
V E V1 médio ∆∆∆∆E/∆∆∆∆V V2 médio ∆∆∆∆
2222E/∆∆∆∆V

2

4 -0,141 4,125 -0,028 4,25 -0,032

4,25 -0,148 4,375 -0,036 4,5 -0,048

4,5 -0,157 4,625 -0,048 4,75 -0,112

4,75 -0,169 4,875 -0,076 5 -1,488

5 -0,188 5,125 -0,448 5,25 0

5,25 -0,3 5,375 -0,448 5,5 1,52

5,5 -0,412 5,625 -0,068 5,75 0,096

5,75 -0,429 5,875 -0,044 6 0,064

6 -0,44 6,125 -0,028 6,25 0,016

6,25 -0,447 6,375 -0,024 6,5 0,032

6,5 -0,453 6,625 -0,016 6,75 0

6,75 -0,457 6,875 -0,016

7 -0,461

a) VPE = 5,25 mL

n HA = 0,000525 mol contidos na alíquota de 10 mL

n HA = 0,00525 mol contidos no balão de 100 mL

M = 72,0 g/mol

b) Sim, pois os incrementos foram razoavelmente pequenos durante toda a região do salto de potencial.

Para melhorar um pouco, os incrementos poderiam ser reduzidos para 0,10 mL entre 5,00 e 6,00 mL.

c) Não. Não há como correlacionar o potencial com a concentração de íons H3O
+
, pois não há informações 

sobre a calibração do potenciômetro.

1) Um ácido monoprótico puro desconhecido foi analisado por titulação potenciométrica. Para isso, 0,3780g do ácido foi dissolvido em água e o volume foi 

completado até 100,0mL. Uma alíquota de 10,00 mL do ácido foi transferida para um béquer e foram adicionados 100,0 mL de água destilada. A titulação foi 

feita com NaOH 0,1000 mol/L, sendo parte dos dados mostrados na tabela ao lado. 

a)    Determine a massa molar do ácido (5 pontos) 

b)   Você considera que a adição de titulante foi bem planejada para uma titulação potenciomética? Explique. (2 pontos)

c)    Seria possível determinar a constante de dissociação deste ácido através dos dados da titulação? Explique. (2 pontos)
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a) Como somente as concentrações de íons bário e de íons sulfato serão alteradas ao longo da titulação, somente eletrodos íon-seletivos para estes

íons sofrerão alteração de potencial devido à reação. Os eletrodos para íons sódio e cloreto teriam uma pequena alteração de potencial por efeito de diluição ou

pelo aumento da concentração destes íons ao longo da titulação, dependendo da solução que fosse escolhida como titulante.

b) Levando em conta que o potencial da célula registrado depende de qual eletrodo indicador é utilizado, um eletrodo para cátion tem seu potencial aumentado

acompanhando o aumento na concentração do cátion, enquanto um eletrodo indicador para ânion tem um comportamento inverso.

Com base neste fato, utilizando um eletrodo para íons bário, com o potencial registrado diminui, a solução de cloreto de bário seria o titulado, pois somente

assim sua concentração seria diminuída ao longo da titulação.

Por outro lado, utilizando um eletrodo para íons sulfato, como o potencial registrado diminui, a solução de sulfato de sódio seria o titulante, pois somente

assim a concentração de íons sultato aumentaria.

Conforme o exposto acima, tanto faz se o eletrodo é para íons bário ou para íons sulfato, que o titulante 

deverá ser a solução de sulfato de sódio.

2) Admita que uma titulação envolvendo o cloreto de bário (BaCl2) e o sulfato de sódio (Na2SO4), com a formação de sulfato de bário (BaSO4), pouco solúvel,

apresentou a curva de titulação potenciométrica mostrada abaixo. Sabendo-se que o laboratório, onde a titulação foi efetuada, dispunha de eletrodos

seletivos de cloreto, bário, sulfato e sódio, além do eletrodo de referência de Ag/AgCl, (KCl sat.), responda:

a)    Quais dos eletrodos indicadores listados podem ser usados na titulação? Justifique. (2 pontos)
b)  Baseado na sua resposta anterior, na curva de titulação, e na reação envolvida na titulação, explique quem seria o titulante e quem seria o titulado para

cada um dos eletrodos escolhidos. (6 pontos)
c)   Esboce a curva de titulação condutimétrica desta mesma reação, no espaço quadriculado acima, indicando o volume do PE, explicando o formato da curva

e relacionando-a com os processos químicos que estão acontecendo na solução titulada. (4 pontos)
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c) O esboço da curva de titulação condutométrica e feito de acordo com o titulante e o titulado. Consultando os valores de condutância iônica à diluição infinita

fornecidos e levando em conta a formação de precipitado, o formato da curva, mesmo trocando o titulante, terá um ramo descendente, até o PE, com

com uma pequena inclinação, e ascendente após o PE com uma inclinação bem mais pronunciada.

V 

titulante 

(mL) Kc (µµµµS) 2 C9H14NO3–SH + Cu
2+ ���� (C9H14NO3-S)2Cu(s) + 2H

+

0 100 Captopril - C9H14NO3–SH

1 178,6 M = 217,3 g/mol

2 257,5

3 334,8 Ramo da reação:

4 413,3 y=ax+b a = 78,33

5 484,1 b= 100,23

6 520,7

7 550 Ramo do titulante em excesso

8 577,4 a = 26,17

9 603 b= 367,33

10 628,7

VPE= 5,12 mL

a) O ramo da curva correspondente à reação é crescente uma vez que ocorre a liberação de íons hidrogênio. Após o consumo do captopril,

a condutividade (condutância específica) da solução aumenta de acordo com as condutâncias iônicas dos íons cobre e dos íons sulfato,

que, mesmo somadas, são menores que dos íons hidrogênio.

b) 2 cap 1 Cu

3) O captopril, 1-[(2S)-3-mercapto-2- metilpropionil]-L-prolina (estrutura mostrada abaixo) é um anti-hipertensivo clássico. Diversos métodos analíticos são

descritos na literatura para a determinação quantitativa de captopril em formulações farmacêuticas, entre eles a titulação condutométrica com solução

padronizada de sulfato de cobre(II) com formação de composto insolúvel deste fármaco com cobre(II), conforme reação mostrada abaixo, sendo o volume

equivalente do titulante (ou teor de captopril na solução do titulado) encontrado no ponto de inflexão da curva condutométrica. Um comprimido de captopril

foi dissolvido em água e o volume foi completado para 100,0 mL. A titulação de uma alíquota de 5,00 mL da solução do fármaco com solução padrão de CuSO4 

5,80x10-4 mol/L forneceu os resultados mostrados na tabela.

a)    Explique o formato da curva de titulação. (3 pontos)

b)   Determine a massa de captopril no comprimido. (5 pontos)

c)    Explique a razão da condutância ter sido corrigida e como isso foi feito.  (2 pontos)
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n 5,12x10
-3

 x 5,80x10
-4

=2,97x10
-6

n = 0,00594 mmol em 5 ml

0,118802 mmol em 100 mL que corresponde a um comprimido

m cap = 25,82 mg

c) A condutância foi corrigida pelo fator de diluição (V+v)/V, onde V é o volume inicial da solução antes de qualquer adição de titulante e v é o volume do titulante.

A necessidade de corrigir a condutância está no fato de que ela dimuinui pelo efeito de diluição. Deste modo é necessário fazer a correção antes de mais nada

para obter a variação da condutância de acordo com a reação e não por efeito de diluição.

EXTRAS

A medida direta consiste em realizar uma medição da concentração de um determinado analito com o equipamento calibrado com padrões deste analito.

A medida direta pode ser feita também através da calibração externa, gerando as curvas de calibração, para posteriormente determinar a concentração do 

analito em uma amostra. Como exemplo, medidas de pH são medidas potenciométricas diretas. Medição da condutividade iônica de soluções também 

são medidas condutométricas direta.

A condutometria direta não possui especificidade, impedindo a determinação de um constituinte iônico na presença de outros. Por sua vez,

a titulação condutométrica insere especifidade à técnica, através de reação química entre o titulante e o titulado, permitindo realizar a determinação

de um constituinte, iônico ou não, através de medidas relativas da condutividade da solução. A descontinuidade da curva assina o ponto final da titulação.

Para realizar a determinação direta, deve-se preparar soluções de concentração conhecida de sulfato de amônio e efetuar a leitura da condutividade destas soluções.

Deve-se construir o gráfico da resposta do equipamento contra a concentração, determinando a faixa linear de trabalho, determinando a equação da reta.

Em seguida basta efetuar a leitura da solução amostra. Caso a leitura exceda a faixa linear de trabalho, deve-se diluir a amostra até que a leitura esteja dentro da

FLT.

Caso a amostra de sulfato de amônio se encontre contaminada com KCl, a determinação direta não poderá ser utilizada, assim deve-se proceder com uma

titulação. Pode-se utilizar NaOH como titulante que reagirá com o íon amônio, alterando ligeiramente a condutividade até o PE, devido à troca de íons amônio

por íons sódio, e uma variação muito mais pronunciada pelo excesso de íons hidroxila após o PE. Alternativamente, pode-se usar uma solução de íons bário como

titulante, gerando um produto de baixa solubilidade o BaSO4. A curva de titulação teria uma variação dependente da troca de íons sulfato pelos íons do sal solúvel

de bário até o PE. Após o PE a condutividade iria aumentar devido a adição de íons bário e de seu correspondente contra-íon.

1) Explique o que significa uma medida direta. Dê um exemplo de uma medida potenciométrica direta e de uma condutométrica direta.

2) Qual a principal vantagem da titulação condutométrica sobre a condutometria direta? Explique.

3) Explique como você procederia para efetuar uma determinação da concentração de sulfato de amônio em uma solução comercial através da

condutimetria direta. Caso essa solução também contenha pequena quantidade de KCl, como você procederia para determinar o teor de (NH4)2SO4, se o

único aparelho disponível fosse um condutivímetro?



Ecélula = Eind - Eref + Ej  -0,330= Eind - 0,244 + 0,006 Eind = -0,330+0,244-0,006 = -0,092

pCa = (-0,092-0,112) / -0,0289 = 7,058824 [Ca
2+

] = mol/L8,73E-08

4) Um eletrodo íon-seletivo para Ca2+ foi desenvolvido e os estudos levaram a seguinte resposta: EI = 0,112 – 0,0289pCa. Este eletrodo foi introduzido em

uma solução registrando-se o potencial de -0,330V contra ECS (EECS=0,244V). Calcule a concentração de cálcio (considere E j=0,006V). 


