E-04
0,50
1,50
2,50
3,50
4,50
5,50
6,50
7,50
8,50
9,50

11,00
12,00
20,00
30,00
40,00

abs max
tempo max
abs I dia
RI\2
coef.
angular
coef. linear
desvio I (%)
desvio 2 (%)

0,0339
0,0951
0,1423
0,1616
0,1677
0,1704
0,1713
0,1717
0,1719
0,1720
0,1719
0,1720
0,1729
0,1729
0,1730
0,1730

40,00
0,1671
0,9989
28971

0,171

-1,54

0,1108
0,2852
0,3029
0,3069
0,3081
0,3087
0,3089
0,3087
0,3084
0,3085
0,3081
0,3083
0,3081
0,3077

0,3089
6,50

0,3170

4,05

0,3472
0,4379
0,4455
0,4484
0,4493
0,4494
0,4496
0,4493
0,4491
0,4490
0,4488
0,4487
0,4486

0,4496
6,50

0,4540

5,05

0,5645
0,5957
0,6021
0,6044
0,6050
0,6078
0,6060
0,6056
0,6054
0,6051
0,6049
0,6050
0,6050

0,6078
5,50

0,6050

2,77

0,7233
0,7495
0,7584
0,7614
0,7623
0,7623
0,7621
0,7620
0,7619
0,7617
0,7617
0,7618
0,7617

0,7623
4,50

0,7767

1,85

0,0324
0,0883
0,1426
0,1634
0,1696
0,1720
0,1730
0,1735
0,1734
0,1734
0,1734
0,1734
0,1739
0,1744

0,1744
30,00

0,1730

0,81
-2,36

0,3674
0,4491
0,4555
0,4579
0,4586
0,4587
0,4587
0,4586
0,4587
0,4584
0,4583
0,4583
0,4581

0,4587
5,50

0,4631

2,02
3,13







249

A tabela 92 mostra os volumes e concentrações envolvidas na

preparação das soluções de tra~alho. As soluções A e B são

preparadas conforme descrito nos ítens 4.6 e 4.7, respectivamente,

na determinação da curva de calibração para a cubeta de lcmo Em

todas soluções de trabalho as concentrações são:

[Co (II) ] =5e-4M; [Mn (Ir) ] =le-3M; [HClO.] =0, 15M; [TRIS] =0, 10M e

[NaN3 ] = O,55M.

O ácido perclórico reage com a TRIS e com o azoteto de sódio

e proporciona a formação do tampão azoteto/ácido azotídrico cujo

pH é próximo a 5,8.

Tabela 92: volumes e concentrações de reagentes usados na
preparação das soluções de trabalho. [Co(I1)]=5e-4M;
[Mn(I1)]=le-3M; [NaN3]=0,55M e [HCI04]=0,15M.

N° volume (mL) concentração (M)

AlBi I água S(IV)
1,74e-5M

01
02
03
04
05
06
07
OS
09
10
II
12
13
14

0,10
0,20
0,30
0,50
O,SO
1,00
1,20
1,40
1,60
I,SO
2,00
2,20
2,40
2,SO

6,90
6,SO
6,70
6,50
6,20
6,00
5,SO
5,60
5,40
5,20
5,00
4,SO
4,60
4,20

3,4Se-7
6,96e-7
1,04e-6
1,74e-6
2,7Se-6
3,4Se-6
4,ISe-6
4,S7e-6
5,57e-6
6,26e-6
6,96e-6
7,66e-6
S,35e-6
9,74e-6

O volume de AlBi é medido com bureta de pistão de 5mL. O
volume de água é medido em bureta tradicional de 50 mLo

17.3. COLETA DE DADOS PARA CUBETA DE Sem DE CAMINHO
ÓPTICO

O espectrofotômetro é programado para fazer leituras em
intervalos de 10 segundos. As absorbâncias são lidas em 365nm.
Procura-se manter a temperatura constante e próxima a 20 o Co Para
se executar esse controle, as soluções envolvidas na preparação
das soluções de trabalho precisam estar em equilíbrio térmico com
o ambiente, que tem sua temperatura controlada em 20°C. com a
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cubeta de 5 cm não é possível usar o equipamento Peltier para
controle de temperatura.

Para se ajustar 100\ de transmitância se usa uma solução de
referência que contém:

[NaN3 ] = O,S5M;
ítem 3.

[TRIS] = O,10M e [HC104 ] = O,15M; descrita no

A solução de referência não contém os metais Co e Mn.

Alguns dos dados colhidos são selecionados e estão mostrados
na tabela 93:

aba máxima: máxima absorbância atingida na evolução da
reação, ocorre no patamar. Ver gráfico da figura 59.

tempo máximo: é o tempo quando ocorre a absorbância máxima.

É feita uma regressão linear para os pontos referentes às

concentrações de l,04e-6 a 6,26e-6M de bissulfito de sódio, com

95\ de confiabilidade. Os valores dos coeficientes desta regressão

estão mostrados na tabela 93.



Tabela 93: absorbâncias em 365nm, eubeta de 5 em. Temperatura 20°C. [Co(II)]=5e-4M; [Mn(Il)]=le-3M; [HCI04]=O,15M;
[NaN3]=O,55M e [TRIS]=O,IOM,

tempo concentrações de S(IV)
(minutos) 3,48E-07 6,96E-07 I,04E-06 1,74E-06 2,78E-06 3,48E-06 4,18E-06 4,87E-06 5,57E-06 6,26E-06 6,96E-06 7,66E-06 8,35E-06 9,74E-06

0,63 -0,0080 -0,0030 -0,0026 -0,0023 0,0244 0,0437 0,1293 0,0951 0,2290 0,3167 0,1946 0,3630 0,9394 0,4804
1,13 -0,0063 0,0007 0,0059 0,0137 0,0630 0,1181 0,2700 0,2653 0,4707 0,5724 0,5400 0,6763 0,9424 0,7763
1,63 -0,0044 0,0060 0,0174 0,0389 0,1266 0,2184 0,3837 0,4336 0,5774 0,6497 0,6781 0,7399 0,9436 0,8184
2,13 -0,0026 0,0120 0,0306 0,0694 0,2004 0,3081 0,4403 0,5181 0,6084 0,6691 0,7086 0,7526 0,9439 0,8264

" ;
2,63 -0,0004 0,0189 0,0456 0,1031 0,2643 0,3651 0,4639 0,5551 0,6189 0,6750 0,7171 0,7569 0,9439 0,8294
3,13 0,0014 0,0264 0,0610 0,1360 0,3080 0,3946 0,4739 0,5634 0,6229 0,6774 0,7204 0,7591 0,9440 0,8306
3,63 0,0036 0,0344 0,0761 0,1641 0,3339 0,4086 0,4777 0,5684 0,6247 0,6784 0,7219 0,7599 0,9441 0,8314.. 4,13 0,0057 0,0429 0,0899 0,1857 0,3479 0,4150 0,4797 0,5703 0,6256 0,6789 0,7226 0,7603 0,9440 0,8316
4,63 0,0079 0,0511 0,1019 0,2011 0,3547 0,4180 0,4804 0,5713 0,6257 0,6790 0,7227 0,7604 0,9441 0,8317
5,13 0,0103 0,0591 0,1 I 19 0,2113 0,3583 0,4194 0,4806 0,5717 0,6257 0,6787 0,7227 0,7604 0,9440 0,8316
5,63 0,0126 0,0664 0,1197 0,2181 0,3603 0,4201 0,4806 0,5719 0,6259 0,6786 0,7224 0,7603 0,9441 0,8314
6,63 0,0173 0,0791 0,1303 0,2251 0,3613 0,4203 0,4804 0,5720 0,6256 0,6781 0,7224 0,7603 0,9441 0,8313
7,63 0,0209 0,0884 0,1363 0,2277 0,3616 0,4200 0,4800 0,5717 0,6253 0,6779 0,7221 0,7601 0,9444 0,831 I

.. '.'
8,63 0,0259 0,0950 0,1393 0,2287 0,361 I 0,4197 0,4800 0,571 I 0,6251 0,6779 0,7221 0,7603 0,9447 0,831 I "-l

VI

9,63 0,0296 0,0993 0,1409 0,2291 0,3609 0,4196 0,4800 0,5709 0,6253 0,6777 0,7221 0,7603 0,9449 0,831 I
10,63 0,0330 0,1021 0,1417 0,2293 0,3607 0,4194 0,4796 0,5700 0,6251 0,6774 0,7221 0,7604 0,9453 0,8313
12,63 0,0384 0,1051 0,1426 0,2294 0,3606 0,4189 0,5700 0,6253 0,6777 0,7224 0,7609 0,8314
14,63 0,0424 0,1063 0,1426 0,2294 0,3601 0,4184 0,6779 0,7611
16,63 0,0450 0,1070 0,1426
18,63 0,0469 0,1074 0,1429
20,63 0,0481 0,1077 0,1429
25,63 0,0500
30,63 0,0509
35,63 0,0507

abs mãxima 0,0509 0,1077 0,1429 0,2294 0,3616 0,4203 0,4806 0,5720 0,6259 0,6790 0,7227 0,7611 0,9453 0,8317
tempo mâximo 30,63 20,63 18,63 12,63 7,63 6,63 5,13 6,63 5,63 4,63 5,13 14,63 10,63 4,63

R"2 0,9938
coer. angular 102915
coer. linear 0,0541
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..
CAPITULO V

CONCLUSÕES GERAIS DA PARTE EXPERIMENTAL

• A reação proposta onde Co{II) se oxida a Co{III) (no

tampão HN3 /N3 - induzida pelo S{IV) e catalisada pelo Mn{II) na

presença de oxigênio) , formando como principal produto o

hexaazidocobaltato{III), (que absorve em 36snm, com um valor de E

4 -1 -1próximo de 3x10 moI .Crn .L, usando cubeta de 1 cm de caminho

ótico), foi adaptada às condições de laboratório. A faixa de

concentração de S{IV) determinada está entre 280 a 3000ppb

(expresso em HS03 -) nas soluções de trabalho.

• Dentro do estudo realizado, relacionado com a temperatura

a 20°C, a velocidade de formação do composto de coordenação e a

sua estabilidade apresentam um período maior de absorbância máxima

e constante. Nesta temperatura, a leitura espectrofotométrica

entre 10 e 20 minutos, após início da reação, apresenta um erro

relativo desprezível.

• Levando em conta as condições experimentais, a

estabilidade do S{IV), quando usados os estabilizantes básicos 

amônia, MEA e TRIS - este último mostra-se mais eficaz. Baseando

se neste estudo a amônia não pode ser considerada como um

estabilizante para S{IV). O metanal, como estabilizante, com

caráter ácido, se aproxima da eficiência da TRIS. Porém, a TRIS

interfere em menor grau na complexação do que o metanal.

• O manganês (lI), atua como catalisador para concentrações

entre s,Oe-4M a l,Oe-3M. A proporção ideal de manganês (lI) e

cobalto (lI) é de 2 para 1, respectivamente.

• É possível a redução da concentração de azoteto de sódio

até O,41M, ao invés da concentração O,ssM, que foi usada.
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• Individualmente, as soluções de ferro e cobre, nas

condições da reação proposta, podem ser determinadas. Ferro e

cobre interferem na reação de determinação do S (IV). As ações

catalíticas do cobre e do ferro, na reação proposta, ainda são

motivo de estudos. Possivelmente, será necessário o uso de outras

técnicas, além da espectrofotometria.

• O molibdênio, baseado no presente estudo, não acusou

propriedades catalíticas na reação. Não forma composto de

coordenaão que tenha absorção na faixa de 190 a 900nm, razão pela

qual não pode substituir o Co(II). Como sequestrante de peróxido

pelo molibdato, não foi possível verificar o fato.

• O níquel, na faixa de concentração de 3,se-4M a 1,Oe-2M,

não atua como catalisador da reação e também não forma complexos

com absorção na faixa de 190 a 900nm.

• O etanol a 20% aumenta a absorção. Possivelmente, as

moléculas do etanol "expulsam" as moléculas de água que estão ao

redor do metal, facilitando a entrada do ligante. O etanol a 50 e

68% faz diminuir a absorção. Possivelmente ele inibe a oxidação do

cobalto(II). Pode ser que ele fique muito ligado ao metal,

impedindo a entrada do ligante.

• Radiação com comprimento de onda de 36snm não interfere na

reação. As radiações de lâmpadas fluorescentes não interferem na

reação. Porém, a luz solar necessita ser melhor estudada.

• Usando cubeta de scm de caminho óptico, onde o controle de

temperatura não foi tão eficiente quanto na de 1cm de caminho

ótico, resultou o valor de E de 2,Oe4 mol-1.cm-1.L, que é abaixo do

valor esperado. Possivelmente, isto indica que a reação possui

outros caminhos.
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• procedimento:

Em um erlenmeyer com rolha esmerilhada, adicionar:

2,0 mL de ácido acético concentrado;

3,0 mL de água deionisada;

10,000 mL de solução de iodo recém padronizado ± 0,100 M;

(uso de bureta de pistão)

5,000 mL de HS03 (aproximadamente 0,050 M); (uso de bureta

de pistão)

titular com tiossulfato de sódio recém padronizado ± O,100M;

(uso de bureta de pistão) e amido como indicador;

eq gIL
(--

2
= moI/L) (119)

1.4. LAVAGEM DO MATERIAL

Vidrarias usadas como béquer e erlenmeyer e os frascos de

polietileno são lavados com água corrente, água destilada,

água deionisada/HCI concentrado. p.a. (1:1) e finalmente

água deionisada. Geralmente, nos frascos já limpos, uma

passivação da superfície é feita com a própria solução.

1.S.RECUPERAÇÃO DO AZOTETO OU SUA DESTRUIÇÃO.

No princípio o azoteto residual e as soluções contendo

azoteto; metais como Fe, Cu, Mn, Zn, Ni, Mo; ácidos como HCl04 ,

HCI, H2S04 , CH3COOH e compostos orgânicos como álcool, aldeído,

EDTA, Etilenoglicol, MEA, THF e Tris, eram destruídos em meio

ácido com nitrito de sódio, produzindo nitrogênio. Operação

realizada na capela.

Posteriormente, estes resíduos foram estocados

convenientemente, para se processar a recuperação do azoteto. Ao

resíduo será adicionado um ácido que irá liberar HN3 , que será

recolhido em NaOH.
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2. PRINCIPAIS ESPECTROS DESTE TRABALHO

1.500

1.300

1.100

m'õ 0.900
c::em-e 0.700
Ocn
.c 0.500
<X:

0.300

0.100

-0.100
200 400 600 800

Comprimento de onda (nm)
Fig. 60: mostra espectro para solução contendo [Cu(I1)] = 2,Se-4M. Solução de referência sem os metais.
[Co(I1))=S,Oe-4M; (Mn(I1))=I,Oe-3M; (HCI04]=O,ISM; (NaN])=O,SSM e (TRIS)=O,IOM. Temperatura 20°C.
Cubeta 1 cm.
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Fig. 61: espectros para diferentes concentrações de Cu(ll). Solução de referência sem os metais. [Co(I1))=S,Oe-4M;
(Mn(I1))=I,Oe-3M; (HCI04)=O,ISM; (NaN])=O,5SM e [TRIS)=O.IOM. Temperatura 20°C. Cubeta 1 em.
a = [Cu(Il»)=I,Oe-3M+[S(IV»)=8,Se-6M; b = [Cu(Il»)=I,Oe-3M; c = [Cu(Il»)=I,Se-3M e d = [Cu(I1))=2,Se-3M.
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3. METAS A SEREM CUMPRIDAS POSTERIORMENTE.

3.1. ESTUDO SOBRE A ESTEQUIOMETRIA DA REAÇÃO

PROPOSTA.

3.1.1. Dete~inação do oxigênio consumido na reação

Co (lI) IN) -/S (IV) em tampão HN)/N) - I utilizando

polarografia.

o caminho a ser seguido será estudar polarograficamente

todos os reagentes participantes da reação proposta, sem adição do

S(IV). Posteriormente, o estudo será feito com adição de S(IV).

3 .1.2. S04· e S206· são fo~dos a partir da oxidação

do S(IV).

Utilizando cromatografia de íons, será feita a determinação

destas espécies, visando obter dados para a elucidação

estequiométrica.

Uma dificuldade a ser contornada, é que a solução de

trabalho apresenta uma alta concentração de azoteto, (O,SSM) o que

pode danificar as colunas do cromat6grafo.

3.1.3. Uso da técnica de injeção por fluxo

Como o estudo espectrofotométrico desta reação consome

quantidades elevadas de azoteto de s6dio e de Tris, o acoplamento

com a técnica de análise por injeção em fluxo possibilitará

trabalhar com concentrações menores. Além disso, a restrição de

operações manuais, em prol de operações automáticas, resultará na

amenização de erros experimentais.
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3.2. CONSTRUÇÃO DE UM COLETOR PARA ÁGUA DE CHUVA.

Encontra-se em fase final a construção de um protótipo de um

coletor para água de chuva com características múltiplas de

amostragem. Tal amostrador, servirá para determinações de diversos

componentes químicos existentes na atmosfera. Este coletor será

oportunamente instalado em um terreno, na cidade de Paulínia-SP,

na região rural/industrial. A escolha é considerada estratégica,

pois a área, que é um mini pantanal, abriga grandes complexos

químicos industriais. Além disto, existe para o local, um projeto

de construção de uma usina termoelétrica. Então, a atual e

eminente fonte de poluição atmosférica deverá ser monitorada e

controlada, para preservação deste santuário ecológico regional,

formado pelos rios Atibaia, Jaguari e Piracicaba.

4. SUGESTÕES PARA ATIVIDADES FUTURAS.

o extenso levantamento bibliográfico mostra quão

interessante é o estudo envolvendo o azoteto. Com a recente

retomada das investigações a respeito deste ânion, voltada para o

meio ambiente, é aberto um amplo campo de pesquisa.

Na metodologia científica deve ser adicionado mais um fator:

o espírito de participação de todos. Somente com um trabalho

científico praticado em conjunto, é que objetivos

alcançados, em prol de uma vida com melhores padrões.

serão

Sugestões para trabalhos futuros. Considerando o sistema

proposto Co(III)/N3 /S(IV):

• Substituição do ligante. Apesar da utilidade do ligante N3-, ele

exige certos cuidados em sua manipulação, devido ao seu

potencial tóxico e explosividade de seus compostos.

Economicamente, também não é uma substância muito acessível. Um
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AIChE - AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS.
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SIGLAS USADAS PELO GRUPO DE ASSESSORAMENTO

CIENTÍFICO NO ESTABELECIMENTO DE PADRÕES PARA

POLUIÇÃO DO AR (250) •

AQG

eM

CASAC

CHESS

CD

EPA

ERDDAA

HAD

HEW

NAAQS

NAQCAC

NAPCTAC

NESHAPs

OAQPS

SAB

SP

Air Quality Guideline used by WHO-Europe.

Clean Air Act.

Clean Air Scientific Advisory Committee.

Community Health and Environmental Surveillance

System.

Cri teria Document - Prepared by ECAO for NAAQS.

U.S. Environmental Protection Agency.

Environmental Research and Development

Demonstration Authorization Act.

Health Assessment Document - Prepared by ECAO for

NESHAPs.

U.S. Department of Health, Education and Welfare.

National Ambient Air Quality Standard.

National Air Pollution Control Technologies

Advisory ~ommittee.

National Air Pollution Control Technologies

Advisory Committee.

National Emission Standards for Hazardous Air

Pollutants.

Office of Air Quality Planning and Standards, EPA.

Science Advisory Board.

Staff Paper - Prepared by OAQPS.

WHO-Europe European Regional Office of the World Health

Organization.



a Mata Atlântica, a Serra do
Zona Costeira são patrimônio
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meio ambiente, inclusive quanto
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Constituição da República Federativa do Bra8il.
TÍTULO VIII

DA ORDEM SOCIAL
CAPÍTULO VI

DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
#1. o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pequisa e manipulação de
material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de
vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade.
#2. 0

- Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo
órgão público competente, na forma da lei.
#3. o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais
e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.
#4. o - A Floresta Amazônica brasileira,
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a
nacional, e sua utilização far-se-á,
condições que assegurem a preservação do
ao uso dos recursos naturais.
#5. 0 São indisponíveis as terra devolutas ou arrecadadas pelos
Estados, que por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais.
#6. 0 As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua
localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser
instaladas.

Série Documentos
Legislação Federal

Controle da Poluição Ambiental
Governo do Estado de São Paulo

Secretaria do Meio Ambiente
CETESB - Companhia de tecnologia de Saneamento Ambiental

Fev. - 1993.
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Legislação Estadual
Lei nO 997 de 31 de maio de 1976
Dispões sobre a preservação e o controle da poluição do meio ambiente

TÍTULO III

Da Poluiçio do Ar

CAPiTULO II

Do. padrê5••

SBÇÃO I

Do. Padrê5.. d. Qualidad.

Art. 29. Ficam estabelecidos para todo o território do Estado de
São Paulo os seguinte Padrões de Qualidade do Ar:

II - para dióxido de enxofre:
a) ao (oitenta) microgramas por metro cúbico, ou valor inferior 

concentração média aritmética anual; ou
b) 365 (trezentos e sessenta e cinco) microgramas por metro

cúbico, ou valor inferior - concentração média de 24 (vinte e quatro)
horas consecutivas, não podendo ser uI trapassada mais de uma vez por
ano.

# l° Todas as medidas devem ser corrigidas para a temperatura de
25°C (vinte e cinco graus Celsius) e pressão de 760 mm ( setecentos e
sessenta milimetros de mercúrio) .

# 2° Para a determinação de concentraçê5es das diferentes formas
de matéria, objetivando compará-las com os Padrões de Qualidade do Ar,
deverão ser utilizados os métodos de análises e amostragem definidos
neste regulamento ou normas dele decorrentes, bem como Estações
Medidoras localizadas adequadamente, de acordo com critérios da CETESB.

# 3° A frequência de amostragem deverá ser efetuada no mínimo por
um período de 24 (vinte e quatro) horas a cada 6 (seis) dias, para
dióxido de enxofre e partículas em suspensão, e continuamente para
monóxido de carbono e oxidantes fotoquímicos.

#4° Os Padrões de Qualidade do Ar, para outras formas de matéria,
serão fixados por decreto.

Art. 30. Para os fins do #2° do artigo anterior, ficam
estabelecidos os seguintes métodos:

II para dióxido de enxofre: Método de Pararosanilina, ou
equivalente, conforme Anexo 2 deste Regulamento;

ANEXO 2, A QUE SE REFERE O ARTIGO 30, II

1. Princípio e Aplicabilidad.
1.1 O dióxido de enxofre (S02) é absorvido do ar em uma solução

de tetracloromercurato de potássio (TCM), formando-se um diclorosulfito
mercurato complexo, que resiste a oxidação por oxigênio do ar. Uma vez
formado, este complexo é estável a oxidantes fortes (ozona, óxidos de
nitrogênio) . O complexo reage com pararosanilina e formaldeído para
formar o ácido pararosanilina metil, sulfônico, intensamente colorido. A
absorbância da solução é medida espectrofo-tometricamente.
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1.2. O método é aplicável à medida de dióxido de enxofre no ar
ambiente usando períodos de amostragem de até 24 horas.

2. Faixa de Concentraçio e Sensibilidade.
2.1. Concentrações de dióxido de enxofre na faixa de 25 a 1.050

microgramas por metro cúbico (~g/m3) [0,01 a 0,40 partes por milhão, ppm]
podem ser medidas nas condições dadas. Pode-se medir concentrações
abaixo de 25 ~g/m3, amostrando-se volumes maiores de ar, desde que se
determine antes a eficiência de absorção do sistema em particular.
Concentrações mais altas que 1. 050 ~g/m3 podem ser medidas usando-se
volumes menores de amostra, A lei de Beer é seguida na faixa de
absorbância de 0,03 a 1,0 que corresponde a 0,8 a 27 micrograma (~g) de
íon sulfito em 25 mililitros (ml) de solução.

2.2 O limite inferior de detecção de dióxido de enxofre em 10 ml
de TCM é 0,75 ~g (baseado em duas vezes o desvio padrão) representando
uma concentração de 25 ~g/m3 de S02 (0,01 ppm) numa amostra de 30 litros
de ar.

3. Interferências
3.1. Os efeitos das principais interferências conhecidas foram

minimizadas ou eliminadas. A interferência dos óxido de nitrogênio é
eliminada com ácido sulfâmico, a de ozona é eliminada por espera antes
da análise, e a de metais pesados é eliminada com EDTA (sal disódico do
ácido etilenodiaminotetraacético) e ácido fosfórico. No m1nimo 60 ~g de
Fe(III), 10 ~g de Mn(II) e 10 ~g de Cr{III) em 10 ml de reagente
absorvente podem ser tolerados no procedimento. Nenhuma interferência
significativa foi encontrada em 10 ~g de Cu (II) e 22 ~g de V (V).

4. Precisio, Bxatidio e Bstabilidad.
4.1. Usando-se amostras padrões, o desvio relativo é de 4,6\,

para um intervalo de confiança de 95\.

4.2. Após a coleta de amostra a solução é relativamente estável.
A 22 graus Celsius (OC) ocorre uma perda de S02 de 1\ ao dia. Quando as
amostras são guardadas a 5°C por 30 dias, as perdas que ocorrem não são
detetáveis. A presença de EDTA aumenta a estabilidade do S02 em solução,
e as perdas de S02 independem, da concentração.

A íntegra deste documento que aborda os itens: 5. Aparelhagem;
6. Reagentes;
7. Procedimentos;
8. Calibração e Eficiência,
pode ser encontrado na Legislação Estadual Controle da poluição
Ambiental - Estado de São Paulo - Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria do Meio Ambiente CETESB - Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental São Paulo, 1992.



316

APOIO TBCNICO

Desenhista: Eliana Viana Prado

Digitação: Alberto Bona; Irene A. Tomiyoshi.

Arte Final: Alberto Bona; Arnaldo Bona

Revisão Bibliográfica: Moema Rodrigues dos Santos

Elaboração da Ficha Catalográfica:

Maria Luiza Trotta Carmo;

Marina Mayumi Yamashita

Purificação da MEA: Técnico químico: Laerte vilela da Silva

I
Constr~ão do suporte para cubeta de S,Ocm de caminho ótico:

Mecânico: Antonio Gomes de Oliveira;

Prof. Ivano G. R. Gutz; Arnaldo Bona

Manutenção do espectrofotômetro DU-70:

Eng. Angelo Cezário Pereira

. Eng. Wladimir Luiz Fernandes

APOIO FINANCEIRO:

FAPESP: Fundação de Amparo À Pesquisa do Estado de São Paulo.

CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior.




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	ArnaldoBona_7_46_ocr_cort_oti.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

	ArnaldoBona_47_86_ocr_cort_oti.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

	ArnaldoBona_87_106_ocr_cort_oti.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

	ArnaldoBona_107_134_ocr_cort_oti.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

	ArnaldoBona_135_164_ocr_cort_oti.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

	ArnaldoBona_165_194_ocr_cort_oti.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

	ArnaldoBona_195_234_ocr_cort_oti.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

	ArnaldoBona_235_274_ocr_cort_oti.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

	ArnaldoBona_275_final_ocr_cort_oti.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43




