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Resumo 

Novos fármacos vêm sendo sintetizados no intuito de substituir os utilizados 

atualmente no combate as doenças, de forma a fazer com que a terapêutica 

seja mais eficaz. A osteoporose, definida como uma doença metabólica óssea 

sistêmica pela Organização Mundial de Saúde tem como consequência o 

aumento da fragilidade do osso e do risco de ocorrência de fraturas. 

Atualmente, um medicamento lançado em 2006 no mercado, Protos®, cujo 

princípio ativo é o ranelato de estrôncio, vem sendo utilizado no combate à 

osteoporose, e tem apresentado ótimos resultados. Por se tratar de um 

fármaco relativamente recente, não há muitos relatos na literatura quanto à sua 

quantificação nas amostras comerciais. Paralelamente, observa-se, ainda, 

problemas relacionados a falsificação, o que torna ainda mais relevante a 

verificação sistemática das quantidades de estrôncio e da composição de certo 

medicamentos, como o Protos®. O presente trabalho visou avaliar a 

aplicabilidade de procedimentos clássicos envolvendo a volumetria 

complexométrica com EDTA em meios reacionais com pH = 10 e pH = 12, e a 

gravimetria direta e com precipitação prévia como oxalato, complementados 

por métodos instrumentais, para quantificação de estrôncio no medicamento, 

controlando, portanto, a qualidade e o título do mesmo, obtendo resultados 

bem próximos ao valor teórico (100%), não só na complexometria, onde apesar 

de serem obtidos resultados na faixa de 50% os mesmos foram compreendidos 

e explicados, e os demais mantiveram-se entre 94 e 102%, mas também na 

gravimetria por precipitação química, onde o resultado obtido foi 99,69%; tal 

abordagem teve por meta final o estudo acerca de métodos de quantificação 

confiáveis e com custos reduzidos de estrôncio na matriz do medicamento em 

questão. 

 

Palavras chave: osteoporose, ranelato de estrôncio, estrôncio, volumetria de 

complexação, gravimetria, difratometria de raios x, análise térmica. 
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Abstract  

New drugs have been synthesized with the objetive of replacing the ones that 

are used in the combat against diseases, in order to make its therapeutic more 

effective. Osteoporosis, defined as a sistemic osseous metabolic disease by the 

World Health Organization, have as consequence the increased weakness of 

the bone and the risk of fracture ocurrence. Actually the recently released drug, 

Protos®, which active ingredient is the strontium ranelate, has been used in the 

combat against osteoporosis, and it has been showing great results. Since it 

has been recently released there are not many reports in the literature about 

quantification of strontium in this kind of matrix. There are problems related to 

fakes too, what makes even more necessary the sistematic verification of 

strontium quantities e composition of certain drugs, like Protos®. The presented 

work aims at the avaliation presenting results such as 94-102% and well 

understood and explained 50% for the EDTA complexometry (on two different 

types of environmet, pH = 10 and pH = 12), 99,69% for the gravimetry with 

previous chemical precipitation, complemented by instrumental methods, for 

strontium quantification on the drug, controlling quality and quantity of it; such 

approach has as final go the study about reliable and low cost strontium 

quantification methods in this drug matrix. 

 

Keywords: osteoporosis, strontium ranelate, strontium, complexation volumetry, 

gravimetry, x-ray diffraction, thermal analysis. 
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1 Introdução 

1.1 Ranelato de Estrôncio 

 

 Nas últimas décadas novos medicamentos vêm sendo estudados no 

intuito de melhorar a eficácia quanto a vários aspectos no tratamento da 

osteoporose em período de pós-menopausa. Por sua semelhança com o cálcio 

em diversos aspectos, como valência e raio iônico, o estrôncio também pode 

ser metabolizado pelo organismo, tanto pera absorção intestinal quanto para 

participar no cristal da hidroxiapatita, [Ca10(PO4)6(OH)2], que é um constituinte 

mineral presente nos dentes e ossos, representando 30 a 70% da massa dos 

mesmos [1]. 

 A eficácia do tratamento envolvendo o ranelato de estrôncio é bastante 

satisfatória, mesmo quando a doença encontra-se em estágio avançado ou 

quando o tratamento é aplicado a pessoas que pertençam à população com 

mais de 80 anos, diminuindo quase à metade o risco de fraturas vertebrais e de 

quadril [1, 2].  

  

 

Figura 1. Estrutura molecular do complexo di-estrôncio-5-[bis (2-oxido-

2oxoetil)amino]-4-ciano-3-(2-oxido-2-oxoetil)-tiofeno-2-carboxilato de etila, o 

ranelato de estrôncio. 

 

Pode-se perceber através da Figura 1 que a estrutura do sal apresenta 5 

sítios ácidos, onde antes de haver íons Sr2+ (caso dos oxigênios das 

carboxilas) ou um par de elétrons não ligantes (caso do nitrogênio da nitrila) 

haviam 5 hidrogênios ácidos provenientes dos grupos carboxílicos e nitrílicos 

da molécula. O valores para distribuição das espécies (alfa) em função do pH 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Strontium_ranelate.svg
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podem ser calculados da mesma forma como foram os valores para o EDTA, 

conforme ilustra a Figura 2 [3]. 

 

 

Figura 2. Distribuição das espécies do ácido ranélico em função do pH. 

 

 Pode-se notar que em valores de pH próximos ou maiores que 5 a 

espécie predominante é o ranelato, que liga-se a dois íons Sr2+ para formar o 

sal que compõe o princípio ativo do medicamento [3]. 

Desenvolvido pelo laboratório Servier, o medicamento que contém este 

princípio ativo no Brasil atualmente chama-se Protos®, e foi aprovado pela 

ANVISA em 2006. Suas versões internacionais chamam-se Osseor® e 

Protelos®. Encontra-se disponível em embalagens contendo 14, 28 ou 56 

sachês. Cada sachê contém 4 g, sendo 50% desta massa (2 g) correspondente 

ao princípio ativo, o ranelato de estrôncio, cuja fórmula molecular é 

Sr2C12H6N2O8S e a massa molar equivale a aproximadamente 513,49 g. 

 

1.2 Procedimentos Atuais Para Quantificação de Estrôncio 

  

 Atualmente faz-se uso de alguns métodos instrumentais, 

significativamente mais caros que os métodos clássicos, para quantificação do 
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estrôncio, como ICP-MS (espectrometria de massa com plasma indutivamente 

acoplado) e ICP-OES (emissão óptica com plasma indutivamente acoplado), 

entretanto não existem ainda muitos estudos na literatura em relação ao 

estrôncio em medicamentos, o que evidencia a necessidade de 

desenvolvimento de novos métodos analíticos para este tipo de quantificação, 

principalmente através de formas mais baratas e simples em relação as já 

conhecidas. Isto levanta a possibilidade de exploração na área, utilizando 

alguns métodos clássicos, que têm como característica principal serem mais 

baratos que os métodos instrumentais [3-7].  

 Recentemente obtiveram-se ótimos resultados utilizando volumetria de 

oxidação-redução, o que já é principalmente um grande progresso na redução 

de custos para quantificação de estrôncio, além de contribuir para a literatura 

em relação a quantificação de estrôncio especificamente em medicamentos 

através de métodos clássicos [3]. 

1.3 Volumetria 

A volumetria é um procedimento utilizado para análise quantitativa, um 

tipo de técnica que faz parte da chamada “Analítica Clássica”, ramo da analítica 

que teve seu auge de utilização (na época quase que exclusivamente) nos 

séculos XVIII e XIX. Neste tipo de procedimento aplica-se os conceitos de 

titulante, espécie que tem o intuito da quantificação através de uma reação 

química à ser adicionada à solução, que por sua vez contém o analito, espécie 

a ser quantificada. A volumetria vem há mais de 200 anos sendo utilizada para 

análises quantitativas em diversos ramos, e é muitas vezes aplicada para 

verificar um método secundário, visto que o mesmo caracteriza um método 

primário [8, 9]. 

 

1.3.1 Técnicas volumétricas 

 

De maneira formal define-se por técnicas volumétricas os procedimentos 

quantitativos baseados na determinação da concentração de um constituinte de 

uma amostra, a partir de uma reação deste com um reagente de concentração 

conhecida em solução, acompanhada pela medida de quantidades discretas de 
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volumes de solução adicionados. Basicamente trata-se de uma constante 

adição de volumes, onde a solução utilizada para titular fornece um número de 

mols conhecido, e a solução problema, onde a concentração é desconhecida, 

com base na reação e nos resultados obtidos passa a ser uma solução de 

concentração conhecida [10]. 

Um dos pontos que devem ser observados é que para detectar o ponto 

final neste tipo de técnica é frequentemente necessário utilizar um indicador, 

que é uma molécula que pode já  estar presente ou ser adicionada ao meio 

reacional, e auxilia na visualização da mudança característica presente neste 

tipo de situação, sendo esta uma modificação significativa na cor da solução. 

Este tipo de característica não se dá em qualquer tipo de meio, logo outro 

ponto é que cada volumetria necessitará de um meio reacional com 

características específicas, podendo ser estas em termos de pH ou 

temperatura, por exemplo [10, 11]. 

Existem quatro técnicas básicas que baseam-se no princípio da 

volumetria: (i) Volumetria ou titulação ácido-base, (ii) volumetria ou titulação 

redox, (iii) volumetria de precipitação e (iv) volumetria de complexação. 

Dentre estas, segue abaixo uma breve revisão apenas da volumetria de 

complexação, pois é a que será abordada na parte experimental deste 

trabalho. 

 

(a) Volumetria de Complexação  

 

Largamente utilizadas há mais de um século, não só no meio da química 

analítica, as reações de complexação, exemplificadas em seguida na Figura 3, 

tiveram suas primeiras descrições de uso na titulação de cátions. Esse tipo de 

reação pode gerar vários tipos de produtos, o que justifica sua vasta 

aplicabilidade. Complexos podem ser pouco solúveis e, portanto serem 

utilizados em análises gravimétricas ou em volumetria de precipitação, da 

mesma forma que podem ser solúveis e coloridos, sendo aplicados em 

espectrofotometria, indicadores, e em volumetria de complexação, por exemplo 

[10, 12]. 
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O conceito de composto de coordenação ou complexo está diretamente 

relacionado com o fato de que o íon metálico, por ser um ácido de Lewis, reage 

com bases de Lewis, ou seja, grupos que apresentam um ou mais pares de 

elétrons não-ligantes, disponíveis para realizar uma ou mais ligações, espécies 

doadoras chamadas de ligantes[10]. 

Os ligantes são classificados com base na quantidade de átomos do 

mesmo que se ligam ao metal, sendo mono ou uni, bi, tri, tetra, penta ou 

hexadentados. O ligante –CN por exemplo é um ligante monodentado pois este 

se liga ao metal somente pelo carbono, já o ligante etilenodiamina 

(H2NCH2CH2NH2) é um ligante bidentado ou polidentado, pois este se liga ao 

metal através dos dois átomos de nitrogênio presentes na molécula. Ligantes 

que apresentam mais de um átomo ligando-se ao metal, como exemplifica a 

Figura 4, são chamados também de ligantes quelantes. O efeito quelante é 

descrito pela capacidade de ligantes polidentados formarem complexos mais 

estáveis com metais do que seus ligantes similares monodentados. O 

composto formado pelo ligante quelante e pelo íon metálico é chamado de 

quelato, termo que deriva da palavra grega que significa “garra” [10]. 

A maior parte dos metais de transição apresenta número de 

coordenação 6, ou seja, pode ligar-se à 6 grupos doadores, derivados ou não 

das mesmas moléculas. O que vemos na maior parte das vezes quando 

observamos colorações diversas em soluções aquosas de cátions são na 

verdade seus aquocomplexos. Por exemplo, o cobre (II) em solução aquosa 

normalmente é simplificado para Cu2+, entretanto está presente na forma de 

espécies como [Cu(H2O)4]2+ [12]. 
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Figura 3. Reação de complexação em solução aquosa do aquocomplexo de 

cádmio (II), Cd2+, com as espécies etilenodiamina e metilamina 

respectivamente (Adaptado de Harris Daniel, 2010) 

 

 Pela Figura 3 nota-se a diferença entre os complexos pelas diferentes 

reações de formação dos mesmos com ligantes similares. 

  

 

Figura 4. Exemplos de ligantes polidentados 

 

 O equilíbrio das reações de complexação se dá em uma reação onde o 

metal M liga-se ao ligante L, invariavelmente através de etapas, onde em cada 

uma somente um ligante reage com o metal ou o complexo já formado, 

conforme exemplificado de maneira geral na sequência de reações a seguir: 
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M + L ⇌ ML (1) 

ML + L ⇌ ML2 (2) 

ML2 + L ⇌ ML3 (3) 

... 

MLn-1 + L ⇌ MLn (4) 

  

 Cada reação apresenta sua constante de formação β, sendo 

denominado β1 o valor constante para a reação (1) e assim por diante, até βn. A 

alta seletividade de um agente complexante é caracterizada quando o valor de 

β é alto apenas para um determinado analito, sendo baixo para os demais. O 

pH do meio desempenha um papel fundamental sobre a forma como o agente 

complexante apresenta-se no meio [9-12]. 

 A curva de titulação complexométrica pode ser acompanhada através de 

um gráfico que relaciona pM, o cologaritmo da concentração do íon metálico 

em solução, em função do volume de titulante, um agente complexante, 

adicionado ao meio reacional, como ilustra a seguir a Figura 5. 

 Normalmente utilizam-se agentes complexantes polidentados, contendo 

quatro ou seis grupos doadores como titulantes, primeiramente pela vantagem 

acerca da constante de formação quando comparado a um ligante 

monodentado, como visto anteriormente, que garantirá que todo íon do metal 

no meio irá se complexar. Também se torna mais nítida a visualização do ponto 

final, bem como a forma de calcular a concentração do analito, visto que a 

reação se processará em uma etapa apenas. Como a maior parte dos agentes 

complexantes inorgânicos são monodentados, estes são pouco utilizados, 

sendo mais comum o uso de agentes complexantes orgânicos [10-12]. 
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Figura 5. Curvas de titulações complexométrica (Adaptado de [3] p. 433) 

 

 A titulação de 60,0 mL de uma solução que contém 0,020 mol L-1 do 

metal M com (A) uma solução 0,020 mol L-1 de ligante tetradentado D para 

formar MD como produto; (B) uma solução 0,040 mol L-1 de ligante bidentado B 

para formar MB2; (C) uma solução 0,080 mol L-1 de ligante monodentado A 

para formar MA4. A constante de formação global para os produtos acima é da 

ordem de 1020. 

 Os agentes complexantes orgânicos podem ser utilizados tanto para 

titular quanto para mascarar a presença de algum íon metálico indesejado no 

meio por ser interferente. 

 Um dos agentes complexantes mais importantes utilizado em vários 

tipos de titulações complexométricas é o EDTA, sigla que, em inglês, abrevia 

ácido etilenodiaminotetracético, molécula orgânica que atua como quelante e 

forma complexos muito estáveis com metais [8-12]. 

 

1.4 Titulações Complexométricas Envolvendo Agentes Quelantes 

 

 Existem muitos métodos quimicamente válidos para aplicação de 

ligantes polidentados em titulações complexométricas, e estes foram 

desenvolvidos no intuito de solucionar as incompatibilidades encontradas entre 

as espécies envolvidas, como analito e indicador por exemplo [9, 10]. 
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1.4.1 Titulação Direta 

 

 Existem alguns tipos de titulação direta, e isso justifica-se pelo fato de 

que alguns fatores como indicador, meio reacional, analito e agente 

complexante devem se relacionar harmonicamente para que uma titulação 

ocorra, o que faz derivar a necessidade de métodos, não só diretos. Estes 

métodos são os mais práticos, e costumam ter preferência quando cabíveis e 

viáveis [9-11]. 

 

(a) Métodos Utilizando Indicador Para o Analito 

 

O melhor dos casos, ocorre quando o indicador tem sua faixa de 

transição adequada ao pH de trabalho e o analito desejado reage rapidamente 

com o agente quelante. 

 

(b) Métodos Utilizando Indicador Para Íon Metálico Adicionado 

 

Muitas vezes os indicadores disponíveis não são adequados para o 

analito em questão, e neste caso pode-se adicionar algum outro íon metálico 

complementar, para o qual o indicador seja adequado, que forme quelatos 

menos estáveis que o analito em questão. Sendo assim o analito desloca o íon 

metálico adicionado do agente quelante, complexando-se no lugar do mesmo e 

tornando-o disponível para combinar-se ao indicador. Quando todos os íons do 

analito tornarem-se quelatos o íon metálico novamente voltará a complexar-se 

com o agente quelante que está sendo adicionado, o que tornará visível o 

ponto final [9, 10]. 

 

1.4.2 Métodos de Retrotitulação 

 

 Alguns íons metálicos formam precipitados no pH requerido para sua 

titulação ou reagem de forma lenta com alguns agentes complexantes que se 

tem disponíveis, como EDTA, o que impossibilita a aplicação de uma titulação 

direta. Também pode ocorrer de não haver indicador satisfatório para o analito, 
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ou simplesmente tratar-se de uma amostra contendo um ou mais ânions que 

formariam precipitados com o analito sob as condições analíticas do 

procedimento. Neste caso pode-se adicionar um excesso medido de agente 

complexante ao meio contendo o analito, e após a reação de complexação se 

realizar titula-se o excesso deste agente complexante com uma solução de 

algum íon metálico, que por sua vez formasse complexos menos estáveis que 

o analito com o agente complexante. O ponto final é visualizado quando o 

excesso de agente complexante livre acaba e o íon metálico adicionado liga-se 

a um indicador [9-11]. 

 

1.4.3 Métodos de Titulação por Deslocamento 

 

 Quando não há indicador disponível para o analito em questão também 

podem ser aplicados médotos de titulação por deslocamento. Nestes tipos de 

método adiciona-se um excesso não medido de uma solução já contendo um 

complexo entre um cátion metálico e um agente quelante à outra solução, onde 

o analito está presente. O analito deve formar quelatos mais estáveis que o 

primeiro cátion, de forma a deslocá-lo de seu complexo, tornando-o livre no 

meio. Este íon metálico então livre no meio é titulado com uma solução padrão 

de agente complexante [9-12]. 

 

1.4.4 Indicadores Metalocrômicos 

 

 A palavra metalocrômico pode ser divida em duas partes que descrevem 

seu sentido. Metal, referente à presença de um metal, e crômico, referente à 

presença de uma cor. Resumidamente, um indicador metalocrômico é um 

indicador que apresenta uma cor quando ligado ao metal e outra quando livre 

no meio.  

Há como descrever as características desejáveis aos indicadores 

metalocrômicos, que quando combinadas contribuem para o sucesso da 

titulação. O indicador deve ser seletivo ao analito em questão. A coloração 

presente anterior ao ponto final deve ser forte, de forma a não gerar confusão 

para visualização do mesmo. O complexo formado entre o metal e o indicador 
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deve ser estável, ou não se verá uma cor nítida, entretanto não pode ser mais 

estável que o complexo formado entre o íon metálico e o agente complexante. 

 A diferença das cores do indicador livre e do complexo metal-indicador 

no meio deve ser claramente visível. Naturalmente tudo isso deve ocorrer no 

pH no qual a titulação é realizada [9-12].  

Normalmente a proporção entre indicador e íon metálico é 1:1, havendo 

também casos 2:1 e 1:2. A coloração desses indicadores pode variar quando 

livre, sendo dependente de fatores como pH. Dois exemplos bons por serem 

muito utilizados são o calcon e o negro de eriocromo T, respectivamente 

apresentados nas Figuras 6 e 7. 

 

 

Figura 6. Estrutura molecular do negro de eriocromo T 

 

 A Figura 6 mostra um grupo sulfônico na molécula, que para ser 

utilizada precisa deste desprotonado, o que ocorre bem antes do pH 7-12. 

Também percebe-se dois grupos fenólicos, que, da direita para a esquerda 

apresentam valores de pKa1 = 6,3 e pKa2 = 11,5 respectivamente. É raramente 

aplicado em meios onde o pH é inferior a 6,5 pois em meios muito ácidos se 

polimeriza em um produto de coloração marrom-avermelhada [9-12].  

Na faixa de pH de 7 a 11 a solução de indicador livre apresenta uma 

coloração azul, e na faixa de pH de 11,5 a 14 a solução de indicador livre 

apresenta uma coloração laranja-amarelada. Ao adicionar o íon metálico em 

pH de 7 a 11 a coloração da solução muda então para vermelho [9-12].  

A mudança na coloração se apresenta com os metais magnésio, 

manganês, zinco, cádmio, mercúrio, chumbo, cobre, alumínio, ferro, titânio, 

cobalto, níquel e platina. Alguns íons como Fe (III), Al (III), Cu (II) e Ti (IV) 
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ligam-se tão fortemente à molécula deste indicador que não são removidos 

pelo EDTA, com isto diz-se que o íon metálico bloqueou o indicador, o que 

torna fundamental sua remoção mesmo quando em baixas concentrações para 

realizar a titulação de outros íons. Este fato também torna impossível a 

aplicação da titulação direta em casos similares [9, 10]. 

  

 

Figura 7. Estrutura molecular do calcon 

 

 Pode-se perceber que a molécula do calcon é muito similar a do negro 

de eriocromo T, sendo diferenciada apenas pela ausência de um grupo nitro 

(NO2), o que a torna menos ácida. Também conhecido por azul preto de 

eriocromo R, o calcon contém os dois grupos fenólicos que da esquerda pra 

direita apresentam pKa1 = 7,4 e pKa2 = 13,5 respectivamente. 

 A diferença fundamental que o calcon apresenta é que ele, por ser 

menos ácido, pode ser utilizado em titulações com pH mais básicos que o 

negro de eriocromo T, o que evita a interferência de alguns íons metálicos que 

estarão precipitados como hidróxido nestas condições. Desta forma pode-se 

por exemplo titular Ca (II) em presença de Mg (II), já que o íon metálico do 

magnésio (II) reagirá e precipitará como hidróxido de magnésio, Mg(OH)2 [9]. 

 

1.4.5 EDTA 

 

 O ácido etilenodiaminotetraacético, apresentado estruturalmente na 

Figura 8, representa um dos compostos mais utilizados pelo homem em 

diversos tipos de indústrias, variando desde o ramo de fotografias, têxteis e 

tinturas até fármacos, cosméticos, limpeza e alimentação, conforme 
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demonstrará a seguir a Tabela 1. Sua vasta aplicabilidade pode ser justificada 

pela alta capacidade de formação e a estabilidade dos complexos formados 

quando trata-se de metais de uma forma geral [10]. 

 

 

Figura 8. Molécula do EDTA (Skoog, 2005). 

 

Por ser muito estável essa molécula também pode gerar efeitos 

indesejados ao meio ambiente. Estudos apresentados há mais de uma década 

já relatavam que apesar de em escala laboratorial conseguir-se decompor o 

EDTA, na natureza sua capacidade de degradação é comprometida, tornando-

se baixa. Isto o torna juntamente a sua forma de interação com metais, uma 

substância que permanece no ambiente e que contribui não só para a 

mobilidade e biodisponibilidade de metais pesados (que não são precipitados 

como deveriam e tornam-se solúveis na forma de complexo), mas também em 

processos de remoção de metais que atuam como nutrientes essenciais ao 

mesmo, causando como consequência indireta, por exemplo, a inibição tóxica 

da síntese da clorofila em organismos fotossintéticos [13, 14, 15].  

 

Tabela 1. Distribuição dos tipos de utilização do EDTA no mercado mundial 

(Traduzida de [13], 2003) 

Tipos de uso % do mercado mundial 

Detergentes 33 

Tratamento de águas 18 

Indústria do papel 13 

Fotografia 5 

Limpeza de metais 5 

Cosméticos, alimentação e fármacos 5 

Agrotóxicos 4 

Indústria têxtil 4 

Tintas para impressão 3 

Misturas para concreto 2 

Outros 12 
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Através da observação da Tabela 1 tem-se uma ideia mais clara acerca 

da diversidade presente na utilização do EDTA, já que a mesma ilustra isso 

com uma distribuição relativamente equilibrada. Há atualmente no mundo cerca 

de 30 marcas diferentes que comercializam este produto, tanto em sua forma 

ácida quanto em sua forma de sal dissódico, e o seu uso é cada vez maior, 

visto que também pode ser utilizado como padrão primário nas duas formas 

comerciais, devido ao alto grau de pureza no qual se encontram disponíveis 

[13]. 

 Pioneiramente, a pesquisa para o desenvolvimento no ramo de agentes 

complexométricos policoordenativos foi realizada por Gerold Schwarzenbach 

(1904 – 1978), um químico suíço que utilizou como método principal as 

titulações diretas de cátions e indiretas de ânions empregando EDTA. Em 1935 

o EDTA foi sintetizado e patenteado na Alemanha por F. Munz, no intuito de 

criar um substituto para o ácido cítrico, molécula encontrada em frutas como 

laranja e limão, utilizado largamente nas indústrias de bebida e alimentos, por 

fornecer um sabor ácido e refrescante [13, 14, 15].  

 Sabidamente trata-se de uma molécula grande, como confirmam 

anteriormente a Figura 8 e a seguir a Figura 9, e existem seis sítios onde a 

mesma pode ligar-se ao metal, sendo quatro pelos oxigênios desprotonados 

(grupos carboxílicos) e dois pelo par de elétrons não ligante que cada um dos 

dois nitrogênios (grupos amino) da molécula apresenta.  

 Logo de maneira simplificada a molécula do EDTA pode ter sua forma 

ácida, com os 4 grupos carboxílicos ainda ligados à seus respectivos 

hidrogênios, escrita como a fórmula molecular H4Y, que pode dissociar-se de 

hidrogênios ácidos passando pelas espécies H3Y-, H2Y2-, HY3- até ficar na 

forma de Y4-, conforme ilustra adiante a Figura 10.  
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Figura 9. Estrutura de um complexo metal/EDTA (Skoog, 2005) 

  

 Pela Figura 9, onde denota-se o metal  presente no centro do complexo 

de forma geral “M”, podem ser observados todos os sítios que a molécula do 

EDTA apresenta para ligar-se a este metal, o que ilustra sua característica 

principal e mostra claramente que trata-se de um ligante hexadentado, bem 

como a forma final estável do complexo resultante. As reações de complexação 

do EDTA com íons metálicos são muito úteis devido ao fato de que sempre são 

na proporção de 1:1, não importando a carga do cátion. O EDTA só não forma 

quelatos com os metais alcalinos pois a interação desses íons com a água é 

mais eficaz, o que faz com que os mesmos não sejam deslocados para o 

EDTA quando a molécula encontra-se presente no meio. É também o motivo 

pelo qual a solução de EDTA para titulação pode ser preparada a partir de um 

padrão sólido dissódico do composto. A estabilidade do quelato é justificada 

pela entropia do mesmo, que apresenta valores pequenos, tornando-o pouco 

reativo, conforme ilustra a Figura 9 [10]. 

 



16 

 

 

Figura 10. Predominância das espécies na solução de EDTA em função do pH 

(Adaptado de Skoog, 2005). 

 

 A Figura 10 demonstra a predominância das cinco espécies conforme o 

pH do meio varia, sendo mais predominante em meios muito ácidos (pH < 3) a 

espécie H4Y, em meios não tão ácidos ou básicos (3 < pH < 10) as espécies 

H2Y2- e HY3-, e em meios muito básicos (pH > 10) a espécie Y4-. Os cálculos 

para os valores de α que deram origem ao gráfico são facilmente executados a 

partir das equações deduzidas com base nos valores de Ka e pH do meio [10]. 

 Em uma titulação o equilíbrio está sempre sendo propositalmente 

deslocado para a formação da espécie Y4-, já que esta reage o tempo todo e 

portanto está sendo consumida, transformando-se em um quelato [10]. 

Outro aspecto interessante é que em solução o EDTA apresenta-se 

formando um zwitterion, ou seja, um composto químico eletricamente neutro 

por apresentar cargas opostas em quantidade para anular-se dentro da própria 

molécula, conforme ilustra a Figura 11 [10]. 
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Figura 11. Modelo molecular do zwitterion H4Y (Adaptado de Skoog, 2005). 

 

 Para cada íon metálico específico pode ser calculada uma constante de 

formação para o quelato, chamada de KMY, de forma a relacionar as 

quantidades de espécies livres (Mn+) e complexadas (MY(n-4)+). 

 

KMY = [MY(n-4)+] / ([Mn+] . [Y4-]) (5) 

 

 Os valores de constante variam de acordo com a temperatura e força 

iônica, mas de uma maneira geral são bem altos, chegando a valores da ordem 

de 1018 e 1025, por exemplo, para íons como Ni2+, Cu2+, Pb2+, e Fe3+. Valores 

grandes de constante querem dizer que o equilíbrio da reação está mais 

voltado para o produto, o que faz com que no fim da titulação complexométrica 

a concentração de íons metálicos livres, [Mn+], seja desprezível quando 

comparada à quantidade inicial, que é o que se deseja calcular. 

 

1.5 Gravimetria 

 

A gravimetria é considerada um método de análise quantitativa 

quimicamente muito vantajoso, devido a fatores como a mesma ser um método 

que não necessita de calibração prévia, oferecer a possibilidade de verificação 

de todas as possíveis origens de erros previamente, e demandar equipamento 

relativamente barato [9, 10]. 

Discorrendo de uma maneira geral os métodos gravimétricos se 

diferenciam dos métodos volumétricos pelo fato de priorizarem para seus 

cálculos conclusivos a massa e não o volume. A técnica consiste em uma 

conversão do analito à uma forma pura e conhecida e em relacioná-la 

quimicamente à sua composição de origem através da sua massa. Na 

gravimetria a precisão é melhor alcançada quando aplicada com utilização de 
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balanças analíticas modernas, visto que o resultado final é uma consequência 

direta dos dados obtidos através das mesmas. 

A gravimetria divide-se em vários segmentos, que diferenciam-se 

através da sua forma de separação e/ou quantificação do analito. Na 

gravimetria de volatilização o analito é separado na forma de gás com 

composição já conhecida, na eletrogravimetria o analito é separado pela 

deposição do mesmo em um eletrodo, através da aplicação de uma corrente 

elétrica, e já na gravimetria por precipitação química o analito é convertido e 

precipitado sob forma de uma espécie química conhecida [9-11]. 

 

1.5.1 Gravimetria por Precipitação Química 

 

É um método baseado na medida da massa de um produto, neste caso 

obtido através de uma precipitação. Este tipo de gravimetria tem como sua 

principal diferenciação as condições específicas nas quais os cristais de 

precipitado do produto se formarão. A agitação constante na adição do agente 

precipitante, procedimento convencional, ainda gera zonas de alta 

concentração local, o que leva à formação de cristais pequenos, dificilmente 

filtrados, que ao sofrerem digestão para reterem-se ao filtro frequentemente 

ocludem possíveis contaminantes, que não são removidos portanto.  

Deve-se converter esse precipitado em uma espécie química de 

composição conhecida e pura, através de um tratamento térmico adequado, 

sendo este secagem ou calcinação se necessário, para que o mesmo possa 

ser pesado e utilizado para quantificar sem gerar erros. 

 Idealmente, como toda técnica analítica esta apresenta fatores que 

tornam viável e/ou otimizam sua aplicação. O agente utilizado para precipitar 

deve ser seletivo, ou especificamente reativo ao analito. Os reagentes 

específicos reagem apenas com uma espécie, sendo por isso mais comuns os 

reagentes seletivos, que reagem com um número de espécies limitado. A 

solubilidade do precipitado formado no meio deve ser baixa, para que não haja 

perda de analito na filtração e na lavagem, e sua reatividade para com os 

constituintes do meio deve ser nula. O tamanho da partícula presente no 
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precipitado é desejavelmente grande, o que torna mais fácil não só sua 

filtração, mas também sua lavagem para remoção de possíveis impurezas [10].  

Diversos fatores influenciam diretamente o tamanho das partículas do 

precipitado, e para uma melhor compreensão destes fatores é necessário 

estudar os mecanismos de formação de um precipitado, que são a nucleação e 

o crescimento de partículas. Resumidamente quando a nucleação é majoritária 

obtem-se um número maior de partículas menores, enquanto o crescimento de 

partícula é responsável por gerar um número menor, entretanto de partículas 

maiores. 

Esses dois mecanismos por sua vez são influenciados pelos parâmetros 

de saturação da solução, e utiliza-se o conceito de supersaturação relativa, que 

envolve a concentração do soluto, Q, antes da precipitação, e a solubilidade do 

mesmo, S, no equilíbrio. 

 

supersaturação relativa = (Q – S) / S (6) 

 

De maneira experimental verificou-se que o tamanho da partícula varia 

inversamente com a supersaturação relativa média durante o tempo em que o 

reagente está sendo introduzido. Além dos fatores experimentais, pode-se 

através da análise matemática dizer que quando a concentração Q tende a 

valores altos e a solubilidade S tende a valores baixos há altos valores de 

supersaturação relativa, o que é quimicamente desejável [9-12]. 

 

1.5.2 Calcinação de Precipitados 

 

 A calcinação de precipitados consiste em uma ou mais transformações 

termoquímicas controladas, baseadas em um aumento de temperatura, onde o 

valor final da mesma normalmente é bastante elevado, o que configura um 

processo endotérmico em grande escala. 

 Parte-se inicialmente de uma amostra sólida com composição 

conhecida, para a qual fornece-se calor, que por sua vez poderá e deverá 

estimular a ocorrência de fenômenos. 
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 Desidratação é um dos fenômenos mais comuns, onde caso haja uma 

ou mais moléculas de H2O (compostos mono ou poli hidratados) ligadas ao 

composto o mesmo poderá perdê-las através da ebulição destas. 

Simultaneamente pode ocorrer uma purificação da amostra pela degradação 

térmica de possíveis contaminantes. E principalmente observadas, as reações 

químicas, que transformarão a espécie conhecida inicialmente em outra 

espécie, também conhecida ao fim, o que torna possível calcular por exemplo a 

pureza de uma amostra, visto que as composições química e mássica iniciais e 

finais são conhecidas. 

 A calcinação é muito utilizada industrialmente sob aspectos que diferem 

dos seus usos laboratoriais, principalmente porque dentro do ramo industrial 

seu uso já apresenta preferências e situações mais adequadas, sendo mais 

exploratória laboratorialmente. No setor industrial podem ser observados por 

exemplo calcinações feitas em leitos fluidizados e sob agitação. [9, 10, 16, 17] 

 

1.6 Termogravimetria 

 

 As técnicas termogravimétricas são definidas pela sua principal análise 

comum, o comportamento mássico de uma amostra sólida quando submetida à 

algum estímulo térmico. Em outras palavras, emite-se calor de diversas 

maneiras e observa-se o comportamento mássico da amostra em função da 

quantidade de calor emitida e/ou do tempo. As medidas de temperatura são 

feitas por um termopar, sistema que converte diferenças de potencial para 

dados térmicos, e as medidas de massa são realizadas por uma balança 

precisa de alta sensibilidade. Existem diversos tipos de termopar e balanças, e 

os mesmos são feitos para sua utilização em intervalos definidos de 

temperatura e massa. 

 Sempre é prioritária a análise do comportamento mássico de uma 

amostra, e o que diz se a outra variável a ser analisada é o tempo e/ou a 

temperatura é o tipo de técnica termogravimétrica que será utilizada. A amostra 

pode perder massa fisicamente, como por exemplo em uma simples 

desidratração, ou quimicamente, através de uma reação. 
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 Existem 3 tipos de execução para este tipo de técnica, a isotérmica, a 

semi-isotérmica e a dinâmica.  

 A isotérmica mantém constante a temperatura à qual submete-se a 

amostra, e precoupa-se portanto com o comportamento mássico da amostra 

em função do tempo somente. Pode ser utilizada para analisar o 

comportamento de um material em relação à exposição do mesmo à uma 

quantidade constante de calor, o que assemelha-se à uma calcinação. 

  A semi-isotérmica cria uma dependência da temperatura para com o 

comportamento da massa, de modo que há aumento de temperatura enquanto 

a massa estiver constante, e quando a mesma começa a variar a temperatura 

mantém-se constante. A análise do comportamento neste caso é feita a partir 

das variações mássica, do tempo e da temperatura, simultaneamente. 

 A dinâmica unifica a temperatura (T) e o tempo (t), tornando as 

variações térmicas no meio uma função T(t) preferencialmente linear, de forma 

que, junto ao conhecimento da temperatura inicial, em qualquer período de 

tempo decorrido de análise consiga-se saber à qual temperatura está 

submetida a amostra mesmo sem auxílio instrumental. Neste caso a análise 

dos resultados é feita considerando as variações mássica e da temperatura. 

 Por tratar-se de uma técnica experimental, existem fatores que 

interferem diretamente nos resultados obtidos. Tais fatores podem ser 

originados tanto do instrumento quanto de propriedades da amostra. 

 Por parte do aparelho têm-se como influências diretas a atmosfera do 

forno, a geometria do forno e do amostrador, a razão de aquecimento, e a 

velocidade e sensibilidade do mecanismo de registro.  

 Por parte da amostra são fatores relacionados o calor de reação, a 

condutividade térmica, o tipo de empacotamento, a quantidade inserida, a 

solubilidade de um possível gás desprendido, o tamanho da partícula e sua 

natureza [18-21] . 

 

1.7 Difratometria de Raios X 

 

 Pode-se definir como raios X as radiações eletromagnéticas de alta 

energia. Ao atingirem estruturas cristalinas as ondas deste tipo de radiação 
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sofrem difração, já que os planos do retículo cristalino são distanciados na 

mesma ordem de grandeza. 

O fato da difração ocorrer então é tomado como foco durante este 

método, que fornecerá informações acerca das distâncias interplanares, 

identificando planos de Miller (h, k, l) através de uma relação direta entre o 

ângulo de entrada, o ângulo de saída e o comprimento de onda do raio X 

utilizado.  

Esta relação pode ser explicitada através da lei de Bragg: 

 

nλ = 2d sen θ  (7) 

 

Onde n é um número inteiro, normalmente 1, λ é o comprimento de onda 

do raio X, d é o espaçamento entre cada conjunto de planos cristalinos da 

amostra e θ é o ângulo na qual a interferência entre ondas é construtiva. 

Análises de difratometria de raios x são feitas utilizando a mesma energia 

durante todo o tempo e realizando uma varredura de ângulos θ, o que fornece 

difratogramas, representações gráficas que apresentam picos em função de 2θ 

ou d (eixo das ordenadas), e da intensidade (eixo das abscissas) [22, 23]. 
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2 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivos gerais as verificações de 

possibilidades de quantificação indireta de ranelato de estrôncio em amostras 

farmacêuticas por meio de determinações clássicas de estrôncio (por 

gravimetria e titulação complexométrica), de forma a explorar meios mais 

baratos em relação aos já existentes e que também garantam confiabilidade. 

 

Os objetivos específicos são: 

 

- Adaptar e otimizar os parâmetros utilizados na técnica de volumetria de 

complexação para determinação de estrôncio; 

 

- Comparar métodos clássicos com base na utilização secundária da 

gravimetria por precipitação; 

 

- Quantificar o estrôncio no medicamento Protos® através da titulação 

complexométrica e da gravimetria por precipitação; 

 

- Possibilitar a utilização de técnicas mais baratas, práticas e também de 

boa confiabilidade para quantificação de estrôncio em medicamentos; 
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3 Materiais e Métodos  

3.1 Ensaios Volumétricos Primários 

 

No início do trabalho foram feitas diferentes titulações complexométricas 

do estrôncio, utilizando como agente complexante o EDTA, após abertura do 

medicamento em solução ácida. 

O ranelato de estrôncio utilizado nas titulações é proveniente do 

medicamento Protos®. Os reagentes para abertura da amostra, ácido acético 

glacial e ácido nítrico 65%, os indicadores negro de eriocromo T e calcon, a 

água destilada, bem como as soluções de tampão amoniacal (pH = 10), 

hidróxido de sódio e de Ca2+/Mg2+ e a solução de EDTA (preparada a partir do 

seu sal dissódico) foram disponibilizados/preparados pelo departamento de 

química analítica da Universidade Federal Fluminense. 

A abertura da amostra sólida do medicamento foi realizada de duas 

maneiras separadas e distintas, ambas envolvendo a acidificação do meio, 

entretanto utilizando ácidos diferentes, sendo estes o ácido acético 

(H3CCOOH) e o ácido nítrico (HNO3). A abertura com ácido nítrico mostrou-se 

mais apropriada. A solução que continha a amostra aberta por ácido acético 

escureceu, tomando coloração marrom-avermelhada  após alguns dias. 

Fato que também justifica o uso do ácido nítrico, e não outro ácido, 

como por exemplo, o sulfúrico, é que todos os nitratos, devido as suas 

propriedades físico-químicas (consequências das características que esta 

espécie apresenta, dentre as quais destacam-se a composição, sua pequena 

carga e os baixos valores para entalpia de solvatação e energia livre de gibbs 

de solvatação), são solúveis, o que elimina a preocupação acerca da 

precipitação do estrôncio quando usa-se o ácido nítrico. 

No caso do ácido acético, o mesmo foi utilizado para abertura de 

amostra duas vezes, e as soluções resultantes foram utilizadas para as 6 

primeiras titulações. Na primeira e na segunda ocasião foram pesados 1,14 g 

do medicamento, adicionados à 400 mL de água, sendo então adicionadas 6 

gotas de ácido acético glacial de pureza analítica, seguidos da adição da água 
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q.s.p. 500 mL. O pH das duas soluções do medicamento, preparadas em 

balões volumétricos de 500 mL, encontrava-se próximo a 5. 

No caso do ácido nítrico, aplicado para abertura das amostras que foram 

utilizadas para fazer as demais titulações, foi feito o procedimento de pesagem 

utilizando massas próximas ao valor teórico, onde de maneira geral, 

diferentemente das ocasiões onde foi utilizado o ácido acético, buscava-se a 

concentração específica teórica do íon Sr2+ no valor de 10-2 mol L-1 nas 

titulações de amostra não-calcinada, logo de maneira geral buscava-se a 

massa de medicamento no valor de 1,28 g.  

O procedimento envolveu adição da massa do medicamento à 200 mL 

de água, seguido de adição de 8 gotas de HNO3 65% P.A., onde o pH final da 

solução avolumada em balão volumétrico de 250 mL encontrava-se em torno 

de 5. 

Como foram feitas várias alterações pequenas nas titulações realizadas, 

no intuito de otimizar seus parâmetros, explicitar-se-á primariamente de forma 

geral as duas sequências de etapas, sobre as quais derivam as demais, a 

começar pela primeira realizada, em ordem cronológica:  

 

- Adição de solução da amostra de estrôncio a ser titulada; 

- Adição de solução de tampão amoniacal; 

- Adição de água destilada; 

- Adição de solução de Ca2+/Mg2+ 0,02 mol L-1; 

- Adição do indicador negro de eriocromo T; 

- Prosseguimento da titulação com EDTA até viragem. 

 

A escolha do tampão amoniacal em pH 10 se dá pelas vantagens acerca 

da concentração de espécies Y4-, além da estabilidade oferecida pela interação 

entre as espécies presentes no tampão e o analito, que facilitam o 

deslocamento do mesmo para o EDTA, quando o mesmo é adicionado ao 

meio. 
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As reações e constantes que regem o processo são as seguintes [10]: 

 

Sr2+ + Y4- ⇌ SrY2- KSrY
2- = 4,3 x 108 (8) 

Ca2+ + Y4- ⇌ CaY2- KCaY
2- = 5,0 x 1010 (9) 

Mg2+ + Y4- ⇌ MgY2- KMgY
2- = 4,9 x 108 (10) 

 

O cálculo da quantidade em mol de estrôncio presente na solução faz-se 

através da titulação direta do mesmo, onde o número de mol de EDTA 

adicionado será igual à soma do número de mol dos íons cálcio, magnésio e 

estrôncio, já que trata-se de uma reação onde a relação entre os reagentes é 

1:1. 

Em seguida foram escolhidos para substituir o tampão amoniacal e o 

indicador negro de eriocromo T a solução de NaOH a 10% e o calcon, 

respectivamente, de forma a alterar as etapas anteriores para as seguintes:  

 

- Adição de solução da amostra de estrôncio a ser titulada; 

- Adição de solução de NaOH 10% p/p; 

- Adição de água destilada; 

- Adição de solução de Ca2+/Mg2+ 0,02 mol L-1; 

- Adição do indicador calcon; 

- Prosseguimento da titulação com EDTA até viragem.  

 

A escolha da solução de NaOH se deu pois a mesma seria capaz, 

mesmo não se tratando de um tampão, de manter o pH do meio em um valor 

maior que o anterior, sendo este pH = 12. 

As reações e constantes que regem o processo são representadas pelas 

equações (8) e (9), excluindo-se a (10), pois o íon Mg2+ não está mais presente 

em solução, havendo reagido e precipitado como Mg(OH)2. 

 O cálculo da quantidade em mol de estrôncio é realizado da mesma 

forma que foi anteriormente, entretanto não há mais a soma da concentração 
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dos íons Mg2+ aos demais cátions, já que, como dito anteriormente, o mesmo 

não se encontra mais em solução. 

 Os volumes utilizados de cada reagente sofrem pequenas variações 

para cada triplicata realizada de titulação para permitir explorar faixas que 

podem utilizadas nos dois meios. Os valores de volume otimizados para cada 

reagente nas titulações complexométricas são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Parâmetros de volume otimizados nas titulações complexométricas 

Reagente Faixa de volume adicionado (mL) 

Amostra 10,00 

Água destilada 20,00 

Tampão Amoniacal 10,00 

NaOH 10% p/p 10,00 

Ca2+/Mg2+ 10,00 

 

3.1.1 Avaliação do Meio Reacional 

 

 No primeiro caso o valor de pH para o meio reacional é 10, definido com 

base na escolha do agente complexante, EDTA, que se encontra em sua forma 

Y4- predominantemente a partir deste pH. O ranelato não teria problemas, já 

que conforme visto na Figura 2 o mesmo encontra-se predominantemente 

dissociado a partir de valores de pH próximos ou superiores a 4. A estabilidade 

do pH justifica-se pela adição de tampão amoniacal. Já no segundo método a 

adição de solução de NaOH a 10% p/p faz com que o pH do meio seja superior 

a 10, mais especficiamente 12, o que para o EDTA funciona perfeitamente, 

entretanto faz com que o cátion magnésio seja precipitado como Mg(OH)2, o 

que anula a contribuição da espécie iônica Mg2+ durante a titulação com EDTA. 

O que faz com que o pH mantenha-se no valor 12 durante o procedimento 

envolvendo a solução de NaOH é a concentração de íons OH- presentes 

inicialmente ser em termos práticos a mesma do fim, sendo uma parte mínima 

de espécies OH- que reage. 

 

Mg2+ + 2 OH- → Mg(OH)2↓ (11) 
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A equação (11) explicita a reação de precipitação que ocorre com os 

cátions Mg2+, quando usa-se solução de hidróxido de sódio substituindo  a 

solução de tampão amonical, e corrobora o fato de que o mesmo não será 

quantificado pois não encontrar-se-á disponível para reagir com a espécie Y4-. 

Com o estrôncio existiria essa possibilidade, entretanto a mesma não 

ocorreu durante as práticas, o que indica que há uma diferença entre as duas 

espécies, que faz com o que o estrôncio não precipite como hidróxido. 

Observa-se então que o pKb do hidróxido de estrôncio é -2,19, um valor bem 

baixo, ou seja, é uma base forte, e tem a solubilidade de 17,7 g L-1 em água a 

20oC. Esse valor é bem maior que os apresentados pelo hidróxido de 

magnésio, que apresenta a solubilidade de 9 mg L-1 em água a 18oC, sendo 

considerado praticamente insolúvel. Estes dois fatores explicam o fato de não 

ter sido observada a precipitação do Sr(OH)2 durante o processo de titulação, 

como foi constatado para o Mg(OH)2. 

 

3.1.2 Avaliação dos Parâmetros Volumétricos 

 

 Os volumes de tampão e solução de hidróxido de sódio foram variados 

para verificar se havia dependência dos mesmos no volume de EDTA obtido ao 

fim da titulação.  

 Primeiramente, a solução de Ca2+/Mg2+ foi utilizada pois o estrôncio não 

tinha como ser titulado sozinho, devido à sua matriz, o ranelato, que inibe a 

interação do íon Sr2+ para com os indicadores (representado pela Figura 12) o 

que impossibilitava a visualização do ponto final. Após a inserção da solução 

padrão pôde-se observar a mudança na coloração do indicador, mostrando que 

os íons divalentes de cálcio e magnésio interagiam com o mesmo, o que 

permitiu enfim a visualização do ponto final, visto que enquanto o estrôncio era 

titulado ainda havia interação dos outros íons para com o indicador, o que 

caracteriza uma titulação por deslocamento. 
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Figura 12. Placa de toque mostrando a coloração das soluções em cada etapa 

de adição prévia à titulação.  

 

 Todas as soluções utilizadas foram preparadas na hora, logo não foi 

observado o fenômeno de escurecimento da solução relatado anteriormente. 

 A Figura 12 confirma que antes da adição da solução padrão de cálcio e 

magnésio o indicador está sozinho (coloração azul, presente no ponto final da 

titulação), ou seja, o estrôncio não está ligado ao mesmo, e somente após a 

adição da solução padrão o indicador interage com íons cálcio e magnésio o 

que provoca a mudança na cor. 

 O volume utilizado foi variado para verificar se a titulação 

complexométrica estava sendo realizada para os três íons, Sr2+, Ca2+ e Mg2+, 

no primeiro método (onde o Mg2+ não precipita como Mg(OH)2) e para os dois 

outros íons, Sr2+ e Ca2+, no segundo método (onde o Mg2+ encontra-se 

precipitado como Mg(OH)2). 

 

3.2 Ensaios Gravimétricos 

 

 Depois de realizadas algumas titulações foram feitos dois tipos de 

ensaios gravimétricos, utilizando dois métodos distintos, que futuramente 

também geraram outras titulações. 
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 Todo o material para realização dos ensaios de gravimetria, sendo estes 

cadinhos de porcelana, dessecadores, mufla e balanças foram disponibilizados 

pelo departamento de química analítica da Universidade Federal Fluminense. 

Em ambos os métodos gravimétricos aplicados foi feita a etapa de 

lavagem e secagem do cadinho, que no início dos procedimentos encontrava-

se em peso constante. 

O primeiro método baseou-se na pesagem de 0,5015g seguida de 

calcinação de uma amostra do medicamento, que foi realizada sob a 

temperatura de 900ºC durante o intervalo de três horas.  

Já o segundo método baseou-se na solubilização de 0,2569g de 

medicamento, seguida de precipitação do estrôncio presente no meio como 

oxalato (SrC2O4), para então ser realizada a calcinação, podendo ser listadas 

as seguintes etapas [24]:  

 

- Pesagem, abertura e diluição de amostra do medicamento em solução 

ácida; 

- Adição de gotas da solução do indicador vermelho de metila; 

- Aquecimento da solução até próximo a ebulição; 

- Adição de 50 mL de solução de oxalato de amônio 4% a quente; 

- Adição sob agitação de gotas de solução de hidróxido de amônio 1:1 

até a viragem para amarelo; 

- Resfriamento à temperatura ambiente em repouso; 

- Filtração da solução em papel de porosidade média; 

- Carbonização do papel de filtro contendo o precipitado, sob 

temperatura de 900º durante um intervalo de 3 horas. 

 

 As reações que regem este método estão representadas a seguir: 

 

C12H6N2O8SSr2 ⇌ 2 Sr2+ + C12H6N2O8S4- (12) 

Sr2+ + C2O4
2- → SrC2O4↓    (13) 

SrC2O4 → SrCO3 + CO↑    (14) 

SrCO3 → SrO + CO2↑    (15) 
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A escolha final do oxalato baseou-se em diversos fatores, onde o 

primeiro a ser considerado foi o Kps das espécies candidatas, carbonato, sulfato 

e oxalato monohidratado (forma que o mesmo assume em solução aquosa). 

 

Kps SrCO3 =  9,3 x 10-10 

Kps SrSO4 =  3,2 x 10-7 

Kps SrC2O4 . H2O =  1,6 x 10-7  [25] 

 

Analisando este parâmetro apenas pode-se dizer que o carbonato seria 

o mais apropriado, entretanto a solução na qual a amostra é aberta apresenta 

pH ácido, o que ocasionaria, caso o carbonato fosse selecionado, na sua 

posterior degradação devido aos próprios equilíbrios carbonato-bicarbonato, e 

bicarbonato-água e gás carbônico. Secundariamente pode-se dizer então que o 

oxalato é o melhor, pois é menos solúvel que o sulfato e apresenta estabilidade 

no meio ácido. 

Entretanto, a análise somente destes valores é muito superficial, não 

fornecendo informação o suficiente para a tomada de uma decisão. Logo 

tomou-se também como base a literatura [3], que diz que o agente precipitante 

mais adequado para o estrôncio seria o sulfato de dimetila, (CH3O)2SO2, que 

proporcionaria a formação do íon sulfato, SO4
2- no meio através da reação com 

a água, que por sua vez faria com que o estrôncio precipitasse como SrSO4.  

É sabido, no entanto, que o agente precipitante apresentado e 

recomendado pela literatura baseia-se no maior valor para temperaturas de 

calcinação, pois esta visa majoritariamente a purificação da amostra, ou seja, 

ela sugere o sulfato justificando-o não só por sua estabilidade térmica perante 

as outras espécies de precipitados de estrôncio, mas também pela possível 

presença de outros metais contaminantes, que seriam eliminados. 

Por fim na comparação entre sulfato e oxalato, pode-se avaliar outro 

fato, que é a eliminação de possíveis contaminantes previamente à calcinação, 

que é possível já que o oxalato não precipita todos os metais em forma de sal, 

restringindo-se apenas a cálcio, magnésio, zinco e estrôncio, o que já anularia 
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a possível contaminação por todos os demais cátions, que não ocorre no caso 

de opção pelo sulfato [26, 27].  

Logo, após a análise de todos os fatores acima o oxalato se mostrou ser 

o mais adequado para o trabalho executado, e, portanto, foi o escolhido. 

O cálculo da quantidade em mol de estrôncio presente na amostra é 

realizado através do valor da massa de óxido de estrôncio, SrO, obtido ao fim 

da calcinação, sendo esse valor convertido para mol de SrO, que pode ser 

considerado mol de Sr, já que a proporção dos átomos no sólido é 1:1. 

 

3.2.1 Avaliação de Parâmetros Reacionais e Térmicos 

 

 Todos os resfriamentos e pesagens foram feitos uniformemente, de 

modo a não influenciar na massa apresentada pela balança. Na etapa de 

precipitação a solução esfriou-se naturalmente, de forma lenta, para que 

enquanto precipitasse fosse formado o maior número possível de cristais 

grandes, que ficariam futuramente retidos na etapa de filtração. 

 Na etapa de calcinação a escolha da temperatura de 900ºC e do 

intervalo de tempo de 3 horas ocorreu com base em dados experimentais 

obtidos através de análises térmicas acerca do oxalato de estrôncio, SrC2O4. 

Esses dois parâmetros foram configurados de forma a garantir a decomposição 

de todas as espécies do oxalato de estrôncio até SrO. 
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Figura 13. Curvas de termogravimetria (TG) e termogravimetria diferencial 

(DTG) para os oxalatos de cálcio, bário e estrôncio. Δm1 e Δm2 representam 

processos de perda de massa de água e monóxido de carbono, 

respectivamente, globais, ocorrendo em todos os oxalatos simultaneamente, 

enquanto Δm3, Δm4 e Δm5 correspondem a perda de CO2 a partir dos 

carbonatos formados de cálcio, estrôncio e bário respectivamente [21]. 

 

 Pelas curvas de termogravimetria e termogravimetria diferencial 

percebe-se que a temperatura na qual o carbonato de estrôncio começa a 

decompor-se a óxido de estrôncio, liberando o gás dióxido de carbono, é 

determinada pela região mais próxima a 700ºC, que é bem menor que 900ºC 

[21]. 

 

3.3 Ensaios Volumétricos Secundários 

 

 Após a realização dos dois métodos de gravimetria retomou-se o 

resíduo restante em  um balão volumétrico de 250 mL com adição de 5 gotas 

de ácido nítrico concentrado em meio aquoso, em seguida avolumando com 

água destilada q.s.p. 250 mL, para então realizar novas titulações 

complexométricas.  

Para cada um dos dois métodos gravimétricos foram realizadas as 

mesmas etapas do métodos de titulação com negro de eriocromo T. O que faz 
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com que as equações que regem e a forma de calcular a quantidade em mol 

de estrôncio também sejam idênticas. 

 

3.3.1 Avaliação de Parâmetros Pós-gravimétricos 

 

 Realizar a titulação complexométrica após a realização da gravimetria 

fornece dados acerca do comportamento da matriz, o ranelato, tanto no âmbito 

da análise térmica quanto no âmbito da interação para com seus dois cátions 

de estrôncio removidos. 

 

3.4 Ensaios Instrumentais Complementares 

 

 Em paralelo às análises volumétricas secundárias também foram 

realizados alguns ensaios instrumentais. As técnicas de difratometria de raio-x 

(DRX) e termogravimetria simultânea com análise térmica diferencial (TG-DTA) 

foram utilizadas, no intuito de obter melhor entendimento acerca dos dois 

resultados correspondentes às calcinações realizadas e de estudos térmicos 

complementares a respeito do medicamento, respectivamente. 

  

3.4.1 DRX 

 

A técnica de DRX foi aplicada utilizando parâmetros iguais tanto para a 

amostra não-calcinada quanto para a amostra calcinada do medicamento. 

 Foi realizada uma varredura para valores de 2Ө, de 3° a 70° com passo 

de 0,05°, rotação de 15 rpm e com o tempo de exposição de 0,1 s por ponto. 

No intervalo de tempo de 0,1 s foi possível ter uma melhor resolução dos picos 

e identificação das fases do sistema em questão, no caso uma amostra até 

então pouco explorada neste tipo de análise. 
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3.4.2 TG-DTA 

 

 A técnica de TG-DTA foi aplicada utilizando atmosfera dinâmica de ar  

sintético seco na vazão de 100 mL min-1, partindo da temperatura ambiente e, 

com uma taxa de aumento de 10ºC min-1, chegando à temperatura de 1200ºC. 

 A escolha desse tipo de atmosfera se deu por não haver interação da 

mesma com o analito durante a análise. A vazão utilizada não foi muito alta, 

sendo somente o suficiente para retirar os gases formados durante a 

decomposição térmica, no intuito de evitar o acúmulo dos mesmos no meio, o 

que prejudicaria a análise. A razão do aumento de temperatura é relativamente 

baixa, apesar de o tempo de análise ser relativamente pequeno, e foi escolhida 

para que a amostra tivesse comportamento isotérmico, de forma que a parte 

mais externa estivesse na mesma temperatua que a mais interna, e nenhum 

evento deixasse de ser observado, visto que caso se utilizasse uma taxa de 

aumento maior também haveria risco de um evento térmico não terminar de 

ocorrer enquanto outro começasse, o que misturaria os dois sinais obtidos e 

tornaria a análise posterior do gráfico menos clara e objetiva.  

 A atmosfera de ar sintético foi escolhida para simular a atmosfera 

presente no processo de calcinação, bem como para minimizar a quantidade 

de contaminantes possíveis, já que a massa utilizada para este procedimento é 

bem menor (cerca de 20 a 100 vezes) que a utilizada na calcinação, e portanto 

a mesma é mais sensível à quantidades pequenas de contaminantes, possíveis 

de existirem numa calcinação comum porém imperceptíveis nos cálculos 

posteriores à mesma, devido, como já dito anteriormente, à grande quantidade 

de massa utilizada nesta técnica. 

 A amostra tinha natureza conhecida e encontrava-se em pó fino e 

homogêneo, o que também contribuiu significativamente para que o 

aquecimento da mesma fosse isotérmico. 

 De forma geral pode-se construir um fluxograma, representado pela 

Figura 14, relacionando os tipos de procedimentos realizados e suas ordens de 

execução neste trabalho: 
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Figura 14. Fluxograma de execução das atividades. 
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4 Resultados e Discussão 

 

4.1 Ensaios Volumétricos Primários 

  

 Todos os resultados de teor ou porcentagem de massa (% p/p) são uma 

comparação matemática que consiste na razão entre os valores teóricos 

calculados e os valores obtidos experimentalmente. Os valores teóricos foram 

obtidos a partir das massas pesadas e de cálculos feitos com base nas 

informações fornecidas pela bula e pela embalagem do medicamento, 2 g de 

ranelato de estrôncio em uma massa total de 4 g por sachê. 

 Seguindo as etapas descritas anteriormente com os volumes 

representados na Tabela 3 os primeiros ensaios volumétricos, denominados 

titulações T1, T2 e T3 foram realizados, obtendo os resultados apresentados 

na Tabela 4. 

 

Tabela 3. Parâmetros volumétricos (em mL) de T1, T2 e T3. 

 Amostra Tampão Amoniacal H2O Sol. Ca2+/Mg2+ 

T1 25,00 5,00 20,00 5,00 

T2 25,00 10,00 15,00 5,00 

T3 25,00 25,00 0 5,00 

 

 Os valores da Tabela 3 foram definidos inicialmente para verificar a 

influência do primeiro meio reacional à titulação, onde no caso a quantidade de 

amostra inserida foi a mesma e somente os valores de tampão e água foram 

alterados. 

 

Tabela 4. Resultados obtidos (em mL) para T1, T2 e T3 e intervalos de 

confiança obtidos para n = 3 e nível de confiança 95%. 

Titulação Vol. Médio EDTA consumido Título (% p/p) 

T1 23,13 ± 0,63 100,86 ± 2,75 

T2 23,27 ± 0,14 101,88 ± 0,61 

T3 23,33 ± 0,29 102,39 ± 1,27 

 

 Os resultados de T1, T2 e T3 mostram que inicialmente a concentração 

do medicamento encontra-se de acordo com o esperado, e que a matriz do 
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ranelato não influenciou, portanto, na interação entre o cátion de estrôncio e o 

EDTA dentro deste meio, apesar de ter influenciado na interação entre o Sr2+ e 

o indicador, negro de eriocromo T. Também pode-se dizer que a quantidade de 

tampão não influenciou significativamente a titulação, visto os valores ainda 

são muito próximos do  resultado teórico (100%). 

 Após a realização de T1, T2 e T3, foram realizados T4, T5 e T6, 

utilizando os volumes representados na Tabela 5 e obtendo os resultados 

apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 5. Parâmetros volumétricos (em mL) para T4, T5 e T6. 

 Amostra Sol. de NaOH 10%  H2O  Sol. Ca2+/Mg2+  

T4 25,00 5,00 20,00 5,00 

T5 25,00 10,00 15,00 5,00 

T6 25,00 25,00 0 5,00 

 

 Os valores apresentados na Tabela 5 foram escolhidos também em um 

momento inicial, para descobrir acerca da influência do segundo meio reacional 

à titulação. Como pode-se notar, a quantidade de amostra inserida foi a mesma 

e somente os volumes para água e tampão foram alterados.  

 

Tabela 6. Resultados obtidos (em mL) para T4, T5 e T6 e intervalos de 

confiança obtidos para n = 3 e nível de confiança 95% 

Titulação Vol. Médio EDTA consumido Titulo (% p/p) 

T4 15,60 ± 0,25 97,65 ± 1,56 

T5 16,00 ± 0,25 101,33 ± 1,58 

T6 15,96 ± 0,14 101,03 ± 0,89 

 

 Os resultados de T4, T5 e T6 mostram que inicialmente a concentração 

do medicamento encontra-se satisfeita dentro dos parâmetros analisados. 

Notou-se que o ranelato não prejudicou a interação entre o cátion de estrôncio 

e o EDTA, apesar de ter influenciado o equilíbrio entre o estrôncio e o 

indicador, mesmo com um diferente, sendo este o calcon. Também pode-se 

dizer que o aumento na quantidade de solução de NaOH 10% neste meio não 

influenciou relevantemente a titulação, visto que os resultados demonstrados 

encontram-se próximos do  resultado esperado. 
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Após a realização de T4, T5 e T6, foram realizados T7, T8, T9 e T10, 

utilizando os volumes representados na Tabela 7 e obtendo os resultados 

apresentados na Tabela 8.  

 

Tabela 7. Parâmetros volumétricos (em mL) para T7, T8, T9 e T10. 

 Amostra Tampão Amoniacal H2O Sol. Ca2+/Mg2+ 

T7 0 10,00 30,00 10,00 

T8 10,00 10,00 25,00 5,00 

T9 10,00 10,00 20,00 10,00 

T10 10,00 10,00 15,00 15,00 

 

Os valores da Tabela 7 foram definidos em um segundo momento, 

percebendo-se que a quantidade de amostra inserida foi a mesma e somente o 

volume de solução padrão foi alterado, com exceção de T7, na qual desejava-

se apenas verificar se o indicador estava interagindo devidamente com os íons 

da solução padrão. 

 

Tabela 8. Resultados (em mL) para T7, T8, T9 e T10, e intervalos de confiança 

obtidos para n = 3 e nível de confiança 95%. 

Titulação Vol. Médio EDTA consumido Titulo (% p/p) 

T7 19,25 ± 0,05 0 

T8 20,27 ± 0,14 102,12 ± 0,71 

T9 29,45 ± 0,12 93,99 ± 0,38 

T10 39,40 ± 0,12 93,50 ± 0,29 

 

Pode-se afirmar que o título obtido a partir de T7 está de acordo com o 

previsto, visto que não havia amostra presente no meio titulado. Também pôde-

se dizer a partir de T7 que o indicador estava interagindo da mesma forma com 

ou sem a presença do estrôncio ou sua matriz no meio, e também que o 

próprio ranelato não influenciava a titulação em relação à uma possível 

retenção dos íons Ca2+/Mg2+. 

Os resultados de T8, T9 e T10 corroboram a concentração descrita pelo 

medicamento, apesar dos resultados especificamente de T9 e T10 serem um 

pouco abaixo do valor previsto. Também pode-se dizer que as variações dentro 

do volume de solução padrão utilizadas não foram fatores que alterassem de 

forma considerável a titulação até certo ponto, visto que os valores obtidos 
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ainda são próximos do resultado teórico. Entretanto uma elevada concentração 

de íons Ca2+/Mg2+ em relação à concentração dos íons Sr2+ pode prejudicar o 

processo de titulação, fazendo com que o estrôncio fique parcialmente retido 

em sua matriz enquanto os outros íons são titulados, não sendo então 

devidamente titulado. 

Após a realização de T7, T8, T9 e T10, foram realizados T11, T12, T13 e 

T14, utilizando os volumes representados na Tabela 9 e obtendo os resultados 

apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 9. Parâmetros volumétricos (em mL) para T11, T12, T13 e T14. 

 Amostra Sol. de NaOH 10% H2O Sol. Ca2+/Mg2+ 

T11 0 10,00 30,00 10,00 

T12 10,00 10,00 25,00 5,00 

T13 10,00 10,00 20,00 10,00 

T14 10,00 10,00 15,00 15,00 

 

A Tabela 9 mostra que a quantidade de amostra inserida foi a mesma e 

somente o volume de solução padrão foi alterado, com exceção de T11, na 

qual desejava-se apenas observar a interação entre o indicador e os íons da 

solução padrão. 

 

Tabela 10. Resultados (em mL) para T11, T12, T13 e T14, e intervalos de 

confiança obtidos para n = 3 e nível de confiança 95%. 

Titulação Vol. Médio EDTA consumido Titulo (% p/p) 

T11 9,97 ± 0,14 0 

T12 14,92 ± 0,19 99,30 ± 1,26 

T13 19,85 ± 0,12 98,63 ± 0,60 

T14 24,70 ± 0,19 97,30 ± 0,75 

 

Pode-se afirmar que o resultado de T11 está concordante com o valor 

presumido previamente, o que justifica-se pelo fato de não ter sido adicionado 

volume algum de amostra no meio, de forma que o analito que gera o título 

encontrava-se ausente no mesmo. Pôde-se dizer a partir de T11 que mesmo 

em um meio reacional diferenciado o calcon interagiu de forma idêntica com os 

íons Ca2+/Mg2+, em ausência ou não do estrôncio ou de sua matriz no meio, e 

também que a matriz por si só não influenciava significativamente a titulação 
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em relação à uma possível interação para com os íons presentes na solução 

padrão. 

Os resultados de T12, T13 e T14 confirmam que a concentração 

descrita pelo fabricante encontra-se verdadeira. Pôde ser dito do mesmo modo 

que a quantidade de solução padrão não exerceu alterações significativas a 

titulação até certo ponto, pois apesar de os valores obtidos de título 

descrescerem conforme aumenta-se o volume de solução padrão adicionado, 

estes ainda são convizinhos do resultado teórico. Todavia uma maior riqueza 

de cátions Ca2+/Mg2+ comparativamente a quantidade dos íons Sr2+ pode 

desservir a titulação, causando, do mesmo modo que antes, uma maior 

retenção do estrôncio em sua matriz enquanto os outros íons são titulados, 

fazendo com que o mesmo não seja titulado. Pode-se concluir que, em relação 

ao primeiro meio reacional (negro de eriocromo T e tampão amoniacal), o 

segundo meio (calcon e solução de NaOH 10%) se apresentou  melhor, 

apresentando menos estrôncio não titulado de maneira geral. 

 A partir da análise posterior dos resultados procedeu-se a avaliação 

objetivada inicialmente, sempre fixando-se todos os parâmetros, exceto o que 

deseja-se analisar. 

 

4.2 Ensaios Gravimétricos 

 

 Primeiramente foi realizada a calcinação direta do medicamento 

seguinte à pesagem do mesmo. Os parâmetros de massa da calcinação, bem 

como seus resultados, estão representados pela Tabela 11. 

 

Tabela 11. Massa média de medicamento pesado, resultados e seus intervalos 

de confiança, contruídos para n = 3 e nível de confiança 95%. 

Massa Média de Medicamento (g) Massa de Calcinado (g) Título %p/p 

0,5015 0,1149 ± 0,0014 113,5 ± 1,38 

 

 A Tabela 11 permite observar que o título obtido foi significativamente 

acima do esperado, o que sugere que nem todo o estrôncio foi convertido à 
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carbonato, podendo haver outros tipos de espécies que interferem diretamente 

na massa de calcinado obtida. 

 Após a primeira gravimetria então realizou-se uma segunda, diferindo 

por seguir o método de precipitação do estrôncio como oxalato, seguido então 

da calcinação. A escolha deste tipo de método se deu para eliminar possíveis 

espécies secundárias de estrôncio que não chegariam na espécie desejada 

final, que é o óxido de estrôncio, mesmo após a calcinação. Os parâmetros de 

massa da calcinação, bem como seus resultados, estão representados pela 

Tabela 12. 

 

Tabela 12. Massa média de medicamento pesado, resultados e seus intervalos 

de confiança, construídos para n = 3 e nível de confiança 95%. 

Massa Média de Medicamento (g) Massa de Calcinado (g) Título %p/p 

0,2569 0,0517 ± 0,0033 99,69 ± 1,07 

 

 O título apresentado pela Tabela 12 permite dizer que praticamente todo 

estrôncio do medicamento precipitou na forma de oxalato, e os possíveis 

interferentes presentes em uma calcinação direta do medicamento foram 

eliminados durante o processo. Também permite dizer que do oxalato de 

estrôncio formado, praticamente tudo foi convertido a óxido de estrôncio, o que 

proporcionou resultados extremamente satisfatórios. 

  

4.3 Ensaios Volumétricos Secundários 

 

Após a realização de T11, T12, T13 e T14 foram realizadas as 

gravimetrias, que tiveram seus resultados discutidos anteriormente. Os 

resíduos retomados das mesmas deram origem às titulações T15, T16, T17, 

T18, T19, T20, T21, T22 e T23. 

Primeiramente foram realizadas T15, T16 e T17, utilizando o resíduo 

obtido a partir da calcinação direta do medicamento. Parte deste resíduo não 

foi solubilizada, o que já sugere que pode se tratar de um sulfato, que tem 

como ser formado devido ao enxofre presente na molécula do ranelato. 
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A Tabela 13 mostra os parâmetros volumétricos referentes às mesmas, 

sendo os resultados apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 13. Parâmetros volumétricos (em mL) para T15, T16 e T17. 

 Amostra Tampão Amoniacal H2O Sol. Ca2+/Mg2+ 

T15 10,00 10,00 25,00 5,00 

T16 10,00 10,00 20,00 10,00 

T17 10,00 10,00 15,00 15,00 

 

 Novamente o parâmetro a ser variado é o mesmo, mantendo-se 

constante a quantidade de amostra no meio. 

 

Tabela 14. Resultados (em mL) para T15, T16, e T17, e intervalos de confiança 

obtidos para n = 3 e nível de confiança 95%. 

Titulação Vol. Médio EDTA consumido Titulo (% p/p) 

T15 14,92 ± 0,19 51,55 ± 0,65 

T16 24,81 ± 0,31 50,51 ± 0,63 

T17 34,88 ± 0,31 51,20 ± 0,46 

 

 A Tabela 14 confirma que parte do estrôncio que foi calcinado não foi 

solubilizado, e o resultado obtido quantifica que aproximadamente 50% dos 

mols de estrôncio tornaram-se carbonato, óxido e consequentemente foram 

solubilizados e titulados pelo EDTA.  

 Após a realização de T15, T16 e T17, foram realizados T18, T19 e T20, 

utilizando o mesmo resíduo de calcinação anterior, e os volumes representados 

na Tabela 15, obtendo os resultados apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 15. Parâmetros volumétricos (em mL) para T18, T19 e T20. 

 Amostra Sol. de NaOH 10% H2O Sol. Ca2+/Mg2+ 

T18 10,00 10,00 25,00 5,00 

T19 10,00 10,00 20,00 10,00 

T20 10,00 10,00 15,00 15,00 
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Tabela 16. Resultados (em mL) para T18, T19, e T20, e intervalos de confiança 

obtidos para n = 3 e nível de confiança 95%. 

Titulação Vol. Médio EDTA consumido Titulo (% p/p) 

T18 10,43 ± 0,26 56,64 ± 1,41 

T19 15,37 ± 0,26 55,94 ± 0,95 

T20 20,05 ± 0,19 53,51 ± 0,51 

 

 A Tabela 16 permite concluir que de forma similar ao que os resultados 

da Tabela 14 mostravam, somente 50% dos mols de estrôncio no medicamento 

calcinado haviam tornado-se carbonato, óxido e consequentemente sido 

solubilizados e titulados pelo EDTA. 

Após a realização de T18, T19 e T20, foram realizados T21, T22 e T23, 

utilizando no caso o resíduo de calcinação proveniente do processo de 

precipitação como oxalato, citado anteriormente, e os volumes representados 

na Tabela 17, obtendo os resultados apresentados na Tabela 18. 

 

Tabela 17. Parâmetros volumétricos (em mL) para T21, T22 e T23. 

 Amostra Tampão Amoniacal H2O Sol. Ca2+/Mg2+ 

T21 10,00 10,00 30,00 0 

T22 20,00 10,00 20,00 0 

T23 30,00 10,00 10,00 0 

 

 A Tabela 17 é diferente das demais, pois mostra que não utilizou-se 

solução padrão, já que a matriz do ranelato havia sido removida, o que 

possibilitou que o estrôncio pudesse interagir com o indicador, nesse caso 

negro de eriocromo T. 

 

Tabela 18. Resultados (em mL) para T21, T22, e T23, e intervalos de confiança 

obtidos para n = 3 e nível de confiança 95%. 

Titulação Vol. Médio EDTA consumido Titulo (% p/p) 

T21 5,01 ± 0,31 97,65 ± 6,04 

T22 10,13 ± 0,26 98,62 ± 2,53 

T23 15,07 ± 0,31 101,73 ± 2,09 

 

A Tabela 18 corrobora os resultados obtidos na gravimetria, mostrando 

que a matriz do ranelato foi devidamente removida e aproximadamente todos 
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os mols de estrôncio presentes no medicamento foram solubilizados e 

convertidos à oxalato, que foi calcinado à oxido, por sua vez solubilizado, 

permitindo que o Sr2+ fosse devidamente titulado pelo EDTA. 

Com base nos resultados obtidos é possível analisar o processo 

volumétrico secundário como um todo, em função da gravimetria. 

 

4.4 Ensaios Instrumentais Complementares 

 

 Os ensaios instrumentais complementares realizados, como já ditos 

anteriormente, foram DRX e TG-DTA. Ambos os ensaios foram realizados para 

as amostras de medicamento calcinado e não calcinado, e os resultados 

confirmaram propriedades estudadas anteriormente. 

 Os ensaios utilizando a técnica de DRX indicaram diversos picos 

intensos, devidamente indexados como representativos para as espécies 

possíveis, conforme indicam as Figuras 15 e 16. 
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Figura 15. Difratogramas dos componentes majoritários presentes no 

medicamento Protos®, (a) cloridrato de aspartame, (b) ranelato de estrôncio e  

(c) manitol, seguidos do difratograma (d) do mesmo não calcinado. 
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Figura 16. Difratograma da amostra de medicamento calcinado, contendo os 

picos indexados e as espécies representadas pelos mesmos. 

  

 A Figura 15 não consegue descrever qualitativamente a composição 

descrita pela bula, visto que não há como correlacionar os picos e os 

componentes com suas devidas quantidades. Quando analisados 

simultaneamente, os resultados apresentados pelas Figuras 15 e 16 

demonstram que é recomendável a calcinação para realização deste tipo de 

análise, visto que há uma simplificação considerável da matriz através da 

degradação térmica. 

 A Figura 16 confirma a possibilidade anterior de formação do sulfato de 

estrôncio, e mostra também as espécies de hidróxido anidro e monohidratado, 

que são consequência da reação do SrO com a água presente na umidade do 

ar, em concordância com os dados presentes na base utilizada, o Powder 

Diffraction Table (PDF), produzido e fornecido pelo International Centre for 

Diffraction Data (ICDD). 

 Também foi obtida através do difratograma apresentado na Figura 16 

uma tabela acerca da composição. 
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Tabela 19. Composição estimada (semi-quantitativa) do medicamento 

calcinado. 

Espécie % da massa 

SrO 65,4 

SrSO4 25,0 

Sr(OH)2 1,4 

Sr(OH)2 . H2O 8,2 

 

 

 Os resultados obtidos a partir das técnicas TG-DTA estão representados 

graficamente pela Figura 17. 
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Figura 17. Curvas obtidas a partir das técnicas TG-DTA. 

 

 A análise da Figura 17 demonstrou juntamente a análise da molécula 

que ocorrem fenômenos relevantes consecutivos, conforme a temperatura 

aumenta. O primeiro deles é a formação do sulfato de estrôncio, na faixa de 

500oC, o segundo é a formação do carbonato de estrôncio, na faixa de 560oC e 

o terceiro é a formação do óxido de estrôncio, na faixa de 900oC. Na região 1 

tem-se carbonato e sulfato de estrôncio, enquanto na região 2 tem-se óxido e 

sulfato de estrôncio. A transformação é evidenciada pela região circular entre 

as duas, denotada também por uma coluna vertical. 
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 Os dados numéricos que geraram a Figura 17 permitem que o cálculo 

do número de mols em função da massa seja feito, que corroborando os 

resultados apresentados pela Tabela 14, mostra que 50% dos mols de 

estrôncio presentes no medicamento a ser calcinado torna-se sulfato e 50% 

torna-se carbonato, posteriormente convertido a óxido. 

 

4.4.1 DRX 

 

 Os resultados obtidos a partir da técnica de DRX, representados pelas 

Figuras 15 e 16 e pela Tabela 19 condizem com os resultados obtidos a partir 

das titulações realizadas anteriormente.  

Analisando a Figura 15, que representa os difratogramas dos 

componentes majoritários do medicamento Protos®, podem-se perceber os 

componentes descritos pela bula do medicamento, seguido pelo difratograma 

do mesmo, sendo este composto pela junção dos primeiros três difratogramas, 

com intensidades referentes às quantidades dos mesmos no medicamento. 

Partindo para a análise da Figura 16 e da Tabela 19 pode-se perceber 

que após a calcinação parte do ranelato tornou-se a espécie SrSO4, que é uma 

espécie insolúvel e tornou, portanto, parte do estrôncio presente no 

medicamento impossibilitado de ser quantificado, o que corrobora 

qualitativamente os resultados apresentados pelas titulações T15 à T20. 

 

4.4.2 TG-DTA 

  

 A partir das curvas de TG e DTA pôde-se acompanhar e deduzir a que 

temperatura ocorrem alguns dos fenômenos evidenciados pelas técnicas de 

titulação utilizadas de T15 à T20 e pela técnica de DRX. 

 A curva de TG indica a perda de massa relativa ao aumento de 

temperatura proporcionado pela análise. Pode-se perceber uma grande perda 

de massa na região de 200ºC a 400ºC, a qual acredita-se ter sido 

proporcionada pela decomposição do excipientes do medicamento. 

 Observando-se a curva de DTA pode-se notar alguns picos, referentes a 

processos exotérmicos de decomposição do ranelato de estrôncio. As 
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temperaturas nas quais estão localizados os mesmos são, em ordem 

crescente, 296ºC, 361ºC, 483ºC, 537ºC, 781ºC e 877ºC. O fato de haverem 2 

picos sequenciais com característica crescente indica a possibilidade de que os 

processos envolvidos pelos mesmos sejam reações consecutivas, o que já era 

esperado.  

 O processo de decomposição do restante do composto na temperatura 

de aproximadamente 700ºC a carbonato de estrôncio, seguida pela 

decomposição do mesmo à óxido de estrôncio são evidenciados pelos últimos 

dois picos, de 781ºC e 877ºC respectivamente [21]. 

 A amostra finaliza sua decomposição entre 1100ºC e 1200ºC, o que 

torna a análise necessária até tal temperatura, para observação completa do 

fenômeno de decomposição do carbonato de estrôncio ao óxido de estrôncio. 

Outros fenômenos podem ser observados, entretanto estão relacionados à 

outras formas do estrôncio, como sulfato e hidróxido. 
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5 Conclusões  

A determinação de estrôncio pela titulação complexométrica foi realizada 

variando-se parâmetros volumétricos e observando como se otimizava a 

técnica.  

A forte interação do estrôncio com sua matriz, o ranelato, em relação à 

sua interação com os indicadores, negro de eriocromo-T e calcon, que pode 

comprometer a visualização do ponto final durante as titulações, é um fator que 

dificulta a aplicação desta técnica. De maneira geral a titulação envolvendo 

abertura de amostra em meio ácido nítrico, seguida da retirada de alíquota e 

adição de tampão amoniacal, solução padrão de Ca2+/Mg2+, água destilada  e 

do indicador negro de eriocromo T (primeiro meio reacional) mostrou melhores 

resultados, em relação à proximidade com os valores teóricos calculados e 

uniformidade dos mesmos. 

A gravimetria após a precipitação como oxalato mostrou-se como um 

método confiável, apesar de não ser tão rápido, apresentando o melhor 

resultado dentre todas as análises realizadas. Entretanto seus custos são 

maiores, já que os equipamentos para a mesma diferem-se dos utilizados nas 

titulações. 

As análises utilizando técnicas de DRX e DTA forneceram informações 

que auxiliaram de forma decisiva a confirmação dos resultados obtidos através 

das titulações e gravimetrias. 

 De maneira ampla o conjunto da pesquisa confirmou que há como 

realizar este tipo de procedimento de quantificação utilizando técnicas 

relativamente baratas da analítica clássica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

6 Referências bibliográficas 

 

[1] SOUZA, M. P. G. et al. Diagnóstico e tratamento da osteoporose. Revista 

Brasileira de Ortopedia, v. 45 (3), p. 220-229, 2010. 

[2] SWAMI, A.S. et al. Forced degradation study of strontium ranelate (anti-

osteoporetic drug). International Journal of Pharmaceutical Sciences 

Review and Research, v. 12 (2), p. 22-26, 2012. 

[3] POVOA, M. N.; Permanganimetria para a Determinação de Estrôncio em 

Formulação Farmacêutica para Tratamento da Osteoporose. Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

[4] ROSSI, A. V.; TORETTI, G. A.; Química Analítica. Instituto de Química, 

UNICAMP, disponível em:  <http://proquimica.iqm.unicamp.br/newpage11.htm> 

Acessado em 03/01/2015 às 16:20. 

[5] DAVID, D. J. et al. Determination Of Strontium in Biological Materials and 

Exchangeable Strontium in Soils by Atomic-absorption Spectrophotometry. 

Analyst, v. 87, p. 576-585, 1962.  

[6] ALMEIDA, M. C.; VASCONCELOS M. T. S. et al. ICP-MS Determination of 

Strontium Isotope Ratio in Wine in Order to be used as a Fingerprint of its 

Regional Origin. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, issue 6, 2001. 

Disponível em 

<http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2001/JA/b100307k#!divAbstract> 

Acessado em Janeiro de 2015. 

[7] CHOW, T. J.; Thompson, T. G. et al. Flame Photometric Determination of 

Strontiun in Sea Water. Analytical Chemistry, v. 27 (1), p. 18-21, 1955. 

Disponível em 

<http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac60097a006?journalCode=ancham&&> 

Acessado em 05/01/2015 às 04:20. 

[8] KING, B.; Metrologia 1997, 34, 77 

[9] JEFFERY, G. H.; BASSETT, J.; MENDHAM, J.; DENNEY, C. R.; Vogel's 

Textbook of Quantitative Chemical Analysis. 5th ed. Great Britain: Bath 

Press, Avon, 1989. 

http://proquimica.iqm.unicamp.br/newpage11.htm
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2001/JA/b100307k#!divAbstract


53 

 

[10] SKOOG, D. A. et al. Fundamentos da Química Analítica. 8ª ed. São 

Paulo, 2005. 

[11] BACCAN, N.; DE ANDRADE, J. C.; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S.; 

Química Analítica Quantitativa Elementar. 1a ed. São Paulo: Edgard Blücher, 

1979. 

[12] HARRIS DANIEL, C.; Quantitative Chemical Analysis. 8th ed. New York: 

W. H. Freeman and Company, 2010.   

[13] OVIEDO, C.; RODRÍGUEZ, J. et al. EDTA: The Chelating Agent Under 

Environmental Scrutiny. Química Nova, v. 26, n. 6, p. 901-905, 2003.   

[14] WIRTZ, R.; WEISE, E.; Simmons, E. H.; REECE, C.; PILAT, H.; Mitsutani 

A.; MCGUIRE, H. L.; KEIM, W.; GERRENS, H.; DAVIS, H. T.; Ullman's 

Encyclopedia of Industrial Chemistry, v. A10: Ethanolamines and 

Propanolamines to Fibers, 4, Synthetic Organic. 5th ed. Wiley-VCH, 1987. 

[15] DA SILVA, P. H. P.; OLIVEIRA, A.; DE MEDEIROS, L. S.; DE ALMEIDA 

NEVES, E. F.; Emprego do Sal Di-sódico de EDTA como Padrão no Preparo de 

Soluções. Química Nova, v. 30, n. 3, p. 547-576, 2007. 

[16] MITRA, S.; WINEFORDNER, J. D.; Sample Preparation Techniques in 

Analytical Chemistry. v. 162. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2003. 

[17] HECK, N. C.; Metalurgia extrativa dos Metais Não Ferrosos II-A, 

Calcinação. DEMET, Escola de Engenharia, UFRGS. Disponível em 

<http://www.ct.ufrgs.br/ntcm/graduacao/ENG06632/Calcinacao.pdf>, acessado 

em 20/04/2015 ás 14:20. 

[18] DE AZEVEDO, A.; MOTHÉ, G. C.; Análise Térmica de Materiais. 1a ed. 

Rio de Janeiro: Artliber, 2009. 

[19] HAINES, P. J.; Principles of Thermal Analysis and Calorimetry. 1st ed. 

RSC Paperback, 2002. 

[20] BREVIGLIERI, S. T.; CAVALHEIRO, E. T. G.; CHIERICE, G. O.; 

IONASHIRO, M.; MARINO, G.; A Influência de Fatores Experimentais nos 



54 

 

Resultados de Análises Termogravimétricas. Química Nova, v. 18, n. 3., p. 

305-308, 1995.  

[21] IONASHIRO, M.; GIOLITO, I.; Fundamentos da Termogravimetria, 

Análise Térmica Diferencial, Calorimetria Exploratória Diferencial. São 

Paulo: GIZ Editorial, 2004. 

[22] CULLITY, B. D.; Elements Of X-ray Diffraction. 2nd ed. Addison-Wesley 

Publishing Company, Inc., 1978. 

[23] TERRACHEM GMBH ANALYSENLABOR, Röntgenbeugungsanalyse 

(XRD), disponível em 

<http://terrachem.de/main.php?page=roentgenbeugungsanalyse>, acessado 

em 20/04/2015 às 16:15. 

 [24] Apostila de Química Analítica II Experimental. GQA, Universidade 

Federal Fluminense. Niterói, 2010. 

[25] PATNAIK, P.; Dean's Analytical Chemistry Handbook. 2nd ed. McGraw-

Hill Professional, 2004. 

[26] BACCE, E. D.; DAVALOS, M. R.; JUNIOR, M. F.; PIRES, A. M.; Thermal 

Decomposition and Rehydration of Strontium Oxalate : Morphological Evolution. 

International Journal of Inorganic Materials, v. 3, p. 443-452, 2001. 

[27] SANDERSON, R. T.; OSTROFF, A. G.; Thermal Stability of Some Metal 

Sulphates. Journal of Inorganic Nuclear Chemistry, v. 9, p. 45-50, 1959. 


