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I.i - OBJETIVOS 

A determinaçâo de cálcio e magnésio é wn 

problema anal1tico clássico, resolvido satisfatoriamente pela 

complexometria com EDTA ( 10n etilenodiaminotetraacético).Desta 

forma torna-se frequente a necessidade de separar o cálcio por 

precipitaçáo prévia com oxalato. Entretanto, tem-se observado 

que excesso deste Anion~presente na soluçâo contendo magnésio, 

dificulta consideravelmente a detecçâo do ponto final da 

tit.ulaçâo visual de magnésio com EDTA, onde se utiliza o 

Negro de Eriocromo T como indicador. 

Partindo deste fato, surgiu a idéia de estudar 

esta interferência do ânion oxalato na determinaçâo do magnésio 

com EDTA, inicialmente pelo método visual (convencional) e por 

via potenciométrica, usando como eletrodo indicador o sistema 

Hg/Hg-EDTA (1,2). Posteriormente a idéia evoluiu para o uso do 

EDTA ··tetraneutralizado~ numa tit.ulaçâo cUja indicaçâo do 

ponto final é dada pela mudança de pH , resultante da hidrólise 

da complexona no ponto de equivalência. 

Durante estes estudos observou-se acidentalmente 

o efeito do volume sClbre a curva derivativa 6E/6V ou 6pH/6V vSu 

volume médio!. em diversas titulaç5es potenciométricas, com 

situaç5es altamente favoráveis em volumes menores o que, à 

primeira vista, pareceria contraditório. Nio tendo este efeito 
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de volume sido consider-ado na nL!merOSa I i b:>ratt.lra 

inter-nacional, tornou-se interessante desenvolver estudos neste 

sentido, paralelamente aos objetivos iniciais desta dissertaçlo 

I~eferentes à interferência do íon oxalato na titulaçâo 

complexométr-ica de magnésio. 

1.2 - CONSIDERAC6ES GERAIS SOBRE A NATUREZA DAS COMPLEXONAS 

Schwarzenbach (3) (1945) ver-ificou que os ácidos 

aminopolicarboxilicos são excelentes agentes complexantes. Esta 

classe de ligantes, conhecidos como complexonas, resulta de 

longa série de pesquisa do grupo de trabalho de Schwarzenbach, 

que visou a obtenção de agentes apropriados par-a análise 

complexométrica de amplo uso. Para atingir estes objetivos 

baseou-se em duas idéias sobre o ligante a) dever i a ser' 

policoordenativo; b) deveria conter grupos coordenantes que 

atendessem à complexaçlo da maioria dos cátions metálicos. 

termodin&mica, 

A pr-imeira idéia se calça sobre princípios da 

ao se criar um ligante capaz de reagir com o 

cátion metálico numa ónica etapa, ocupando todos os lugares de 

coordenação do cátion. Assim a energia livr-e de formaçâo do 

complexo nâo se dispersaria em várias etapas mas sim numa 6ni-

Cé:'\, em que 

L'-.GO = ·-10gB eq. L 1 
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Ter-se-ia portanto um único complexo de alta 

estabilidade. Gomo se sabe: 

o o o 
L\G == L\H TL\S (*) 

A energia de liga~âo do complexo é 
o 

eq. L2 

representada 

p(·:?l a entalpia, L\H referente à formaçâo de '-Im moI do 

complexo, e leva a um valor numérico elevado para a diminuiçâo 
o 

de energia livre, L\G e consequentemente a um valor elevado 

da constante de formaçao. A reaçâo do ligante hidratado com o 

cátion hidratado do metal leva a uma variaçâo da entropia, L\So , 

muito maior quando realizada em uma única etapa ao invés de 

múltiplas etapas. Assim, um segundo fator de estabilidade pode 

provir deste fator entrópico da complexaçâo numa única etapa. 

Há mesmo casos de alta estabilidade (complexonas com cátions 

das terras raras) onde é pequena a energia de ligaçâo, mas 

elevada a contribui~âo da entropia, L\So " 

A importancia dos fatores entrópicos existentes 

em ligaç5es policoordenativas é vista nas considerações de 

Sch~\Iarz enbach, ao comparar as constantes de estabilidade de 

ligantes como ':"Imôni CI (monocoordenativo), etilenocliamina 

(bicoorclenativo), pentadietileno-tetramina (tetracoordenativo) 

CClIT'! cobre. 

(*) à pressâo e à temperatura constante 
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A segunda idéia de importância é a natureza dos 

grupos coordenativos. Logo se verificou que as poliaminas 

formavam complexos de alta estabilidade com certos cátions 

m€,:~táJ. i C05 (cobre, zinco, cádmio) mas complexos relativamente 

fracos com outros (cobalto, alumínio) cuja afinidade era maior 

em grupos carboxílicos. Daí chegou-se à conclusáo que um 

ligante ideal para titulações complexométricas deveria, além de 

ser policooordenativo, possuir grupos aminicos e carboxilicos. 

Contendo estas características acima considera-

das pode-se citar o etilenodiaminotetraacético (EDTA), com O 

qual foram estudados diversos complexos com hexacoordenaçlc 

OOCH3 C~ + 

H-N 

HOOCH3C/ 
CI-~ - CH2 

CH3 COO-

-+I'~H 
~CH3CODH 

No caso do EDTA, os valores de pK 5&'10 respecti-

"""amente pK 1 == 2,0 pK2 = 2,7 pK3 = 6,2 pK,+ = 10,3 à 20° C .. 

Estes valores sugerem a estrutura de ion bipolar em que o EDTA 

se comporta como um ácido fraco, com dois grupos aminicos 

pro"tonados dos qUiai s o pl~i mei ro se i oni 2a num pH em tOI~no de 

6,3 e o segundo num pH cerca de 11,5. 

Ol.ltl"'OS agentes complexantes (comple;{onas) ,'às 

vezes usados slo ácidos 1,2 diaminociclohexano - N, N, N',N"-

tetraacético (CDTA), ácido etilenoglicolbis-( B-aminoetil-eter) 

N,N" - tetraacético (ESTA), ácido nitrilotriacético (NTA). 
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A tabela 1.1 mostra a fórmula estrutural e os 

vc:tl or-es de pK destas complexonas enquanto a tabela 1.2 traz 

algumas constantes de estabilidade das complexonas citadas 

acima com alguns íons metálicos. 

o EDTA forma complexos na razâo de 1:1 com 

muitos ions metálicos e tem sido usado para determinar acima de 

57 elementos através da técnica de titulaçâo; seja direta; de 

retorno ou indireta. 

Tabela L1 F6rmul c:t estrLltLlral e os valores de pK daE5 

seguintes complexonas CDTA, NTA, EGTA(4). 

cm'lPLEX ONAS FORMULA ESTRUTURAL pK I 

/CH2 
p~: 1 = 2,4 

H C ~CH-I\I (CH COO ) 
2

1 

I 2 2 pK
2 = 3, ~5 

CDTA 
H2 ['~/ CH-N (CH2 COO ) 2 pK 3 = 6,1 

CH
2 

pKlj. = 11,7 

pK
1 - 2,0 I 

(-OOCCH
2 

) NCH
2 

CH
2 

OCH
2
- pK

2 
_. 

2:17 
EGT{:) 

CH
2 

OCH
2 

CH -N (CH2 coa, pK 3 = 8,8 

pKlj. = 9, 4· 

pK
1 = 1,9 

NTA N (CH
2 

COO-) 3 I::lK , 2 = 2,5 

pK
3 = 9,7 
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Tabela 1.2 Logaritmo das constantes de formaçâo de alguns 

.quelantes metálicos (5). 

ion QUE L A N T E S 

metá- I--- ~ 

lico CDTA NTA ESTA EDTA 

3 + I AI 17~6 I ---- ---- 16~1 

Ba 
2+ 

8,0 8,1 8,4 7,9 

Ca 
2+ 

12,3 10,4 10,9 10,7 

Cd 2 + 19 2 , 16,0 16,7 16,5 

Co 
2+ 

18,9 14,4- 12,3 16,3 

Cu 
2+ 

21,3 17!17 17,8 18,8 

Fe 
3 + 

14,3 14,4 ---- _" ___ 00 

2+ 
Fe ---- ---- ---- 25!,1 

Hg 
2+ 

.24,4 21,7 23,8 22,1 
2+ 

t1g 10,3 8,8 5,4 8!,7 
-

2+ 
Mn 16,8 1.4,5 12~3 13,3 J 

I 

2+ 
,i 

Ni 19,4 14,2 13,6 18,6 

Pb 
2+ 

19,7 17,3 14,t.. 17,9 
2+ 

Sr 10,0 10,7 8!,5 8,7 
2+ 

'7 .<..n 18,6 16,2 1.4,5 16,5 
.~ - --
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1.3 CONSTANTES DE ESTABILIDADE DE COMPLEXOS DO EDTA 

Para fins de simplificaç:âo, 
, 

representar-se-a o 

EDTA na forma ácida como H
4

Y e os seus sais ou complexos como 

derivados desta estrutura por perda de prótons. 

A formaç:âo de complexos de EDTA com um íon 

n+ 
metálico genérico (M ) é representada através de : 

n+ 
M + ,/- --:-- l'w(n -4)+ equi 1. L 1 

e sua estabilidade é estimada por meio da respectiva constante 

de equilíbrio (ou constante de formaç:lo), B 

(n-4)+ 
CtiY ] 

B = --------4'--
[1'1 n+]. [Y -] 

eq.I.3 

A constante de equilíbrio acima considerada e 

aquelas das tabelas 1.1 e 1.2 se referem nâo somente a 

condiç5es de força iônica zero, nem ainda à condiç:lo ideal de 

i oni zaç:âo 
4-

total da complexona, Y , e à condiç:lo do cátion 

metálico hidratado livre de interaç:5es com outros agentes 

c:omp I e:·~ antes. 

Ora, a condiç:âo experimental é muito diferente 

dessa condição ideal. Em primeiro lugar a forç:a iônica do meio 
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difere de zero. Daí a necessidade de se escolher constantes de 

equil1brio estequiométricas, em que 05 coeficientes de 

atividade nâo sgo necessariamente conhecidos, mas praticamen-

tE~ const,:\ntes. 

Em condiçôes experimentais de força iónica 

costante a experiência tem demonstrado, através das décadas, 

que as constantes de estabilidade estequiométricas podem ser 

precisas e representar corretamente equilíbrios simultAneos de 

sistemas bastante complicados. 

Mas, além dos coeficientes de atividade outros 

fatores devem ser considerados. Um fator muito importante é o 

pH do meio. Como se sabe, o EDTA é usado normalmente como o sal 

dissódico Na2H2Y.3~20 e, numa rea~go de complexa~âo, pOI'" 

e>n?mplo 

2 -
H2 Y -I-

2+ 
In --".....---

2- + 
ZnY + 2H 

05 íons H+ liberados acidificariam o (m~io e 

titulaçâo complexométrica, levar a um ponto final 

equil. I.2 

pc,deri am, n\.tm,B. 

errófleo. Daí 

a necessidade de usal'" um agente tampâo para retirar os 10ns 

hidrogf.~nio : 

NH 3 + H + ~ 

CH "~r; -- H +. _" 3 L".JU -I-

NH q 

----"'
~ 

+ 
equil.I.3 

CH 3 COOH equil.I.4 
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Cabe notar, entretanto, que os componentes dos 

tamp5es também slo complexantes. Os cátions de zinco, por 

f.o:»:emplo, 
+ 

em tamplo de N~/N~ certamente se encontram na forma 

2+ 
do complexo eZn(NH 3 )2 J em mistura com espécies com menos 

ligante, r.-ZrdNH3 )n J 2+ • 

A reaçâo do EDTA com zinco seria na verdade um 

processo competitivo do deslocamento do ligante mais fraco pelo 

mais forte, por exemplo: 

2 2 2-
[Zn(NH3 )2 J + + H2 Y -~ ZnY .+ 2NH3 

+ 
+ 2NH 4 equi 1 • I " ~5 

Dai a necessidade de se tlransfc<rmar as 

constantes estequiométricas em constantes condicionais, levando 

em conta os fatores que afetam as primeiras. 

I.4 CONSTANTES CONDICIONAIS ENVOLVENDO COMPLEXOS 

Em reI açâo 21.s constante!:;. \.. . 
ClJnOl Cl onal s de 

formaçlo de complexos de cátions metálicos, peI o menO~5 doi s 

fatores têm importáncia fundamental a) p~ por se comportarem 

as complexonas como ácidos fracos~ b) presença de tampâo, que 

pode provocar complexaçâo do cátian metálico. 
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Estes dois fatores fazem com que as concen-

traçôes efetivas de, por exemplo, y4- e Mn + sejam muito menores 

do que as concentraç6es analíticas nlo sendo, pOI~tElnto !' 

aplicável a equaçâo 1.4 que representa uma constante ideal, 

Diversos autores propôe (6-8), entâo!I CJ USCl da 

seguinte constante condi ci onr.:\l referente às concentrC1.ç:fJes 

,::mal 1. ti cas C e C do 
M Y 

cátion metálico e da complexona, 

r·especti 'lamente 

B' ._ 
[1'1Y C n - 4 tJ 

eq. 1..4 
c . C 

M Y 

Muito importante é saber como calcular B a par-

bx ele B. Isto pode ser feito através do conhecimento da 

relaç:âo existente entre [M n
+] e C

M 
4 ~ 

ou [Y J e Cy. 

A bem conhecida funç:~o de Fronaeus, Fo(X) (9), 

aqui representada por Fo(M): 

1 c == ___ tl __ 
[!"I n +J 

eq.I.5 A !li (I··í) -

ex o !I rll 

é aplicável a um sistema de complexos· mononucleares de M com 

um ligante L. O seu valor numérico varia com L e depende 

também das constantes globais de formaç:âoBl f32 '""11' f3 j dos 

complexos ML ,ML2 , ••• ,MLj, tornando-se 
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j 

2 
Fo (1'1) = 1 + L: Bn ELJn::: :l + [31CLJ + [32ELJ + ••• + [3 j CLJ J eq. 1.6 

n=l 

A partir da equação I.5 A pode-se obter também: 

[1"'1 n"'J = ao ,M u C 
M 

C = __ J1.._ eq. L 5 D 
F o (M) 

No caso dos ligantes normalmente ácidos fracos, 

consideram-se ainda as constantes de ionizé\ç:âo K1 , 1<2'" •• ~ 1< n • 

Assim no caso das complexonas como o EDTA, tem-se: 

-2 
H v 4 ! 

-:-"'" H 3 Y- + H+ Kl = 1,00:·: 10 

2- + - 3 

H 3 Y = ..... H 2 Y + H V "'2 = 2,00:·: 10 

2- 3 - + - 7 
H 2 Y ~HY + H 1< 3 = 6, 3b: 10 

3 - 4 - + -11 
HY --""' Y + H K4 = 5,Ob:10 ---

Entretanto, para o cálculo das constantes condicionais é 

interessante considerar os sequintes equilíbrios globais de 

proton.::'\ç:âo 
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y4- + H+ <' HY 
3 -

8 == 1 /~::: 
1 4 

3 _ 
+ H+ 

2 _ 

HY ---::.. H Y 8 == l/K • 1< ..".-

2 2 4 3 

2 _ 
+ H+ ~ H Y H Y 8 == 1 /1< ", .. • 1< " o •• 

2 3 3 4 3 2 

H V 
- H + .;;;=!: H V l/K nK # 1< .K + 8 .-

3 4 4 4 3 2 

Este tratamento é altamente conveniente para se 

verificar o efeito do pH sobre as constantes condicionais, 

assim como o efeito do tampâo sobre as complexonas. No caso das 

complexonas, a funçgo de Fronaeus fica aplicada ao EDTA da 

seguin·te fo,'"m':l 

EH+] (H+] 
2 

EH+] 
3 

[H+] 
4 

F o (Y) == 1 + + ----- + -------- + ._------.... _-- eq.I.7 
K4 1<4.1<3 ~<4·K3.J<2 K 4 .K 3 ·K 2 DI<1 

Portanto, 

Cy 1 
F o (Y) == --4'::- == -.---- eq. In 8 p, 

EY J aO,Y 

A concentraçgo livre de complexona num certo pH 

+ 
ou EH J é 

4- Cv 
EY J == Cy. ---aO,Y == FoCV) eq. In 8 :e 
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As equaçôes !.4, 1.5 B e 1.8 B permitem, agora, 

obter uma expressâo correspondente a e representada ri ia 

eqL\aç~âQ abaL-:o 

[l"IY (n-4 t J :l 
S 

::: ------------ --------- eq. 1..9 
CM,Cy ao,l"I.ao'Y 

" 
S' 

Dai se conclui que a constante condicional,S',se 

,'"'eJ. aciona com a constante estequiométrica, S , pela segui nt{2 

equa<;~âo 

S' - S • ao ~!t·,1. ao ,Y eq.1.I0 A 

e 

log S I = ]. og S + lOÇj a o, t1 + 1 OÇJ a o, Y eq.I.I0 B 

Considere-se, por exemplo, o zinco num tampâo de 

NH 3 /NH: de pH:::lb,sendo a concentra~âo total de NH 3 igual a O,lM. 

Sabe-se que as constantes de estabilidade dos 

complexos de zinco com amOnia sâo aproximadamente as seguintes: 

2 4 6 B 

SI = 1~,51Nl() 82 ::: :2~1 7:·:10 S 3 = 5, 56}: 1 (> S4 = 5,00:·: 10 

Isto leva a um vc.il or- de a o , Zn igual 1 8 • _~5 l-a :1 ~.~ ll>" -'ar (3, o EDTP1~ 

num pH=10 
+ - la 

(CH J:::1 (> Iv!) ~I obtem-se um valor de ao,Y igual a 0,33. 
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11 

Assim a constante condicional fica sendo 1,89 x 10 e aproxima-
s 

damente 10 vezes menor do que na ausência de NH 3 (tabela 1.2). 

Estes cálculos foram efetuados com programa de 

computador escrito em linguagem BAsrc adequada a computadores 

do tipo Apple 11 (APENDICE). 

Outras complicaç5es podem ocorrer. Por exemplo, 

a hidrólise do Anion complexo do zinco ou ainda a hidrólise do 

cátion metál i co. Espécies protonadas podem se formar em 

condiç5es de pH mais baixos 
2+ 

~ H2Y'[~ HY] ,[~H3YJ • Espécies 
2 

mistas como [Hg(NH 3 )YJ frequentemente se formam. Entretanto o 

tratamento simplificado com cálculo de aO ,M e aO ,,/ geralmeni:e 

leva a constantes condicionais que representam satisfatoriamen-

te o comportamento do cátion metálico frente à complexona, 

criando condiç5es de seletividade especialmente devido ao pH. 

Levando em conta unicamente o pH, a figura 1.1 

mostra como varia o logaO,y em funçâo do pH do meio(10).Pode-se 
2 

facilmente verificar que o Mg + nâo pode ser titulado com EDTA 

em tamplo de HAc;A~ (pH=5), porque a constant~ de estabili~ade 
2 

c: a i de 2 }( 1 (I 9 ( 1 og 8 ::: 8, 7) P C'lr a 2, I) :-( 10 ( 1 og 8 ::: 1.!1 7) • 

Cabe mencionar que o limite prático para uma 
8 

titulaçâo complexométrica é uma constante da ordem de 10 . No 

caso de outro ion como o chumbo, nL!m p H igual a 5, com EDTA 
18 11 

muda de 10 para 10 sendo ainda possivel a titulaçlo. 
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1 og ao:,Y 

10 -

8 -

6 -

.li. -

2 -

14 12 10 8 6 4 2 o pH 

Figura 1.1 - Curva da varia~âo de 109 a o ,y vs. pH relativa 

ao ligante EDTA (10). 

Para o zinco um pH muito elevadb, maior que 12, 

2-
leva à formaçlo do ion EZn(OH) J (zincato) de estabilidade tIo 

4 

alta que diminui marcadamente o a o,M e, consequent~mente, a 

constante condicional. O efeito é de tal magnitude que, por 

exemplo, a titulaçâo do cálcio se torna preferencial à do zinco 

nestas condiç5es, pelo fato de o cálcio nâo se complexar 

fortemente com ions OH • 

Portanto, nas titulaç5es complexométricas, é 

f und ament aI o controle da acidez do meio para a exatidlo dos 

resultados e para obtenclo de uma seletividade em relaçâo a 



-17-

alguns 10ns metálicos. Verifica-se, neste caso~ que os 10ns 

divalentes formam complexos estáveis com EDTA em soluç5es 

alcalinas ou levemente ácidas, conforme se verifica na Tabela 

I.3 que fornece as faixas de pH ótimo (6) para alguns ions 

metálicos, enquanto que para metais tri e tetravalentes pode-se 

e deve-se trabalhar em soluç5es de acidez muito mais elevada 

(Tabela 1.3), pois estes metais apresentam uma maior tendência 

a sofrer hidrólise. 

Tabela 1.3 - Faixa de pH ótimo para a complexaçâo do EDTA com 

diversos cátions metálicos (6). 

-

P H ótimo cáti (Jns metálicos 

------ . ____ .. __ M_ .. _ .. ____ ·._ .. _ 

'+ + '+ + '+ + 3 + 3 + 

1 - 3 Zr !' Hf !' Th , Bi ~, Fe 

2+ 2 + 2 + 2 + 2+ 2+ 2+ 3 + 2+ 2+-

4 - 6 Pb ,Cu , Zn , (~o !,Ni , r"ln ,Fe ,(.u !1 i:d ~, Sn 

2+ 2 +. 2+ 2+ 

8 - 10, Ca r' , .:::>r ,Ba , '''Ig 

-

Finalmente, deve-se levar em conta a possivel 

açâo do tamplo utilizado para ajuste de pH ou de um agente 

complexante ou precipitante,utilizado para eliminaçâo de alguma 

interferência, provocando a diminuiçâo da concentraçâo livre 

do ion metálico o que leva a uma competiçâo entre o ligante 

adicionado e o EDTA. 
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I.5 DETERMINACAO DE MAGNESIO EM MISTURA COM CALeIO , 

A dei:er-mi naç:âo si muI t.glnea dos cátions de 

magn~sio e de cálcio, em águas, é um pr-oblema analítico comum. 

Par-a esta deter-minaç:~o conta-se com muitos métodos gerais e 

variações dos mesmos que atendem a pr-oblemas especificos. Os 

textos de Química Analítica (11-14) que se refer-em em maior-

ou menor- pr-ofundidade a estes problemas, fazem menç:âo ao uso de 

métodos espectr-ométr-icos, como gravimétricos e volumétr-icos. 

Dada a impor-tAncia destes dois elementos como 

macro-constituintes da água do mar, os textos especializados na 

Química Analítica da água do mar-, como os de Rilley and Skir-r-ow 

(15) e Gras~~hc)f{; (16)!< fazem uma apr-eciaç:âo geral sob;'" e CJS; 

mét.odos uti I izados:. pal~a 
, 1 . 

Ca.l.CIO e magnésio. Obser-va-~5(:? 

uma ênfase sobre os métodos complexométricos como os mais 

apr-opriados para a grande maior-ia dos casos. Cabe também 

mencionar a existência de diversos textos (17-21) que utilizam 

este tipo de pr-ocesso para análise do íons citados. 

A deb:~r-rlli naç:ao 
2+ 

de t1g com EDTA empregando-se 

Negr-o de Er-iocr-omo T, como indicador-,.é um método consider-ado 

padrâo (22), embora existam var-iaç:6es opcionais também r-ecomen-

dadas. Quando se tem a mistur-a magnésio e cálcio, este é quase 

sempr-e previamente separ-ado do magnésio por precipitaçâo com 

O)·: aI ato!. (;:t que torna possível det<?r-mi nal~ o 2+ 
l"lg i:1.ssi In .:\ 



-19-

determinaçlo do cálcio pode, entâo~ ser feita por diferença 

deste valor com o valor encontrado na titulaçâo da mistura de 

cálcio e magnésio feita com EDTA ou, por titulaçâo direta, 

oxidimétrica do oxalato de cálcio com soluçâo de permanganato 

(2:::::> • Em outras modificações tem-se a precipitaçâo prévia do 

magnésio como hidróxido, titulando-se diretamente o cálcio com 

EDTA em pH = 12 ou superior, usando como indicador a murexida. 

o inconveniente maior desta separaçâo de magnésio é a 

coprecipitaçâo de cálcio. Entr'etanto!! em relaçâo ao outro 

método, ou seja, na separaçâo prévia de cálcio com oxalato pode 

ocorrer o fenômeno da pós-precipitaçâo do magnésio, devido ao 

longo contato da soluçâo com a fase sólida. Este fenÔmeno é, 

inclusive, descrito em diversos textos (24-25), como um exemplo 

clássico de pós-precipitação. 

Outras complexonas vem se popularizando na 

titulaçâo de cálcio e magnésio (26).EGTA ( acido atilenoglicol-

bis - [3 amino-e·tile-b?r)-N-i\j- tetr'aac:ético) (27), pClr e:.:emplo, 

apresenta em relaçâo ao EDTA uma constante de equilíbrio 

aumentada para o cálcio (log K=10,9) e diminuida ( 1 og í-<:;::!:'.i!! -4) 

para o magnésio, tornando possivel a determinaçâo direta de 

cálcio na presença de magnésio. Pq~II'- e s ~:;;.n t cl , entl~(~tc"(ntD, um", 

dr:::'svi:\ni:B.ç!em quanto à detecçâo visual do ponto final da 

t.:ituL:\ç.ªo (28). 

A complexona CDTA ácido 1,2 diamincciclohexano 

-- 1\1, N,! N' ~ 1\1' b2tl"a'::'íC:éti <:0 elpres<:fnt.," cOri!stant(:?s de:' ~?qLl:i li bl'-i <::!. 
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de modo geral maiores (rever a tabela 1.2) que as de EDTA, 

promovendo variaçôes mais acent.uadas no 1 ogé\ri tmo da 

concentraçâo do cáticn durante a titulaçâo, na regilo do ponto 

de equivalência. Mostra, no entanto, problemas de ordem 

cinétic:a (29). 

Modificaç5es das titulaçôes volumétricas, com 

detecçâo potenciométrica do ponto final, tem sido rec:omendadas. 

o uso do eletrodo indicador Hg/Hg- EDTA é o recomendado, em 

vist.a da alta estabilidade do complexo Hg-EDTA e das condiç5es 

favoráveis de resposta potenciométrica dos eletrodos envolvendo 

mercúrio (1,2). 

-
1.6 METODOS COMPLEXOMETRICOS GERAIS 

Serlo f ('2 i tas, agol~a, ial gumas consideraç5es 

complementares e de cal~átei~ mai s geral das titulaçôes 

complexométricas. 

Os métodos gerais de titulaçôes complexométricas 

geralmente se baseiam no uso de tamp5es para absorverem 05 

2 + 
prótons liberados durante a titulaçâo como no c:aso do íon Mg 

com EDTA 

H v 2
-

2 I 

2 + 2 _ 
+ Mg ~ t'lgY 

+ + 
2H + 21\1H 3 ~ 2NH 4 

+ 2H + equi I • 1.6 

equil.I.7 
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I\lclr-mal mente se usa indicadores que formam 

complexos intensamente coloridos e, de maneira geral fraco!;5, 

de modo a nâo diminuir substancialmente a constante condicional 

do cátion com a complexena. 

Ha ainda métodos indiretos que envolvem, por 

exemplo, a substituiçlo do níquel no respectivo ciane-complexo 

pelo íon de prata (30), cuja afinidade com íons cia~eto é maior 

que a do níquel: 

2-
[Ni (CI\!)4 J + 

-I- 2 Ag ----:.. -- 2 Ag (CN); N ·2 + + 1 equil.I.8 

Titula-se, então, com EDTA o níquel liberado. O 

método permite ainda a determinaçâo indireta de alguns íons 

haletos e pseudohaletos, previamente precipitados com prata: 

2_ 

[N:i. f,CN\ J' + 2 Ag SCN + ----:.... -=:- 2 seI\! 
2+ 

+Ni +2 Ag (CN)2 equiL L9 

Anions como sulfato podem ser precipitados com 

2+ 2 + 
Pb ou Ba ~ e, a seguir, dissolvidos em excesso de EDTA. O 

eHCE~SSO dE·f:::.te é, entllio, titulado com cátion formador de 

comple;·:o de menor" estabilidad€~ do que cc.m Pb2
+ ou Ba 2+ C:::;1). 

H~ casos, em que, devido à alta estabilidade dos 

compl2:':05 formc\dos, pode se titular diretamente e ácido 

liberado pelo ligante inicialmente protonado por exemplo, do 

chumbo, (32). 
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2+ 2_ 2_ + 
Pb +- H2 Y ~PbY + 2H equil.I.10 

+ 
2H + 20H ~ 21-hO equi I. I" 11 

Nos casos onde há problemas cinéticos de 

formaçâo do complexo, pode-se utilizar excesso de titulante e 

(01.\) temperatLlras super"iores a 50° c. Em seguida, para o 

primeiro caso, á temperatura ambiente, titula-se o excesso de 

EDTA com um cátion formador de complexo lábil com a complexona. 

A . I d '+' C 3 + A1 3 + sSIm, por exemp o, po e-se oe~ermlnar r ou' ~ (33) .. 

A seletividade se alcança muitas vezes pelo 

nivel de pH tendo em vista a mudança da constante condicional 

do comple>:o. f~ssim num p H 5 titul,"::lm-se diversos cátions 

d . ]' C 2 + "'1 2+ Z 2+ 
Iva.en~es como o , I·n ou n, sem i nterferênci a de 1'1g

2
+ ou 

2+ 3+ 4+ 
Ca • Os cátions de carga mais elevada como Fe ou Th sâo 

ti tul i:1dos em ni vei s, de p H menores (ver" t."::lbel a I. ~:) • 

o uso de mascarantes é de grande importAncia. 

Certos cátions metálicos slo fortemente complexados com 

cianeto ou mascarados por precipitaçâo com o íon sulfeto. 

Trietanolamina mascara, entre outros elementos, Fi;? ( I I I ) , em 

P H 11.. Icms OH- complE?Nam Zn 2+ com forme!çâo de [Zn(OH) J 2- o que 
4 

2+ 
permite a titulaçâo direta de Ca com EDTA na sua presença, 

devido à inversâo da ordem de complexaçlo que seria,em meio nâo 
2+ 2+ 

complexante, do Zn (log K = 16,5) e a seguir do Ca (1og 1< = 

10,7). 



·so~~au~~c~ 'o~sn~ ox~eq ap so~~~~~WnTOA sopo~~w opueuoJ~~odo~d 

tiepeprTl~n apue~B ep a sla~~s~eA o~~nw og~eTn~J~ ep sa~ueBe 

seuoxaldwo~ sep waz&f se15~~&~~sa se~sa sepo~ 

-Sl-



S30SSn8SrG 3 soa~~~nS3~ 

11 3 ~ ~ ~ d 



-25-

11.1 - ESTUDO DA INTERFERENCIA DO ION OXALATO NA DETERMINAÇAO 

-DE MAGNESIO COM EDTA 

A proposta de estudarmos a interferência do ion 

oxalato baseou-se em observaç5es experimentais, envolvendo a 

complexaçâo do magnésio com EDTA, na titulaçâo convencional com 

detecçâo do ponto final utilizando como indicador o Negro de 

de Eriocromo T, em meio tamponado (pH = 10,0) (34-36). 

f~ viragem de rosa para azul do Ne(;)ro de 

Eriocromo T com excesso de EDTA é satisfatória para a titulaçlo 

direta do magnésio. Entretanto, esta viragem se torna muito 

pl~e~ci:.~ri a, gr"c:~dati va, qLlando 0;-: aI ato é utilizado para a 

separaçâo prévia do cálcio na forma de oxalato de cálcio. Há 

um,a evi dent.e i nt.eric erênc i a dü O}: i::d, é!l t. o cer"tamente por' 

complexaçlo do magnésio, alt.erando a constante condicional da 

2-
formaçlo de MgY ,conforme descriçlo genérica feita no item I.4. 

o presente trabalho trata da investigação deste 

efeito prejudicial do ion oxalato sobre a titulação complexomé-

t.rica do magnésio com EDTA. A literatura é omissa neote 

aspecto, nos inúmeros procedimentos propostos (ver levantamento 

bibliográfico do item I C" 
u w J n Dai estarti:Os i nvest i gando o Sl2Lt 

efeito nesta titulaçâo. 

Pareceu-nos c~nveniente iniciar os estudos com o 

uso do sistema indicador Hg/Hg-EDTA, em titulaç5es potenciomé-
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tricas, porque facilmente se poderia observar o efeito do 

oxalato sobre o salto potenciométrico e, consequentemente~ 

sobre o efeito da razâo incrementaI 6 E/6 V nas imediaçóes do 

ponto de equivalência. 

Tal eletrodo indicador de Hg/Hg-EDTA de\le 

respondel~ , reversi vf:l mente, a um grande número de cátions 

metálicos (1,2>. ~ necessário também que o complexo metal-EDTA 

seja menos estável do que Hg-EDTA. 

Uma pequena quantidade de Hg-EDTA é adicionada à 

soluçâo a ser titulada. Como este complexo apresenta uma 

estabilidade muito alta (ver Tabela I.2), praticamente todo o 

mercúrio permanece complexadol por ol.!tr·o 1 ado, sendo menos 

estável o complexo metal-EDTA, 10n metálico nâo retira EDTA em 

quantidade significativa do Hg-EDTA mas o suficiente para 
2+ 

alterar a concentraçlo do Hg no equilíbrio. Note-se que a 

resposta potenciométrica é logarítmica e mudanças de várias 

ordens de grandeza ocorrem durante uma titulaçâo. 

2+ 

A perturbaçâo do equilíbrio pelo Mg se dá da 

segui nte manei I~ a 

2- 2+ 
HgY + Mg --+ 

~ 

2- 2+ 
MgY -I- I-'lq equil.I1.1 

A constante deste equilíbrio é muito pequena e 

da ol~dem de 
8 21 

10 /:1.0 isto é, 
-~ 2+ 

10 • Mas o 10g CHg J pode 
2+ 

variar acentuadamente com a concentraçâo de Mg CUjO valor é 

elevado no início da titulaçgo. ~ medida que se adiciona EDTA 



dec:n:?sce a 
2+ 

concentraçâo de Mg provocando 

2+ 

-27-

um correspondente 

decréscimo em [I-Ig J. Um eletrodo de mercório em contato cem 

este S:lstema f?m equi I :í bri o caractel'-iza um si stem.:! de 

6xido-reduçâo, definindo um eletrodo sensível diretamente ao 

2+ 2+ 
[I-Ig J de equilibrio e indiretamente ~ c:oncentraçâo de Mg de 

equilíbrio, em qualquer regiâo dê"! tit.ulaçâo. Uma curva 

potenciométrica se define para a seguinte célula galvânica 

II 2- 2- 2+ I 
Hg I I-Ig

2 
Cl

2 
' KCl (3t1) pH:::: ctE,1,1-I

2 
Y ~ll'1g Y , t1g , Cy Hg 

o potencial condicional do sistema Hg/Hg-EDTA, 

incluindo t.ermos const.ant.es de Ej (potencial de junçâo>, 

coeficientes de atividade e potencial do elet.rodo pode ser 

definido nesta seguinte equaçâo de Nernst 

E :::: r:::D I 

0,05916 
+ -------

2+ 
log [Hg J eq. I I" :1. 

~~ 

onde as equaç5es de equilíbrio envolvidas na titulaçâo sáo 

2+ q- 2_ 
I-Ig -I- Y ~ HgY equil.II.2 

[Hg y2 - ] 

B HgY :::: _ .. _--_ .. _--- .. _ .. _-'.-

[Hg
2

+ J. ['/- J 
eq. I I. 2A 

2+ q - 2-
Mg + Y ... .... t-1g Y equi I • I I " ::::: 

2-
[Ng Y J 

B t"lg Y :::: 00---2-+---·-- rr=·- eq.IL3{2j 
Et-1g J.[Y J 



Rearranjando a eq II.2A temos 

2+ 
[Hg J 

[I-g Y 2-] 

[y lf-]. B Hg Y 
= ----_._._ .. - .. ---

Rearranjando a eq II.3A temos 

[t'1 g'/- ] 
[ylf - ] 

2+ 
[ Mg 000 ]. B rll gY 

Substituindo a eq II.3B em II.2B temos 

2+ 
[Hg o J 

[H Yo 2- O] [M 2 + , M \ ' g - • 9 -,. B I gf 

= --------------------2 -B H gV n [t'I gY
o 

] 
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eq.IL2B 

eq II.3B 

eq IL4 

i~ssi m~ substituindo a eq.II.5 em II.2 teremos o potencial do 

eletrodo 

E = 
o' 

E + 
0,0591.6 

2"'" 2+ 
[Hg Y ] • [l"-llg ]. B Mg Y 

• 10g --------------------
SHgY. [l'ilgy2-] 

eq I In 5 
2 

Esta equaçâo (II.5) é uma equaçâo simplificada 

que descreve satisfatoriamente o comportamento do eletrodo 

indicador, para um pH suficientemente alto para que o EDTA se 
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encontre quase que totalmente dissociado e nenhuma interaçâo 
2+ 2+ 

dos ions OH (hidroxila)com Mg e Hg necessite ser considerada. 

Em valores de pH mais baixos pode haver necessidade de 

considerar os ao do ligante (eq.I.5A) pela formaç:âo de 
3 _ 2 _ 

espécies protonadas HY ,H 2 Y ,etc. O mercúrio (11) também nâo 

está livre de interaç:5es com o tampâo. No entanto, uma curva 
2+ 

potenciométrica pode ser definida durante a titulaç:âo do Mg 

com EDTA (figura 11.1). Assim, espera-se que o decréscimo de 

2+ 
concentraçâo de Mg . durante a titulaç:âo cause um abaixamento 

do potencial do eletrodo. 

E 

F' J:' . '-. V 
EDTA 

Figura 11.1 - Formato da curva de titu-
2+ 

laç:âo de Mg com EDTA. 
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Pela menos numa fase preliminar, este sistema 

foi utilizada para apreciar o efeito do oxalato na curva de 

titulaçâo. Sabendo-se que a tamplo pode int~rferir quanta a sua 

na·tLlrez a, concentraçlo total das componentes e pH , fez-se um 

estuda neste sentida. Iniciou-se com titulaçôes em tampôes de 

+ NH 3 /NH,+ obtidas com hidróxido de amônio e nitrato de amônia. 

Levando-se em canta ql_IE~ muitos eletrodos 

indicadores slo algo sensíveis ~ presença de oxigênio (1,2), 

gerando um potencial misto no eletrodo; tornou-se necessário 

borbulhar nitrogênio na soluçlo de trabalho. Sendo a .. amóni a 

volátil, com perdas inevitáveis ne~te processo de eliminaçlo de 

f.J:·: i gêni o, optou-se pela sua substituiçlo por tamp5es de 

monoetanolamina (MEA) e sua forma protonada com ~cido nítrico, 

+ 
MEr~!HI"IEt.!l 

A escolha da ácido nítrico deve-se ao fatc de 

que os 10ns cloreto (haletos) e sulfato interferem no sistema 

indicador (1,2), enquanto que a substituiçlo da amônia pela 

monoetanolamina deveu-se ao fato desta apresentar caracteristi-

cas semelhantes a da amônia, em termos de pH do ácido conjugado 

gerando tampôes de pH aproximadamente iguais para composiç5es 

semelhantes. 

+ 
Com a substituiçlo de NH 3 /NH,+ 

+ 
por MEA/HMEA e 

por esta !llo ser, ncr-mal mente, encontrada na I i teratUl~a "bási ca" 

de titulaç5es envolvendo o sistema magnésio com EDTA, fez-se 



-31-

também um estudo preliminar baseado na variaçâo da quantidade 

de tampâo adicionado ls soluç5es a serem tituladas. 

Foram realizadas seis titulações com diferentes 

volumes de soluçâo tampâo, mantendo-se as concentrações das 

demais espécies constantes. Com os dados experimentais obtidos 

nestas titulações (:ons"crui ram-se as respectivas curvas 

representadas na figura 11.2. 

Pode-se concluir, entâo, que a quantidade de 

tampf:!o adicion.-ada afetia o salto de potencial na regiâo do ponto 

de equivalência. Para aumentar a exatidâo do método e garantir 

que o processo seja quantitativo é fundamental adicionar uma 

quantidade adequada de soluçâo tampAo. 

Para as seis titulaç5es potenciométricas reali-

zadas,a concentraçâo de MEA livre ~ representada na figura 11.3 

Observa-se através da figura 11.3 e da Tabela 

11.1 que o valor máximo 6E/ 6V encontrado corresponde i concen-

traç:âo de '"1Eli livre igLlal a 72,8 mt1, relativa a 4,5 ml da 

sl:ll uçâo tClmpâo 
+ 

(I"IEA/HMEA = 1: 1 (M» em 25 ml da soluçâo a ser 

titulada. 

Observa-se ainda que para um volume maior de 

soluçâo tampâo (5 ml) o valor de 6E/6V sofre um decréscimo, que 

pode ser explicado pelo fato de a MEA poder formar um complexo 

misto com o ion Hg-EDTA (1,2). 



500~' ----------------------------------------------------, 

E(mV) 

~ 

I 
45°1-

I 

400~ 

~ 
I 
I 
I 

• 2,0 ml 
t::. :3,0 ml 

• :3,5 ml 
o 4,0 ml 

• 4,5 ml 
05,0 ml 

r- 25·C 

350 LI __ L-__ ~--____;;__;~-~ 
11,0 13,0 (ml)14,O 12,0 

V(EDTA) 

Figura II.2 - Curvas de titulação potenciométrica 

de magnésio com EDTA, ambos 50 mM , 

na presença de diferentes volumes de 

solução tampão 
+ 

(MEA/HMEA ). Sistema 

indicador Hg/Hg-EDTA. 
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fiE 
fiV 

300 

275 

250 

225 

200 

----.- ----.. -- -.. --.------ l 
I 

20 
CMEA(mM) 

Figura 11.3 - Variação da raazão lIE /!!.V (no ponto de equiva-

lência em função da concentração de MEA li-

vre na solução tampão. Valores obtidos a par

tir da tabela 11 - 1. 

I 
W 
W 



Tabel,'a II. t 

Volume 

Tampâo(ml) 

2,0 

~:::, () 

3!t 5 

4!,O 

4,5 

. 5,0 
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Valores de ~E/~V no ponto de equivalência 

relativos à titulaçâo potenciométrica de magné-

si o com EDTA, ambos 50mí1 na presE'nça de di fe--
+ 

rentes volumes de soluçâo tampâo (MEA/HMEA ). 

o 
Sistema indicador Hg/Hg-EDTA. T=25 C. 

1 

Volume ~E/~'v' , 
E eq. (mV) CMEA (mM) p H teó. 

eq. (ml) eq. 

~ 

12~44 434,5 U" (> 8,35 190 

12, :::::5 4·22,5 36!1 r.) 8,76 250 
. 

12, ~:'5 419,5 48,4 8,84 270 

1 , 

12,35 437,5 60,7 8,90 290 

12, ~,~,::: 409,7 7:2,8 8,94 310 

12,38 425,0 85 8 , 8,98 300 

11+0 .......... 
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Após o estabelecimento das condi~ôes de traba-

lho, passou-se a estudar o efeito do íon oxalato na determi-

na~âo de magnésio com EDTA, utilizando eletrodo de mercario de 

gota pendente (37) como indicador e eletrodo de calomelano como 

eletrodo de referência. 

Para verificar o efeito~ foram feitas titula~ões 

de magnésio com EDTA variando as quantidades de oxalato 

adicionadas nas soluções de magnésio e mantendo o volume de 

soluçâo tamplo constante. 

Através da figura II.4 podemos observar que o 

oxalato causa efetivamente um decréscimo no salto potenciomé-

trico. Este torna-se mais evidente nos ~E/6V máximos nas curvas 

potenciométricas derivativas (figura 11.5). 

Podemos concluir, através das figuras 11.4 e 11.5 

que a interferência do 10n oxalato se deve ao fato de este 10n 

formar complexos com os íons de magnésio e de mercúrio. Mesmo 
2+ _ 2 q 

sendo os complexos Mg IC 2 O~( B~ 3,55 x 10 e 62= 2!140 >: 10 

2+ 
(38)menos estáveis que o complexo de Mg com EDTA (Tabela 1.2), 

a presença do C20~ como agente complexente altera a constante 

de estabilidade condicional do complexo Mg-EDTA ítem 1.4). 

Para mostrar claramente este fato, calculou-se, 

para diversas concentrações de oxalato, a constante de estabi-

lidade condicional do complexo Mg-EDTA (programa no Apêndice) 

Os resultados destes cálculos encontram-se na Tabela II.2. 

Verificou-se, por exemplo, que a constante calculada diminui na 



~IO~r ---------------------------------------------------, 

E(mV) 

490 

470 

410 

390 

(;) 0,0 ... " 
ê 10..,,.. 

(;) 20 m" 
• !lO m" 
4\. 70 m" 
• 100.., .. 

T. 2!1"C 

370
1 

12 11 13 14 
vEDTA(ml) 

Figura II.4 - Curvas de titulação potenciométrica de 

magnésio com EDTA, ambos 50 mM, na pre

sença de oxalato em diferentes concen -

trações. Sistema indicador Hg/Hg - EDTA. 
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LlE, 
'D.V 

200 

150 

100 

50 
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Cc O =(mM) 
2 4 

Figura II.5 - Variação da razão 6E/ÓV (no ponto de 

equivalência) em função da concentra

çao de oxalato em solução. Dados obti 

dos na figura II.4. 
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ordem de 1000 vezes quando se contém uma concentraçâo de 100 mM 

de oxalato, numa soluçâo 50 mM de magnésio. 

Isto leva a um decréscimo muito grande no salto 

potenciométrico; impossibilitando praticamente a detecçâo do 

magnésio com EDTA na presença de oxalato. 

Tabela 11.2. - Constante de estabilidade condicionais, ao,Y e 

conc. C20: L 

10mM 

20mM l 

50mM 

70mM 

100mM 

ao ,M, para o sistema Mg-EDTA na presença de 

um agente complexante (C 2 0 4 ) em concentraç5es 

di fen:mtes e pH = 10,0. 

comple>:os de 
2 

I"lg IC204 [31 --

Q - ~ 4- 1- 4 
iJ2 -..::.,O}:.IJ (38). 

ao,Y ao,M 

0,333 0,1440 

0,333 0,0565 

0~333 0,0127 

0,333 0,0070 

0,333 0,0036 

Constantes dos 

'':!" r= c:
.... I!1 ..... ',-' 

2 
).: 10 

K cond. 

7 

2,35xl0 

6 

9,25xl0 

6 

2,07xl0 

6 

1,14xio 

5 

5,91>:10 

e 
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IL2 TITULACAO POTENC I O!VIETF-: I CA, UTILIZANDO o EDTP, 

"TETF:P,NEUTF-:AL I Z ADO" 

A hidrólise ou a ionizaçâo de ligantes básicos, 

uilizados como agentes titulantes, permitem a determinaçâo de 

cátions metálicos obtendo-se, em titulaç5es, curvas bem 

de·fi ni das de p versus volume, utilizando-se como indicador 

eletrodo de vidro. Este tipo de titulaçâo parece muito promissor 

sob o ponto de vista analítico. Por exemplo, um método alter-

nativo para sulfato foi desenvolvido com base na hidrólise 

do íon carbonato (carbonato de sódio) usado como titulante para 

um excesso adicionado de cátions de bário (39,40).Este trabalho 

foi realizado neste grupo de Química Analítica e serviu de 

inspiraçlo para outras possibilidades de titulaçôes. Assim 

outros tipos de titulantes estio, também, sendo considerados: 

complexonas, aminas, fosfatos, salicilatos, etc. 

o presente trabalho baseia-se no estudo prelimi-

na!~ do uso do EDTA "tetraneutral izado" em ti. tulaç5e~.; de 

magnésio. ~ fato bem conhecido que o EDTA (agente titulante) é 

2-normalmente usado como solu~lo padrlo na forma de H 2Y e que os 

prótons liberados, durante a titulaçlo, slo removidos em funçlo 

da presença de uma soluçlo tamplo, a qual é também responsável 

pela seletividade (41). Existem, no éntanto, condiçôes para a 

titulaçâo direta com a complexona totalmente neutralizada, na 

fr.:wmc! de '(4- ao invés de H2y2-" A hidróJ.ise acentLlada d1este 

agente titulante (y4-) pod~ oferecer um aumento marcante de p H 
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após alcan~ar o ponto de equivalência~ huma titulaçâo do ion 

metálico. O equilíbrio abaixo mostra a hidrólise da espécie 

e a respectiva constante de equilíbrio: 

4 -
y -I- H 2 0 -""' --

-4 
Kh = 1., 82:·: 1 (> 

3 

HV + OH equiJ..II .. 4 

A variaçâo de pH durante esta titulaçlo pode ser 

acompanhada potenciometricamente através do uso de eletrodo de 

vidro. Este tipo de eletrodo, atLlal mente, contém na sua 

membrana óxido de lítio, o que o torna praticamente livre de 

erro alcalino na regilo de pH em que trabalhamos. 

Parêl iniciarmos este estudo foi necessár :i. o 

verificar previamente as melhores condiçaes de trabalho. Nest.e 

caso, a condiçâo de fundamental ilTlport~!ncia foi a corretêl 

neutralizaçâo do agente titulante, no caso o EDTA. Para isto, 

uma soluçâo obtida a partir da complexona na forma do sal 

dissódico, Na H Y.3H O. foi 
2 2 2· 

titulada com soluçâo de Na OH, 

através de medidas de pH com eletrodo de vidro combinado. As 

cLlrvas normal e derivativa relativas a esta neutralizaçâo 

estio!. respectivamente, representadas nas figuras 11.6 e 11.7. 

Observa-se a existência de duas inflexBes na primeira figura e 

os respectivos máximos na segunda. Observa-se, t,-ambém, ser a 

variaçlo de pH correspondente ao primeiro ponto de equivalência 

mais favorável em relaçâo à do segundo ponto por cair mais 

próximo de pH 7. Esta titulaçâo permite, entâo, conhecer a 



pH 

,6 

5 

o 8 

VNaOH(ml) 

Figura 11.6 - Curva normal da titulação potenciométrica de 

2 4 6 

0,7321 g de EDTA (Na
2

H
2

Y. 3 H O) com NaOH 
o 2 

0,4958 N. T = 25 C. 
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~pH 

l1V 
2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 " ,~ '... ~, .... -

° ~I ______ ~~------~--------l,--------J, 
8 10 4 6 

Vmédio (ml) 

Figura II.7 - Primeira derivada da curva de titu

lação de 0,7321 g de EDTA CNa
2

H
2

Y . 

3 H
2
0) com NaOH 0,4958 N. T = 25°C. 

-42-
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quantidade de hidróxido padrâo necessária para a completa ou 

correta neutraliza~âo. 

Inicialmente,pensou-se em adicionar a quantidade 

t-r;)ferente ao segu.ndo ponto de t'?qui vaI ênc:i a, i!sto é, a"1 

quantidade estequiométl~ica"1 de NaOH n€?cessária para obter a 

. 2 - 4 -
neutrallza~âo completa de H 2Y a Y • 

Este tipo de cálculo. leva a um erro maior que 

aquele obtido com base na primeira inflexâo, em fun~âo das 

c:ar a"lcter1. ~.:;ti Ci:."IS da €'?spéci e e:>: i atente apôs eS5ta etapa 

HY 3-0< 4 = t::' - l 1 _-lL ,.:o,U:N.U ). Este volume total é algo superior ao dobro 

do volume correspondente ao primeiro ponto de equivalência, o 

que causa uma hidrólise prévia indesejada em titulac6es com 
4_ 

Y ,como consequência do ligeiro excesso de hidrôxido. 

Desta forma tornou-se necessário variar as 

2-
quantidades de NaOH adicionado à solucâo de H2Y para encontrar 

a faixa de exata "neutra1 i za(;;:âo" para Lima siatisfatôria 

titula~âo do cátion metálico. 

Para diferentes porcentagens de neutralizacâo do 

EDTP, com Na OH, variando de 90 a 99% em relaçâo ao segundo 

pont.o de equivalência, foram entâo realizadas titula~6es 

de sol w;;:âo de magnésio.Na figura 11.8 encontram-se as 

cLlrvas de b. H/ b. V vs .. volume de EDTA relativas a cada 

pOI~cent.:\gem de ne\.ttral i z a~âo". Este estudo mostrou que a 

"neutraJ. i zcH;;:âo" i ncompl eta a"IO nível de 99~1. em relaç:âo ao 



t1pH I R.locõo ao Reloça'o 

t1V ~a Curva dobro do 12p.E. ao 22 p.E 
100% 99% a 

30 l- n i'b b 99% 98% 

c 97% 96% 

d 96% 9~% 

" I 91% 90% 

I I , , , rC 

24 

18 

12 

6 

OI It~7~5~------~~~------~~~--------~----~====~J 
2,00 2,25 2,50 2,75 

Vmédlo(ml) 
Figura rr.8 - Curvas da derivada primeira das titulações 

magnªsio (50 mM) com EOTA "tetraneutralizado 

de 

" 
(100 mM) obtido com diferentes % de OH na solu 
- 2- o çao de H2Y . T = 25 C. 
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segundo ponto de equivalência (EDTA titulado com Na OH) é 

adequada. Observa-se, para porcentagens menores de neutralizaçâo 

(98 a 90%), um aumento gradativo do volume final de EDTA e uma 

diminuiçâo do salto potenciométrico. Para a neutralizaçâo 

correspondente a 99% observa-se também haver condições ótimas 

de simetria da curva potenciométrica. Conclui-se, desta maneira, 

nâo ser vi. ável LIl trapassar esta porcentagem de "neutral i zacâo ll
, 

4 -
ou seja, ter hidróxido suficiente para a formaçâo total de Y 

o que impediria a detecçâo do ponto final da titulaçâo do 

cátion metálico. 

o aumento do volume no ponto final em funçâo da 

m€mor porcentagem de \fneLrl:r.aliz.-aç:âo" nâo signifi.ca a e}{ClL\sâo 

da formaç:âo de complexo de magnésio com a forma protonada 

~ -
HY , MgHY • Esta espécie apesar de apresentar menor constante 

~ 2 9 
de estabilidade do que a espécie MgV (1,91xl0 vs 4,9xl0 >, 

pode se formar na fase inicial da titulaç:âo quando o titulante 

encontra uma concentraç:âo elevada de magnésio, havendo portanto 

2-
formaç:âo de MgHY e, predominantemente, MgY .No decorrer da 

3 -
titulaçâo a concentraç:âo da espécie HY vai, entâo~ aumentando 

progressivamente até as imediaç5es do ponto final, por provir 

do tituJ.ante incompletamente 

e:-:lstirem mais cáti ons d(::? 

convencional 

2+ 4- 2-
t'lg + Y --""o. 11gY -=---

pa!:.sa a ser 
4- 3-

1'1g HY + Y ~ t1g Y + HY ~ 

II nsLl traJ. izado ll
" 

magnésio livres o 

Gluanoo CI ndO 

p,'"ocesso 

equi1.II.5 

equiJ..II.6 
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Como se vª o hidrogênc-complexo é t.:\mbém 

3 -
titulado, deslocando-se o complexante mais fraco HY • Chega-se, 

3 -
pois, ao ponto final da titulaçâo sem incluir o HY como 

"\:i tul ante, embora este tenha agido como tal no inicio e altere 

o volume total de EDTA consumido. Assim o titulante efetivo é 

4-
apenas o Y e nâo ambas as espécies e a titula~âo será tanto 

3 _ 

mais exata quanto menor for o teor de HY na solu~lo de EDTA 

"tetr.:meutrali=~ado", conforme se observa na figLW"a lIa8. 

3 -
A participaçlo do HY afeta também o equilíbrio 

de hidrólise responsável pela observaçAo do ponto final da 

titulaçlo. A sua'existência reprime tal equilíbrio conforme se 

observa na equaçâo abaixo. 

4 -
y + H20 -----lo> ......--

3 -
HY + OH aquil.II.? 

Após o estabelecimento das condiç5es para a 

"neutl~alizaçâo" do EDTA passamos a utilizar esta soluç:lo para a 

determinaçlo de magnésio. 

A figura 11.9 mostra uma curva de titulaçao 

típica de magnésio com EDTA, evidenciando um alto salto 

pot(:nci ométri co. 

Com eE5tes resultados podemos garantir a 

viabilidade do método e citar algumas vantangens sobre o método 

empregado no inicio do trabalho ( ítem II.1 ), onde utilizamos 

como indicador o sistema Hg/Hg-EDTA: 
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pH 

~ 
G 

10,0 ~ 

I 
(0 

9,0 

8,0 

8 

7,0 
o 
III 

I 
~ 

6,0 8 

5,0 LI ___ ~ ___ --:~ ___ -:-;.;-_~~ 
o 1,0 2,0 3,0 V A( ml) 

EDT 

Figura II.9 - Curva normal (pH vs.VEDTAl relativa à titula -

ção de magnésio (50 mMl com EDTA "tetraneutrali
o zado" (100 mMl. VMg2+ = 4,00 ml. T = 25 C. 
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1) A nAo utiliza~âo de solu~âo tampâo, que pode 

interagir com o sistema indicador, 

eletrodo (1,2). 

alterando a resposta do 

2) O elevado salto potenciométrico de aprcxima-

da.mente três Lmi dades de p H , enquanto que para as mesmas 

condi~5es obtemos um salto de apenas 60mVcom o sistema indica

dor Hg/Hg-EDTA ( item 11.1 ). 

3) Quanto ao manuseio do eletrodo~ tOlpna-se 

muito mais simples trabalhar com um eletrodo de vidro do que 

com o eletrodo de mercúrio de gota pendente. 

4) Nao há necessidade de se trabalhar com 

atmosfera inerte, isto é, borbulhar nitrogênio antes e durante 

a titula~âo, como ocorre no sistema Hg/Hg-EDTA devido à 

provável oxida~âo do eletrodo. 

Podemos agora iniciar aI guns e=;tLldo~;; par"a 

verifica~ão de: 

a) Limite de detec~âo da titula~âo de magnésio 

b) Interferência do íon oxalato 

c) Modifica~âo do método com uso da fenolfta

-le1na como indicador desta titula~âo ( magnésio com EDTA ). 

d) Determinação de cálcio e magnésio em mistura 
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A partir de titulações de magnésio com EDTA 

l'1:etraneutralizado" em diferentes c:oncentraç5es, pode-se 

avaliar o limite de detec:çâo desta titulaçâo. 

A figura II.l0 representa as c:urvas normais 

relativas.~ titulaçâo de magnésio, em diferentes niveis de 

c:oncf.:\'ntraçâo. Os resultados destas titulações feitas com 

duplicaçâo encontram-se na Tabela II.3. 

Tabel.:~ I I • :::;: Valores de volume gas-

tos na titulaçâo (em 

duplicata) de magnésio 

com EDTA "tet.r"i8.neutra-

J.izado" em diferentes 

concentraç6es. 

t! 2+ = 4. fl'">ml ·r-,.,c::;9 C v M g !I --~.. 11 -.a:......., 11 

C.l""lg 2+ C.EDTA V.gast.o EDTA (ml) 

2,090 
5 ffil""l 10 mM 

2,090 

2,080 
10 m t·'1 20 mt"l 

2,085 

2, 08,~ 
50 ml"1 1 00 m r'1 i 

2,087 



pH 

10,0 f- 0 [MTl - 5mM ,(EDTA) -lO mM 

8 (M021 • 10 mM , (EDTA) -20 mM 

8 [Mo21 - 50mM , (EDTAJ -IOOmM 

T - 25-c 

9,0 

8,0 

7,0 

60e '~ , -di-== 

1,0 I,~ 2,0 2,5 
V

EDTA 
(ml) 

Figura II.IO - Curva normal (pH vs. VEDTA ) relativa a 

titulaç~o de magn~sio com EDTA "tetra -

neutralizado" em diferentes concentra 

çoes. 
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Tentou-se fazer titula~5es de magnésio ao nível 

de 1. e 2 m 1'1~1 entretanto não se obteve reprodutibilidade. 

Encontra-se na literatura (42) que o produto entre a constante 

de estabilidade e a concentraçâo d6 íon, para uma boa detec~âo 

do ponto de equivalência deve ser maior ou igual a 1.0
6 

No 

caso em estudo tem-se uma constante de estabilidade igual a 
9 

5,Olxl0 ,portanto para uma concentração igual a 5m M o produto 

K.C encontra-se no limite estabelecido sendo igual ..... '-:> c"" 1 (-.} 5 
~ .&!.., _',.\.. 11 

Este limite de concentração mostra-se bastante satisfatório 

levando-se em conta a técnica utilizada para este estudo. 

Futuramente serlo efetuadas diversas titula~ões com o objetivo 

de obter a exatidão e a precisâo do método. 

Quanto à interferência do íon o:-:alato na 

titulaçâo de magnésio com EDTA, comprovou-se através do estudo 

descrito no item 11.1 o efeito prejudicial deste ânion nesta 

titulação. Apenas para efeito de comparação, utilizou-se também 

o método do EDTA "tetraneutral:i:zado". F'C:ira isto foram feitas 

titula~5es de magnésio com sste EDTA "TetraneLltral i zado" ~I 

var- i a.ncio-sE-j as concentrações de o:>:alato pl~esent:es nas 

solu~Bes de magnésio. Os resultados destas titula~ões estio 

representados na figura 11.1.1. 

Através da figura 11.11 comprova-se também 

2 + 
existir o efeito prejudicial do 10n oxalato na titula~âo de Mg 

com EDTA "Tetraneutré."il i z ado". i'la~:; comparando--se a i nterferênci a 

dest(~ âni on n .:\ ti tul ê:"lçâo, aplica~âo dos doi s mét.c.ldo!5 
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pH 

lo.ol • SEM OXALATO 

• 10 mM 

.20 mM 
I 

o 50 mM I 
6:; 70 mM 

I( 
O 100 mM 

T= 25 0 C 

I 
L-

9,0 

8,0 

7,0 

6,0 r=---

1,0 1,5 2,0 2,5 
VEDTA (ml) 

Figura 11.11 -,Curva normal (pH vs. V
EOTA

) relativa à titulação 

de magnªsio (50 mM) com EOTA "tetraneutralizado" 

(100 mM) na presença de oxalato em diferentescon 

centrações. 
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(Hg/Hg-EDTA e EDTA "tet.re:meutr"al:i.zado"), pode-se c:oncluil~ que ':"i\ 

interferência é maior quando se utiliza como sistema indicador 

o Hg/Hg-·EDTP,. Pois, m(·?5~mO com a adição de 100011'1 de o>:alato à 

2+ 
solução de Mg pode-se obter com facilidade o ponto de 

(·?quivalência quando sf.~ utiliza o mét.odo dCJ EDTA "tetraneutl~ali-

zado" , enquanto que para o método do Hg/Hg-EDTA, nas mesmas 

condiç:5es 5 tornou-se praticamente impossível a detecção do 

poto de equivalência. 

Outra observaçlo que pode se feita, ainda para 

efeito de comparação dos métodos, é a interferência do ~nion 

oxalato no próprio sistema indicador. Através da figura 11.4 

observa-se uma provável interferência no sist.ema indicador, 

Hç~/Hg-EDTi~l, após o ponto de equivalência, pelo fato de não 

haver uma variação regular de potencial. Esta regularidade 

ee.perada é, no entanto, observada na figura 11.11 relativa à 

titulação com eletrodo de vidro. Outro estudo, objetivando 

avaliar a interferência do oxalato, foi feito titulando-se 

cál ci o com EDTr':') "tetraneutral i zadc,", e na presença de 0;·:8.1 atc, 

em duas concen·tr i:iç5es diferentes .. Os r-esul tados estf~o 

representados na figura II.12 podendo-se concluir, de forma 

semelhante à titulação de magnésio, que há uma diminuição 

do salto potenciométrico, em razão do aumento da concentração 

de C.i>: aI ato. 

Verifica-se, também, um consumo maior de EDTA, 

pC:l.ra a concentraçf1.o ma:lIJr (50 m Iv!) de o>:alato. 



pH 

10,0 

9,0 

8,0 

7,0 

6,0 

o 50 mM 

é SEM OXALATO 

c::l 10 mM 

T. 25-C 
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1,0 I,~ 2,0 2,~ V
E 

DTA(ml) 

Figura II.12 - Curva normal (pH vs. V
EDTA

) relativa ~ titulaç~o 

de c~lcio (10 mMl com EDTA "tetraneutralizado " 

(20 mMl na ausência e presença de oxalato em di

ferentes concentrações. 
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Quanto à idéia de utilizar-se como indicador 

visual a fenolftaleína para a titulaGâo de magnésio com EDTA 

"tetraneutralizado", teve-se comc) base C) fato de a faiNa de pH 

que contém o ponto de equivalência~ para a referida titula~âo 

(figura II.9),ser coincidente com a faiNa de viragem da 

fenolftaleina. 

Tendo em vista a difícil visualizaçlo da viragem 

do indicador Negro de Eriocromo T, utilizado na titulaçâo 

convencional de magnésia com EDTA, testou-se o método da 

fenol ft.:\l ei na. Os resultados obtidos foram satisfatórios, 

mostrando a viabilidade do método e a necessidade de 

posteri ol~es estudos para obtençlo de maiores detalhes e 

fundamentação do método. 

Finalmente, ainda como aplicaçlo da uso do EDTA 

"tetr-aneutral i z jado" ~ testou-se a viabilidade de se determinar 

cálcio e magnésio em mistura. Para isto preparou-se uma mistura 
2+ 2+ 

de C.'a (10 mt1:> CCHTl ""1(.:;) (50 ml"') ('2 titulou-se com EDTA !ltetram2LI--' 

tr aI i z ado" n Em sE'gui dia, noutra alíquota, adicionou-se oxalato 

de sódio em quantidade suficiente para precipitar o cálcio 

quantikativamente. 

O precipitado de oxalato de cálcio foi separiado 

por centrifugaçlo para minimizar o problema da coprecipitaçãa. 

o cenb-ifugado foi titulado com EDTr; "tetraneutralizado" e, por 

di fer-ençias, 
2+ 

determinou-se a cancentraçâo de Mg .Obteve-se o 

seguinte resultada a cancentraçâo de magnésio sozinho 
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resultou 51,68 mM e em mistura 51,67 mM . Desta forma pode-se 

concluir a viabilidade do método para a mistura de cálcio e 

mélç:Jnési o. 

I L~'::: INFLUENCIA DO VOLUME NAS TITULACOES POTENCIOMETRICAS. 
J 

UM PARADOXO POTENCIOM~TRICO 

A idéia de estudarmos a influência do volume nas 

titulaç5es potenciométricas surgiu durante 05 estudos de 

titulaç5es complexométricas ( item 11.2 t-Ig 2 +/EDTA ), bem como 

nas titulaç5es de neutralização :( tem I L 2 - EDTf-4/1\1 a OH )" 

Durante estes estudos tornou-se necessário (ae: i dental ment.f:~) 

lI.'tilizar L!ma cél L!l f.:oI de ti tL!1 açã(:;) de menor volu.me. 

Observou-se que utilizando um volume menor do t j. tLII ;:\de) 

obtinha-se um salto potenciométrico maior do que aquele com 

volume maior. Isto à primeira vista pareceu-nos contraditório 

(um paradoxo potenciométrico), pois na verdade estávc\l1lC)=:. 

titulando uma massa menor e portanto espera-se um salto poten-

ciométrico menor. 

Este fato passou despercebido para 05 inúmeros 

autores que utilizam a técnica de titulações potenciométricas. 

O que normalmente se conhece é a variação das curvas normais ou 

derivativas com as concentraç5es do titulado e ti tLll ante. 

Por-ti:!"Into, nunca se considerou o efeito, nc) mesmo nível 
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concentraçâo, das variações do volume do titulado. Desta forma 

pareceu-nos interessante investigar sobre este efeito. Iniciou, 

com auxilio do computador, uma simulaçâo de titulaçâo de ácido 

forte (HeI) com base forte (Na OH). Para isto foi elaborado um 

programa em linguagem BASre (Apêndice) que baseou-se no cálculo 

de valores de p H no decol~rer de uma CLW\/a de ti tUl. ac;;:âo, após 

cada '0 <:( aC,l C;;:""O do t:i tul ante. Em seguida, foram fei t.:~s 

determinações experimentais para confirmar as conclusões 

obtidas na simulaç:âo. 

Através da simulac;;:âo, para uma titulac;;:âo de HeI 

com N a OH, variando-se o volLlme inir.:ial do t:itLllado (volume 

de ácido),sem adiçâo de água e para concentrações constantes do 

titulado. e titulante, pode-se observar através dos resultados 

da tabela I L 4, qLI€:' a l~azâo /5.. nH//5..V ,- tende a aumentar- com 

relaç:âo à diminuiçâo do volume do titulado. Enquanto que 

para concentrac;;:5es de titulado e do titulante constantes, 

diferentes volumes iniciais de titulado 

de água ssuficiente pal~a que o volume 

(V áci do) 

inicial de 

e adi ç:âo 

todcls a c-
-~ 

soluções seja igual, Observa-se, através da Tabela 11.5, que a 

razâo 6pH /I5..V diminui com a adiçâo de água, em relaçâo aos 

resultados que constam da Tabela II.4, mas ainda podemos 

observar o aumento de6 pH /6 V com diminuiçâo do volume do 

titulado (V ácido). Finalmente, para concentrações de titulado 

e titulante constantes, para diferentes volumes iniciais de 

titulado com adiçâo de água para que no ponto de equivalência 

todas as soluç6es tivessem o mesmo volume, observa-se através 



Tabela II.4. SIMULAÇÃO COM O USO 00 CJMPUTAooR RELATIVA À TITULAÇÃO DE HCl (0,1 N) COM NaoH (0,1 N), EM DIFERENTES 

VOLUMES INICIAIS DE HCl: 20,00, 15,00, 10,00 e 5,00 ml. 

-...,.. --r" 

V. ácido = 20,0 ml V. ácido 15,0 ml V. ácido 10,0 ml v, ácido 5,0 ml 

Vad· (ml) 

19,5 

19,6 

19,7 

19,8 

19,9 

20,0 

20,1 

20,2 

20,3 

20,4 

20,5 

pH 

2,897 

2r 996 

3,122 

3,299 

3,601 

7,000 

10,397 

10,697 

10,872 

10,996 

11,092 

llpH/ll V I Vad (ml) 

0,99 

1,26 

1,77 

3,02 
1- - --1 
1 33,99 

1 

L
33 ,97 
----1 
3,00 

1,75 

1,24 

0,96 

14,5 

14,6 

14,7 

14,8 

14,9 

15,0 

15,1 

15,2 

15,3 

15,4 

15,5 

pH 

2'r 77"Ü 

2,869 

2,996 

3,173 

3,476 

7,000 

10,521 

10,821 

10,996 

11,119" 

11,215 

llpH/~ V IVad (ml) 

0,99 

1,27 

1,77 

3,03 
1- - - --..j 
, 35,24 
, 
L :5~2': _ 

3,00 

1,75 

1,23 

0,96 

9,5 

9,6 

9,7 

9,8 

9,9 

10,0 

10,1 

10,2 

10,3 

10,4 

10,5 

pH 

2,591 

2,690 

2,817 

2,996 

3,299 

7,000 

10,697 

10,996 

11 ,170 

11,292 

11,387 

llpH/ll V I Vad": (ml) 

0,99. 

1,27 

1,79 

3,03 
r----
1 37,01 

36,97 
1----

2,99 

1,74 

1,22 

0,95 

4,5 

4,6 

4,7 

1,8 

4,9 

5,0 

5,1 

5,2 

5,3 

5,4 

5,5 

pH 

2,279 

2,380 

2,510 

2,690 , 
2,996 

7,000 

10,996 

11,292 

11,464 

11,585 

11,678 

llpH/~ v 

1,01 

1,30 

1,80 

3,06 

1---"' 
I 40,04 I 

1 I 
,_ ::: :.9~_1 

2,96 

1,72 

1,21 

0,93 

(JJ 

CP 



Tabela 11.5. SIMULAÇAo COM O USO 00 COMP~TAOCR RELATIVA A TITULAÇAO DE HCl (0,1 N) COM NaOH (0,1 N) EM DIFERENTES 

VOLUMES INICIAIS DE HCl: 20,00, 15,00, 10,00 e 5,00 ml COM AOIÇAO DE AGUA SUFICIENTE PARA QUE TODAS 

AS SOLUÇOES TENHAM O .MESMO VOLU~E INICIAL, 

V. ácido 20m1 
V. água Om1 

V. ácido 15m1 
V. água 5m1 

V ácido = 10m1 
V. água lOm1 

V. ácido 5m1 
V. água 15m1 

Vad pH lIpH/ li V Vad pH lIpH/ li V I Vad pH lIpH/ li V I Vad pH ÁpH/Á V 

19,5 2,897 

19,6 2,996 

19,7 3,122 
, 

19,8 3,299 

19,9 3,601 

20,0 7,000 

20,1 10,397 

20,2 10,697 

20,3 10,872 

20,4 10,996 

20,5 11,092 

14,5 
0,99 

14,6 
1,26' 

14,7 
1,77 

14,8 
3,02 

1- - - - -1 14 ,9 
I 33,99 
1 15, O 
, 33,97 
'-- - - - -115', 1 

3,00 -
15,2 

1,75 
15',3 

1,24 
15,4 

0,96 
15,5 

2,839 

2,937 

3,063 

3,240 

3,543 

7,000 

10,455 

10,755 

10,929 

11,053 

11,149 

0,98 

1,26 

1,77 

2,93 
r-----l 
1 34,57 
I 
I 34,55 -- -

3,00 

1,74 

1',24 

0,96 

9,5 

9,.6 

9,7 

9,8 

9,9 

10,0 

10,1 

10,2 

10,3 

10,4 

10,5 

2,771 

2,869 

2,996 

3,173 

3,476 

7,000 

10,521 

10,821 

10,996 

11,119 

11,215 

0,98 

1,27 

1,77 

3,03 
1- - - - --
I 35,24 
I . 
I 35,21 
------j 

3,00 

1,75 

1,23 

0,96 

4,5 

4,6 

4,7 

4,8 

4,9 

5,0 

5,1 

2,690 

2,789 

2,916 

3,093 

3,396 

7,000 

10,600 

5,2 10,900 

5,3 11,074 

5,4 11,197 

5,5 11,292 

0,99 

1,27 

1,77 

3,03 
1---- 1 
1 36,04 I 

1 1 

L 26-!"D!_1 

3,00 

1,74 

1,23 

0,95 

I 
Ul 
co 



rabela 11.6. SIMULAÇAO COM O USO DE COMP~TADOR RELATIVA A TITULAÇAo DE HCl (0,1 Nl COM NaOH (0,1 Nl, EM :=~~~ENTES 

VOLUMES INICIAIS DE HC1: 20,00, 15,00, 10,00 e 5,00 ml, COM ADIÇAO DE AGUA SUFICIENTE PARA ~U~ TODAS 

AS SOLUÇOES TENHAM O MESMO VOLUME NO PONTO DE EQUIVALtNCIA. 

V. ácido 20 rol 
V. água O rol 

V. ácido 15 rol 
V. água 10 rol 

Vad 

19,5 

19,6 

19,7' 

19,8 

19,9 

20,0 

20,1 

20,2 

20,3 

20,4 

20,5 

pH Vad 

2,897 14,5 

2,996 14,6 

3,122 14,7 

_3':~ _ J 14,8 

"' 3,601 I 14 ,9 I 
17,000 I '15,0 L ___ _ 

10,397 15,1 

10,697 15,2 

10,872 15,3 

10,996 15,4 

11,149 15,5 

pH 

2,897 

2,996 

3,122 

3,299 

f3 :Gol- -
I 
I 7,000 L ____ _ 
10,397 

10,697 

10,872 

10,996 

11,149 

V. ácido c 10 rol 
V. água c 20 rol 

Vad 

9,5 

9,6 

9,7 

9,8 

9,9 

10,0 

10,1 

10,2 

10,3 

10,4 

10,5 

pH 

2,897 

2,996 

3,122 

3,299 

:-f,601-

L -.? ~OO _ 

10,397 

10,697 

10,872 

10,996 

11,149 

V. ácido 5" rol 
V. água .. 30 rol 

Vad 

4,5 

4,6 

4,7 

4,8 

4,9 

5,0 

5,1 

5,2 

5,3 

5,4 

5,5 

pH 

2,897 

2,996 

3,122 

3,299 

;- 3-:-601 -: 

, 7,000 I 

I----...J 
10,397 

10,697 

10,872 

10,996 

11,149 I 
m 
o 
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da tabela 11.6, que nâo há diferença nos respectivos valores de 

pH concluindo-se, desta forma, que o efeito de volume está 

relacionado à diluiçâo que as soluç5es sofrem. 

Outro estudo feito através da simulaçâo com o 

computador foi a variaçâo das concentraç5es do titulado e do 

ti tul ,':\nte, mant.endo a equi vi3.1 ênci a ent.re si,' para vol ume!:; 

iniciais diferentes do titulado (V ácido>. Encontraram-se os 

resultados que estIo representados na Tabela 11.7. 

POde-se, entâo, observar que, teoricamente, com 

menor vol ume i ni ci éd de ácido pode-se talvez aumentar a 

sensibilidade do método experimental. 

Para verificar todas estas observaç5es feitas 

através da simulaçâo, fizeram-se alguns experimentos com 

sistemas ácido/base. 

Na titulaçâo de HeI com Na OH em diferentes 

concentraç5es e diferentes volumes iniciais do ti tul ado!1 

observa-se através da figura II.13, que a razâo 6 pH;6V é maior 

para um volume menor de titulado. A mesma abserva~âo pode ser 

feita através da figura 11.14 que representa a titulaçgo de 

soluçlo de carbonato de sódio com ácido clorídrico, em diferen-

tas volumes iniciais de carbonato de sódio. 

Outras observaç5es que podem se feitas através 

da figura 11.13 é que a sensibilidade pode ser aumentada de 

aproximadamente 10 vezes. Isto, entretanto, afirmado, deve ser 



Tabela II.7. SIMULAÇAq COM O USO DO COMPUTADOR RELATIVA A TITULAÇAO DE H~: =OM ~aOH EM DIFERENTES CONCENTRAÇOES: 

lO-I, 10- 2 , 10-3 e 10-4 E DIFERENTeS VOLUMES INICIAIS DE HCl: 1,00 ml e 20,00 ml. 

HCl O,lN 

NaOH O, IN 

HCl O,OlN 

NaOH O,OlN 

vác = 1 rol vác 20 rol I vác = 1 rol vác 20 rol 

Vad 

o 
0,2 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 
·1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

pH Vad 

1,000 O 

1,176 15 

1,368 18 

1,A77 19 

1,602 19,5 

1,753 19,6 

1,954119,7 r--
I 2,279 19,8 

!.2~0~ 19,9 

11,678 20,0 

11,959 20,1 

12,115 20,2 

12,222 20,3 

12,301 20,4 

20,5 

pH 

1,000 

1,845 

2-,278 

2,591 

2,898 

2,996 

3,122 

3,299 

r3~6Õl
I 
e~o~o_ 
10,397 

10,697 

10,872 

10.996 

11,092 

Vad 

o 
0,2 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0(9 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

pH 

2,000 

2,176 

2,368 

2,477 

2,602 

2,753 

2,954 
---~ 
1 3,279 
I 
L?!.o~~ 
10,678 

10,959 

11,115 

11,222 

11,301 

Vad 

o 
15 

18 

19 

19,5 

19,6 

19,7 

19,8 

19,9 

20,0 

20,1 

20,2 

20,3 

20,4 

20,5 

pH 

2,000 

2,845 

3,278 

3,591 

3,898 

3,996 

4,122 

4,299 
1---
I 4,601 

I 7,000 ----
9,397 

9,697 

9,872 

9,996 

10,096 

HeI 1 x 10-3N 
NaOH 1 x 10-3N 

vác = 1 rol vác - 20 ml 

Vad 

o 
0,2 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

pH 

3,000 

3, 176 i 
3,368 

3,477 

3,602 
I 

3, 753 1 

3, 954~ 
f4 -:279 
I . 
L7 .!..O~O..., 

[',678 

9,959 

10,115 

10,222 

10,301 

Vad 

o 
15 

18 

19 

19,5 

19,6 

19,7 

19,8 

19,9 

20,0 

20,1 

20,2 

20,3 

20,4 

20,5 

pH 

3,000 

3,845 

4,278 

4,591 

4,898 

4,996 

5,122 

5,299 

r5-:60~ 
I ,-7 ~o~o_ 

8,397 

8,697 

8,872 

8,996 

9,092 

HCl 1 x 10-4N 

NaOH 1 x 10-4N 

vác = 1 ml vác = 20 rol 

Vad pH Vad 

o 
0,2 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

4,000 o 
4,176 15 

4,368· 18 

4,477 19 

4,602 19,5 

4,753 19,6 

4,954 19,7 
r--
I 5,279 19,8 

L?!.~o 19,9 

8,678 20,0 

8,959 20,1 

9,115 20,2 

9,222 20,·3 

9,301 20,4 

20,5 

pH 

4,000 

4,875 

5,278 

5,591 

5,898 

5,996 

6,122 

6,299 

:-6:-601: 
L7 :.o~~ 

7,397 

7,697 

7,872 

7,996 

8,092 

1 
m 
N 



LlpH 
LlV a 

120 

105r 
1\ 

(A) 

90 

I I I , 
I I 75~ 

a - 10-1 
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Figura 11.13 - Primeira derivada da curva relativa à titulação de HCl com NaOH em diferen-

-1 -2 -3 
tes concentrações (na ordem de 10 , 10 e 10 M) e em diferentes volumes 

o 
de HCl = (A) 3,00 ml e (B) 25,00 ml. T = 25 C. 

I 
m 
w 
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Figura 11.14 - Primeira derivada da curva relativa à titulação de Na
2

C0
3 

(0,1 M) com HCl (0,2M) 

em diferentes volumes iniciais de Na
2

C0
3 

= (A) 3,00 ml e (S) 25,00 ml. T=250C. 
I 

m 
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considerado com cuidado pois o sistema em estudo (HeI com NaOH) 

tem o seu pn)pr"io limit:é~ i sto é, qLlando chegamos a 

concentraçBes da ordem de 10 mM encontramos dificuldades quanto 

a estabilidade das medidas, como também um deslocamento do 

ponto de equivalência (figura 11.13 A), observado também para 

uma concentraçâo igual a 10 mM, partindo-se de volumes maiores 

(figura 11.13 Bl. Isto pode ser de",1i do â fai )·:a de p H de 

trabalho, nas condiç6es citadas. Pois nesta regiâo temos a 

propri a reaçâcl de i oni zaçâo da água afetando as medi das de p H • 

o efeito de volume pode ser explicado facilmente 

por exemplo, adicionando-se 0,01 ml de HeI 0,1 N em 1,0 ml 

de água teremos uma variaçâo de pH de 7 para 3 isto é, de 4 

unidades de pH, enquanto que adicionando-se o mesmo incremento 

(0,01 ml de HeI) em 10,0 ml de água teremos uma variaçâo de 

apenas 3 unidades de pH. Desta forma para um volume menor do 

titLIlado teríamos uma I'"a.zâo 6. pH/ 6. 'vI maior. No entanto pOde-se 

pensar da seguinte maneira; se o incremento de volume for 

pn:)pol~ci emal ao volume do titulado, isto é~ para 10"ü ml 

de âgLla adi ci Onél-S(:? um incremento dez \r'Ê'zes maiot-

(0,1 ml de HeI), teremos a mesma variaçâo de pH ou seja, de 

4 unidade de pH • Entertanto ao aumentar o incremento de 

'101 LIme (6. V), a razâc3 6. p H /6. 'vI diminuir"á proporcionalmente. 

Isto torna-se mais claro se analisarmos através de dados 

obtidos e repr"e~;;entê:'ldoE;; na figura 11.15, a var"iaçâo de 6. pH/6.'v1 

em funçâcl dei ;~ de ne'Utl~al i zi:\çâo, para vCII LImes de titulado 

di 'fE'rentes, com incrementos de titulante proporcionais a estes 



LlpH x 10-2 
Ll V 7 

6 

5 

4 

3 

2 

° 

CURVA V HCl(ml) ~V(ml} 
a 2,5 0,01 
b 5,0 0,02 
c 10,0 0,04 
d 25,0 0,10 
e 50,0 

'--- - -- -- ---
0,20 

99,2 99,6 100,0 100,4 100,8 
% DE NEUTRALlZACÃO 

Figura 11.15 - Curva teórica da variação ÓpH/ÓV em função da % de neutralização, para volumes 

de titulado diferentes, com incrementos de titulante proporcionais a estes vo

lumes. 
I 

m 
m 
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volumes. 

Outro fato interessante a ser descutido é porque 

sempre que necessitamos fazer uma titulaçâo, pensamos logo em 

utilizar 25,0 ml do titulado. A resposta para isto estaria no 

fato de que este volume é aceito como uma condiçâo conveniente 

para oferecer um resultado seguro numa titulação principal-

m€i?f1te quando se utiliza matel~i aI comum de laboratório. 

Sob tais condiç5es um erro de uma gota no ponto final poderia 

causar um erro relativo dez vêzes menor do que se·este fosse 

cometido durante a titulaçâo no nivel de • .., 0= 
.a:.:. , ,.J ml .. I st.o é verd~!\df? 

quando se considera o mesmo incremento de titulante. No entanto 

adicionando-se incrementos proporcionais ao volume do titulado, 

isto é, dez vêzes menor, utilizando por exemplo uma bur~ta de 

pi stf:1r.J, observa-se o mesmo erro relativo cometido numa 

titulaçâo com volume maior (25 ml).Isto pode ser confirmado 

verificando-se a Tabela 11.8. 

A partir destas conclus5es pode-se exemplificar 

casos em que a utilizaçâo de volumes menores poderia tornar-se 

vantaj or';"'l, como é o caso de substâncias que para sE'r-('::ITI 

deter-mi nadC1.s são previamente separadas por precipitaçâc, 

eletroliticamente etc.,., e entâo dessolvidas em um meio 

apropriado para se fazer uma titulaçâo. Neste casc,a utilização 

de volumes menores teria a vantagem de obter-se concentraç5es 

mc:ü ores n Finalmente outl~O fato a ser considerado nas 



-68-

Tabe!la IL:3 Simulaçâo relativa à titulaçâo de Hel (O, 1M) e 

NaOH (O, 1M) com variaç6es do volume do ácido, 

com incrementos proporcionais a este volume e 

o ER% (Erro Relativo) de cada titulaçâo. 

-1 
v. ti tuJ. .:~do 6.' . ./. (i ncremento de V. E!=('X. 

do titulante ) 

5 
50 ml 0,2 ml 3,1.4>:10 

5 
25 ml 1), 1 ml 3,14)0( 10 

5 
10 ml 0,04 ml 3, :l4;·( 10 

5 
05 ml 0,02 ml 3,14>:10 

5 
2, ~i ml O!,O:l. ml 3,14)0( lO 

--~ 

titulaç5es de volumes menores é o aspecto econ8mico. ~ claro 

que dispondo-se de um aparelho volumétrico de precislo para as 

adic5es de soluçâo, pode-se gastar menor quantidade de reagente 

que na maioria das vAzes slo caros. 
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II 1.:l PROCEDIMENTOS E APARELHAGEM 

SISTEMA INDICADOR Hg/Hg-EDTA 

Para acompanhar potenciometricamente a reacâo de 

cemplexa~lo da titulaçâo de magnésio com EDTA, foi inicialmente 

utilizado como eletrodo indicador um eletrodo de mercúrio na 

ferma de poço (figura III.1). Sendo este de difícil manuseio~ 

foi substituído por um eletrodo de mercúrio de gota pendente 

Ui g ur a I I I n 2) • Estes dois eletrodos foram construidos no 

próprio Instituto pelos professores Ivano G.R.Gutz e Lucia 

(:'::mgnes (37)" 

Como eletrodo de referência utilizou-se um 

eletrodo de calomeiane saturado (8eckman). 

As medidas de potencial para o respectivo 

sistema foram feitas com um potenci8metre digital da MICRDNAL 

modelo 8-375, que apresenta uma precisâo de 0,01 mV. 

A titulaçâo potenciométrica do sistema Mg2~EDTA 

e Hg/EDTA necessita ser feita em atmosfera i~erte, isto é, 

borbulha-se nitrogênio antes e durante a titula~lo, pelo fato 

de o eletrodo de Hg apresentar problemas de oxidaçâo como já 

descrito no item II.l. 



ELÉTRICO 

FIO DE PLATINA 

FIGURA 111.1. ELETRODO'· ~~~CORln 

NA FORMA i' ~~~J. 

MERCÚRIO 

CONTATO ELÉTRICO 

CAPILAR DE -- TE FLON 

FIGURA 111.2. ELETRODO DE MERCORIO 

DI: Gl'TA PU~DENTF.. 
'-J 
I-' 
I 
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As sDI u<;:ôes de magnésio i: Dr am pr-epr.:iradas 

adicionando-se 15,01ml de soluçlo de MgS0 4 .7H 2 0 de cDncentraçlo 

50 mM em um balão volumétrico de 25,OOml e a estes 15,01ml 

+ 
adiciona-se 2,5ml da solução tampão MEA/HMEA (pH = 10), na 

proporção de 1:1~ (quantidade adequada obtida pelD estudo já 

descrito no item 11.1). Esta mistura é completada com água 

bidestilada a um volume final de 25,00ml. 

t? 

Desta solução é retirada uma alíquota de 20,Oml 

tranferi da par-a uma célula termostati2ada a (25,0 ± 1:"0 
0,.:.:0) C. 

Borbulha-se nitrogênio na solução, mergulha-se o eletrodo de 

calomelano e gera-se uma gDta de mercúrio do eletrodo indicadDr 

(para cada titulação renova-se a gota de Hg). Ini ci a-!:·e a 

titulação potenciométrica com adiç5es sucessivas de EDTA de 

concentração 50m M e med~-se O potencial. Desta forma foram 

obtidas as medidas de potencial apresentadas no item 11.1. 

METODO DO EDTf~l 11 TETF:ANEUTF:AL I ZADO" 

AE5 medidas de p H para a ·titulaçâo de magnésio 

com EDT(~l "tetr-émeutt-al i zado" fOI'-am fei tas com um potenci 6metro 

digital da MICF:ONAL modelo B-375, com uma precisão de 0,001 

uni dades de p H , utilizando-se um eletrodo de vidro 

combinado da MICF:ONAL (modelo 1.305.003.4) e um eletrodo de 

referência Ag/AgCl, contendo solução 3,OM de cloreto de sódio. 
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A "neut:r-al:i zaç:ão" do i:':\gf.~nt:e ti tul ante (EDTA) é 

obtida através da titulaç:ão potenciométrica com hidróxido de 

sódio padrão (padronizado com biftalato de potássio). 

Nessas condiç:5es, a um volume inic~al de soluç:ão 

2+ 
de sulfato de magnésio (V.Mg = 4,OOml)~ adicionado com auxilio 

de uma bureta de pistão (l'1etn::)hm) em uma célula ': t'ietrohm) 

tler/Tlostati z adõ:'\ ( ~~ -I ± I~ ~. ~~,l J,~) o C, introduzia-se o eletrodo de 

vidro. Após a estabilização do pH inicial, com o emprego de uma 

segunda bureta de pistão, inicia-se a titulaç:ão de complexaç:ão 

com adil;;:5es ~;ucessi\/as:; de EDTA "tetranf?utralizado". A ci:':\d.Õ( 

adi ç:ão mede-se o p H iat.é Lll trapassar Cf sal to potenci ométr-·i co. 

o estudo da interferência do 10n oxalato na 

2+ 
dl'?termi naç:ão de I'1g com EDTA "tetl~aneut.r--,::d. i zado", f I::) i real i zado 

2+ 
da mesma maneira que na titulaç:ão de apenas Mg com a 

diferanç:a somente da adiç:ão de quantidades diferentes do sal de 

m:alato (Na 2 C 2 0 Lf sólido ao volume inicial da solur,;:ão de 

magnésio. 

{-~ ti tul ação de maqnési o c:om EDTA "·t.etraneutl~al i-

Z2!do"!f utilizando como indicadol~ a fenolftanle1na, foi realiza-

da da forma convenc:ional, isto é, com a tomada de volume 

inicial de 
2+ 

magnésio (V.Mg = 25,Oml), adi c:i on2lndo-se a esta 

solução 3 a 4 gotas do indicador e titulando a mesma c:om EDTA 

"tetr-aneLltral i z ado", até obtermos a fIlud,-anr,;:a di: colorar,;:ão de 

incolor para rósea. 
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II r. 2 REAGENTES E SOLUCÔES 

Etilenodiaminotetraacético CEDTA) 

A partir do sal dissódico de etilenodiaminote-

tr-ae:\cetato CNa2 H2 Y.3H2 0) de procedência MERCK, aquecido a BoDe 

solu~âo concentrada, 0,2 1'1, por simples tomada de massa 

el': atamente calculada e pesada desse sal, e dilu1da com água 

bidestilada para um litro de soluçA0 em baIlo volumétrico. Esta 

soluçâo foi guardada em frasco de polietileno. As soluç6es de 

EDTA empregadas no presente trabalho, foram preparadas a partir 

da soluçâo concentrada, após diluiçâo adequada da mesma. 

Sulfato de Magnésio 

Solução estoque de sulfato de magnésio, 0,1 M, 

·f cii preparadas a partir do sal de sulfato de magnésio 

h(-?ptahi dl~atado O'lg S0qu7H2 O) de procedência !"1ERC!<, pOI~ ~5imples 

tomada de massa exatamente calculada e pesada desse sal, e 

diluida com água bidestilada para um litro de soluçâo em balâo 

volumétrico. A partir desta soluçâo estoque, com adeqwadê'\ 

diluiçâo foram preparadas as demais soluç5es de magnésio 

empregadas no presente trabalho. 
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+ 
Soluçlo Tamplo MEA/HMEA (pH = 10) 

Para o preparo da soluçlo tampão (MEA/HMEA+ ), 

utilizou-se monoetanolamina comercial previamente destilada 

e ácido nítrico de procedência MERCK, previamente padronizado.A 

partir destes reagentes preparam-se soluçôes de ácido nítrico 

1M e de MEA 2M, misturou-se volumes adequados destas duas 

soluçôes para obtermos a proporçlo de 1:1 de MEA/HMEA+e 

completou-se D volume com água bides'\:ilada em baIlo 

\lol LIInétri co. Esta soluçâo de p H := 10 foi guardada em frasco de 

polietileno" 

Soluçâo Indicadora de Hg-EDTA 

A partir do sal nitrato mercuroso procedência 

Bak&:")f", e do sal dissódic~ de etilenodiaminatetraacetato de 

procedência MERCK, preparou-se uma soluçâo 2,5 M do complexo 

Hg-EDTA, por simples tomada de massa exatamente calculadas p 

F!~~sadas. Misturam-se ambos os sais e dilui-se com água 

bidestilada a um litro de soluçlo em baIlo volumétrico. 
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O;'l aI ato de Sódi o 

o sal de oxalato de sódio de procedência MERCK 

foi empregado no presente trabalho na forma sólida~ isto é, por 

simples pesagem. 

C<':'tr"bonato d~? Sódi o 

A partir do sal de carbonato de sódio anidro de 

o 
procedência MERCK, aquecido em estufa a 110 C por 2 horas, 

preparou-se uma soluçlo estoque 0,1 M, por simples tomada de 

massa e}(atamE?nte calculada, dissolvendo'-'s(~ em um volt.tme m1.n:imc< 

de ácido cloridrico de procedência MERCK, e completando-se' o 

volume em baIlo volumétrico. As soluç6ss empregadas para as 

titulaç6es foram preparadas a partir desta solução estoque após 

adequada diluiçâo. 



-77-

Hidróxido de Sodio 

A partir do hidróxido de s6dio de procedência 

MERCK, preparou-se uma solu~âo 0,5 M (43) e padronizou-59 com 

biftalato de potássio, potenciometricamente, utilizando comD 

indicador um eletrodo de vidro (44). 

Esta soluç:ão foi gUc:trdada em frasco de 

poU.etileno e utili:;,::ada para a "neutralizaç:ão" do EDT(:;. 

EDTPI "tetr"aneutraJ. izado ll 

Pesou-se uma massa igual a 0,7321 9 do sal 

diss6dico de etilenodiaminotetraacetato de procedência MERCK. 

Dissolveu-se com aproximadamente 4ml de água destilada e 

titulou-'se com Na OH padl~on:i.:.:::ado. Atavés do resultado da 

titulaç:ão, por cálculos, encontra-se o volume exato de Na OH 

n(;?cessál~io para IJtetF'aneLltl~ali:i':arlJ uma sC!luç:âo I?stclque de EDTA 

0,2 t·'I. 

A partir desta soluç:âo estoque foram preparadas 

as demais soluç:5es empregadas neste trabalho através de 

diluiç:ão adequada da mesma. 



P A R T E IV 

PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

o presente trabalho suscitou outras 

idéias que serâo exploradas futura-

mente em trabalho de tese. AI guma.s 

idéias sâo discutidas a seguir. 
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-
I \J n 1 TEORIA DA CURVA DE TITULACAO DE MAGNESIO COM EDTA 

11 TETRANEUTR{~L I ZADO" 

Será elaborado um programa para cálculo da curva 

de titulaçâo nâo apenas de magnésio, mas também de cálcio e, 

eventualmente de outros cátions, com o EDTA "tetraneutralizado" 

ou qualquer outra complexona nestas condiç5es. 

Df.'?ve-··~se, para tanto!! considerar as diversas 

etapas da titulaçâo complexométrica, sendo a primeira a 

situaçâo antes do ponto de equivalência. Neste caso, tem-se em 

soluçâo um excesso de cátions de magnésio. Há necass:i dada, 

entâo, de conhecer as constantes de equilíbrio abaixo, entr"s 

0!.1i:: I~ as; , em condiç5es de força iOnica que se aproxime das 

condiç5es de uma titulaçâo 

;.:,+ + + 
r-1g + 1-12 O ~ r'lg DH + H equilnIV .. l 

2+ 3 -
Mg + HY --- fg HY equil.IV.2 -

4 - 3 -
Y + 1-12 O ~ I-IY + OH equil.I\J.3 

2+ 4 - 2 -
t1g + y --- I'!~ Y eql.lil.IV.4 ~ 

H+ + OH 
- ---==- 1-12 O equil.I\) .. 5 -

No ponto de equivalência o pH se relaciona com a 
4 -

concentraçâo de Y SUjeita ao fenômeno de hidr61ise .. A hidr6-
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2+ 
liaa de Mg é, nestas condiç6es, desprezivel. A concentraçâo 

4 
de Y está controlada e tamponada pela dissociação 

2 -
Cl:Jmpl e:-:ona I"lg Y 

4 -
Após o ponto de equivalência há excesso de Y 

sUjeito ao fenômeno de hidrólise, conforme equilíbrio IV.3. 

da 

Soluç8es aproximadas podem ser aplicáveis a 

titulaç6es de soluç8es de concentração O,01M ou superiores. Ao 

nível de 1 mM ou menos as soluç5es para o sistema não podem 

ser aproximadas sendo, então, necessários cálculos iterativos 

para solução de equaç8es de 38 grau. 

Curvas serâo calculadas, também~ para condiç6es 

de "neutraliz,,:ir,:âo" incompleta do reagente-, onde existe certa 

cOrlc:entraçâo de H\{3 - Esta condiçâo é particularmente 

interessante por proporcionar condiç5es de simetria da curva 

potenciométrica,embora com diminuiçâo do salto potenciométrico. 

1\.1 .. 2 CALCULO PARA OBTER O PONTO FINAL EM TITULACOES 

F'OTENC I OI'1ETF: I CAS 

Ha diversas alternativas para o cálculo em 

titulaç6es potenciométricas, a partir do processo clássico da 

segunda derivada. Neste caso há a necessidade de se considerar 

as condições de assimetria cujo efeito posterior será muito bem 
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estudado com curvas teóricas de titulaçâo conforme o item 

anterior. Poder-se-ia entâo analisar o erro cometido em funçâo 

da tomada simétrica ou assi métl~ i c:a dos i ncr-ementcls de 

volume, da magnitude dos incrementos e ainda da diluiçâo das 

soluçôes. 

Ainda com relaçâo a esta parte seria interessan-

te encontrar um processo de correçâo de assimetria. Já SE~ 

pensou em ui:ilizar' um "fator de assimetria" que deve cOrl~igil~ 

os incrementos,de tal modo que normalize o sinal potenciométri

co antes e depois do ponto de equivalência, minimizando o erro 

da titulaçâo. 

Outra alternativa interessante se baseia no 

conhecimento do ponto final da titulaçâo. Nestas condiç5es, há 

possibilidade de com apenas dois pontos experimentais achar por 

interpolaçâo o ponto final. A assimetria de tomada destes dois 

pontos poderá ser um fator de erro. Tal estudo seria muito bom 

em titulaç5es de ácido forte com base forte por ser um sistema 

de curva simétrica e, ainda,pela possibilidade de se econtrar 

condiç5es de minimizaçâo do errd causado pela presença de 

carbonato no hidr6xido.M~todos de linearizaçâo conforme Gran 

(45) seriam também testados. 
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-HJ. :::;; APLICACOES ANALITICAS 

1.) O uso do EDTf.~ IItetraneutr-al i z crtdo li 'mostl~oLl-~;C~ 

viável neste trabalho. Entretanto os métodos precisam ser 

analisados sob mais aspectos, o que ainda nâo foi feito. Serâo 

feitos estudos de precislo e exatidâc em diversas condiç5es, 

visando a determinaçâo simultAnea de cálcio e magnésio. 

2) Outras possibilidades analíticas poderIo se 

relacionar com a determinaçâo indireta ou direta de sulfato e 

magnésio em concentrados de água do mar, as assim chamadas 

"ágL.la!:s mâes" das E.al inas. 

I' . 
dsslm~ numa primeira ~;)tapa utilizandD o 

métod(::J vi sual , até a viragem da fenolftale1na se titularia 

2+ 
diretamente i"lg com EDTA Iltetraneutralizado". Adiciona-se um 

"/01 um€? df2 
2+ Bi:t padrâo, 

sulfato. Após descoramento 
4 -

em eNcesso, para precipitar D 

2 
da fenolftale1na, pela açâo do 8a + 

sobre o Y no equilíbrio de hidrólise, titula-se novamente 

até o api:ll'"&?ci mento da cor- r6s€~a da fenol f'l:al e1 na!. 
2+ 

obtendo-se o excesso de bário. Assim determina-se Mg e 80 4 

Es·t:á aqui a semente de um novo método~ a 

E,E~I'" estudi:ldo para E·Ltl fa'l:o e magnési o nas "aguas-mâes" das 

salinas. 

3) As tabel as 1.:1. 1:2 I .. 2 sugerem que o I'HA "tri--
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neutralizado" se presta também à titulaçlo de cálcio, magnésio 

e beflri o. 

4) A idéia de usar ligantes derivados de ácidos 

·fr-.::ic(:)!::;, na forma "nc~t.ltr·ial i zada 11:. é assunto aberto para outros 

sistemas além das complexonas. Metais trivalantes como as 

terras raras poderiam ser titulados pot.enciometricamente pelo 

i on fosfato. 

Uma interessante extensâo desta idéia e..:rl:á 

baseada na discusslo de complexos mistos. Titulantes mistos 

poderiam conter um ânien divalente juntamente com um ligante 

neutro bicoordenativo como a etilenodiamina (en). Considere-se 

a seguinte reaçâo com cátion divalente em uma única etapa, com 

tal titulante misto: 

Cd 2
+ + 8 O 

2 3 
-I- an Cd ' .~ O ,en)~2 3 equil.IV .. 6 

Esta reaçâo é entropicamente favorecida, levando 

a formaçâo de espécie neutra. 

Outros ligantes aniOnicos seriam a íon oxalato e 

o salicilél.t.on O citrato ou fosfato como &nions trivalentes, 

juntamente com et :i. :/. enod i ami. na:. poder-i am titular cátions 

trivalent.es. Nas imediaç5es do ponto final da titulaçâo ocorre-

ria acentuada mudança de pH ou pela hidrólise do ênion (com o 

sêl.licilato "bineutl~é{li~uado") ou pela alcalinidade da amina. 

Microtitulaçôes poderiam usar aminas heterocí-
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clicas como a 2,2" dipiridila onde a forma~âo de complexos 

mistos poderà ser fortemente exaltada. 

Tal tipo de titula~âo é uma condi~âo nova também 

nâo descrita na literatura. Simula, pela formaçâo de complexos 

mistos, condi~5es que se aproximam da filosofia do uso das 

complexonas. 



o w n S 3 CI 
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No presente trabalho comprova-se o efeito preju

dicial do oxalato,utilizado para a separaçâo prévia de cálcio e 

magnésio, na determinaçâo complexométrica deste último com EDTA 

em águas, usando-se em titulaçáo visual o indicador Negro de 

EI'"iocr-omo T e, em ti t:\..llaçáo potenciométrica, o sistem~:t indica

dor Hg/Hg-EDTA. Comprovou-se, também, a viabilidade de se usar 

como tj.tulante uma soluçáo de EDTA "tetraneutl'"alizado", E-:>m 

titulaç5es potenciométricas com medidas de pH através de ele

trodo de vidro combinado. Neste caso o ponto final é obtido 
4_ 

através da hidrólise da espécie Y 

eia" 

após o ponto de equivalên-

Assim evidenciou-se a viabilidade de um novo 

método para a determinaçáo da mistura de cálcio e magnésio, 

P€-?l o uso de EDTA 11 tetraneutral i z ado" e separ2"lçáo prévi a dos 

dois cátions através da adiçáo de oxalato. 

A deteceâo do ponto final nestas titulac6es com 

EDTA "tetr2\neutl'"al i z ado" pode também Sf?r feü ta vi sual mente com 

ff:.mol f tal ei na. 

o efeito de volume em titulaç:5es potenciométri

eas em geral, num certo nível de coneentraeâo, foi objeto de 

análises diversas inclusive por cálculo computacional de curvas 

derivativas. Comprovou-se que quanto menor o volume do titulado 

maior é o salto potenciométrico obtido, caracterizando-se o que 

se denomi nou de "p,":"Irado:-:o P01: t:::>nc i ométri co", pcli s uma menor 
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of o;{alate, 

Present papar has been found the negative effect 

used to the previoua separation of calcium and 

magnesium in a complexometric determination of this last with 

EDTA in waters, using at visual titration Eriochrome black T as 

indicator and at potentiometric titration the indicator system 

Hg/Hg-EDTA. 

It has been found, also, tha viability in the 

LIsa as t.i tr"ant. a "t.et.raneL!t.ralized" EDTA solution, in 

potentiometric titration with measurements of pH with the glasa 

electrode. In this case the end point i5 obtained on basis of 

hydrolysis of y~ species, after the equivalent point. 

m(i;:thod 

80 it has been displayed the viability of a new 

to the determination of the mixture calcium and 

mi,'tgne5i um by the:.::· use of "tetraneutral i zed 11 EDTA and pj"'evi Cil.!S 

separation of both cations by addition cf oxalate. 

The end point detection can be visually found~ 

in these titrations with 

phenolphthalein. 

"tetr':tnf.~utl"'alizf?r.I" EDTA, by Lls:i.n(] of 

The effect of volume in potentiometric titration 

in general, at a defined concentration level, v..las subj ec:t oi: 

several analysis inclusa using the compute calculation cf 

derivative curves. It has bean found that as smaller volume of 

titrated performes a higher potentiometric jump, this effect 

wé:l.s cal1ed 'for- LI!:; " pD tentiometric: par'adc:r)-("!I si nce an smal1 f?r 
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weight of substance can be titrated, with theoretically, the 

sarne relative errar that to a greater weight of substance. 
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Pie: ~'~ni ar-; ,·:!\C8t.é~·to" 

("' 
"' c: on c: 81'1 t to. ar;;::f:\CJ u 

CDTI-) acido 1,2-diaminociclohexano-N~N,N',N·-tetraacétic:o. 

eM concentraçlo analítica do 101'1 metálico. 

conc. c oncc"?ntr' a.ç: lo. 

c y concentraç:âo analítica do ligante <EDTA). 

E pCj'\:enc:i aI. 

FOi. potencial padrâo condiconal. 

E E.'q. potencial no ponto de equivalência. 

EDTA ácido etilenodiaminotetraacético. 

EGTA ácido etilenoglicobis amino - etil - éter). 

(.:::-1'1 f=ti 1 enGdi ami n,",. 

I::"C,U/ 
_.1 "\.ln erro relativo percentual. 

Fo (1'1) grau de formaç:âo do metal. 

Fo ('{) grau de formaçâo do ligante (EDTA). 

HAc: ácido acétic:o. 

HIVJEA+ monoetanolamina protonada. 

lo-' 
f'" c:onstante de equilíbrio ou de ionizaçâo ou de 

formaç:âc). 

K cond.- constante condicional. 

L ligante. 

log logaritmo com base 10. 

M molar ou metal. 

MEA monoetanolamina. 

ml mililitro. 

MLj complexo mononuclear. 
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mM milimolar. 

mV milivolt 

N normal. 

NTA ácido nitrilotriacético. 

pág. página. 

P.E. ponto de equivalência. 

pH antilog da concentraçâo hidrogeni6nica. 

pH teó.- pH teórico. 

pK antilog da constante de ionizaçgo ou de .1.. <!l 
,·ormaç~;(o ou 

de equi 1 í br-i o. 

ref. referénc:i ",\" 

T temperatl.lra .. 

'.} vol LIme. 

\/~:5 :I verso·us" 
4 

v , símbolo usual do ânion tetravalente etilenodiaminote-

a o !11'1 

a o \I , , 

(3 j 

(3 :' j 

~ ,.., o 
b 

~ H o 

~ 
,.., o 
b 

traacetato. 

somê":1.tóri o das fraç:ôes de mE,tal reI ,:at i Vi:H5 às 

diferentes espécies existentes em equilíbrio. 

somatório dê.is frar,;:!3es de EDTA total relativas às 

diferentes espécies existentes em equilíbrio, em 

funçgo da acidez do meio. 

constantes globais de formaçâo. 

constantes globais condicionais de formação .. 

energia livre padrlo de Gibbs. 

eni:alp:i.ii~ padl'-Io. 

entn::lpi ","I pr.;l.dr-go. 
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PROGRAMA I - UTILIZADO PARA O CALCULO DA CONSTANTE DE ESTABILIDADE CONDICIONAL PARA O SISTEMA EDTAI 
2+ = 

IMg IC 204 

10 Hot1E 
20 PRINT "CALCULO DA CONSTANTE OPERACIONAL NO SISTEI'1A EDH~/I'1/L/HL" 
30 Kl = .01:K2 == 2E - 3:K3 = 6.3E - 7:K4 == 5E - 11 
35 BH(l) = 1 1 K4:BH(2) = 1 / (K4 * K3):BH(3) = 1 I (K4 * K3 * K2):BH(4) = 1 1 ( 
K4 * K3 * K2 * Kl) 
40 PRINT 
50 PRINT "QUANTAS CONSTANTES PARA O 101\1 METALICO";: INPUT ,J 
60 PRINT 
70 PRINT "ENTRAR AS ÇON8T{~NTES PARA O IONMETALICO:" 
75 PRINT 
80 FOR I = 1 TO J 
90 PRINT "BETA ";; I; "=";: II\IPUT BM(I) 
100 NEXT I 
110 PRI t-JT 
120 PRINT "CONSTANTE DE FORMACAO DO COMPLEXO MY" 
130 INPLlT K 
140 PRINT "=============="",======================" 
150 PRINT "CONC. DOLIGANTE=";: INPUT L 
160 PRINT "PH=";: INPUT PH 
170 F = 1 
180 FOR I = 1 TO J 
190 F = F + BM(I) * L A I 
200 NEXT I 
210 AN = 1 / F 
220 H = EXP ( - 2.302585 * PH) 
230 FY = 1 + BH(1) * H + BH(2) * H * H + BH(3) * H * H * H + BH(4) * H * H * H * 

H 
240 AY == 1 / FY 
250 PRINT "ALFA O DO LIGANTE =";AY 
260 PRINT "ALFA O DO CATION=";AM 
270 PRINT "CONSTANTE OPER'~CION{:lL="; K * AM * AY 
280 GOTO 140 

I 

co 
Ul 



PROGRAMA 11 - UTILIZADO PARA SIMULAÇAO DE TITULAÇOES POTENCIOM~TRICAS PARA VERIFICAÇAo 00 EFEITO 

00 VOLUME. 

5 
lO 
20 
30 
40 
45 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
125 
130 
131 
132 
13:2: 
134 
135 
136 
137 
140 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
23() 
240 
')C:"O 
"-;:; -
260 
280 

HOME 
PRINT "TESTE DO EFEITO VICENz{~, I" 
PRINT 
F'RINT "TITULACAO DE ACIDO FORTE COM BASE FOFHE" 
PRINT 
PRINT "================:::::===============" 
INPUT "VOLUME DO ACIDO:";VH 
INPUT "CONCENTRACAO DO ACIDO:";CH 
INPUT "CONCENTRACAO DA BASE:";CB 
INF'UT "VOLUME DE AGUA:",VA 
PF: I NT "=======::::========::::=c:==============" 
A = VH * CH:VP = VA + VH:VT = VH * CH / CB 

PRINT 
PRINT "INTRODUCAO DE DADOS:" 
PRINT 
PRINT "QUANTOS VOLUMES DE BASE";: INPUT J 
DIM VB(J),PH(J) 
PRINT 
PRINT "ENTRAR VOLUMES DA BASE:" 
PRINT 
FOR I = 1 TO J 
PR I NT TAB ( 10);" VOLUME "; I; "~ " ;: I NPUT VEI ( I ) 
NEXT I 
PR# 1 
FOR I = 1 TO J 

B = VB(I) * CB 
IF A > B GOTO 210 
IF A = B GOTO 230 
IF A < B GOTO 250 

PH(I) = - .434295 * LOG «A - B) / (VB(I) + VP» 
GOTO 260 

PH (l) = 7 
GOTO 260 

PH(I) = 14 + .434295 * LOG «B - A) / (VB(I) + VP» 
NEXT I conto 
PRINT II==================~=================~=====:=:======================== 

I 
(l) 

m 



2 C?O PRINT 
300 PRINT 
310 PRINT 
320 PF: I I\IT 
33C> PRINT 
340 PRINT 
350 PRINT 
360 F'RINT 
370 F'RINT 

TAB( 30);"TESTE DO EFEITO VINCENZA" 

"SOLUCOES DE TRABALHO:" 
TAS ( 10); "VOLUI'1E DO ACIDO:"; VI-! 
TAB( 10) ,"CONCENTRACAO DO ACIDO: ";CH 
TAS ( 1 O) ; "CONCENTR{:\CAO DA BASE: "; CB 
TAB ( 10); "VOLUt1E DE AGUA: "; VA 

"VOLUI'1ES DE BASE E PH CALCULADOS:" 

380 PRINT "-------------------------------------------------------------------
" --'-'-'--' 

390 PRINT TAB( 10);"#"; TABC 20);"V DA BASE"; TAB( 35);"PH CALCULADO" 
400 PRINT 11 ______ --,--------- ------------------
______ ._._ •• 1 

410 FOR I = 1 TO J 
420 PRINT TAB( 10);1; TAB( 20);VB(I); TAB( 35);PH(I> 
430 NEXT I 

----------------- -----

440 PRINT "-------------------------------------------------------------------
- __ • ___ 11 

442 
444 
445 
446 
448 
450 
452 
454 
456 
458 
464 
468 

PR# O: HOME 
PRINT "OPCOES <RETORNAR, DIGITANDO 123)" 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
INPUT 
IF OP 
IF DF' 

TAB( 1(»;"1.CALCULO DO P.FINAL POR SEGUNDA DERIVADA" 
TAB ( 10); "2. TABELA CO/"1 PRIMEIRA DERIVADA, E I. DE TITULACAO" 
TAB( 10);"3.CALCULO DO P.FINALCOM PH DO P. DE EQUIVALENCIA" 

OP 
= 1 GOTO 464 
= 2 GOTO 1000 

GOTO 800 
HOME : PR# 1 , conto 
F'RINT ,====================~=============================~=====~======~=c= 

=======11 

480 PRINT "CALCULO DO ERRO DA TITULACAO" 
485 PRINT "-------------------------------------------------------------------

" 

I 

UJ 
'J 



4·90 PR# O 
500 HOME 
510 INPUT"2 PONTOS ANTES DO P.FINAL, #:",A,B 
520 PRINT 
525 IF A = 123 GOTO 440 
530 INF'UT"2 PONTOS ALE!"I DO P.FINAL, #:"~C,D 
540 D ( 1) = (PH (B) - PH (A» / (VB <B) - VB (A) ) 

v (1 1) = (VB (A) + VEl <B» .I 2 
D ('". 2) = (PH(C) PH(EO) / (VD(C) VBm» 
\.J ( .... 2) = (VEl(B) + VB(C» / 2 
D C-, 3) = (F'H(D) PH(C» / (VBm) VB(C» 
1.,.1(-, 3) = (VEl(C) + VB(D» / 2 

(1) == (0(2) - D(1» / (V(2) - V(1» 
(1) = (V(1) + V(2» I 2 

DD· 
VVfl 
DD· . (2) :: (0(3) -'D(2» / (V(3) - V(2» 

630 VV(2) = (V(2) + V(3» I 2 
640 VF = VV (1) + <DD (1) * (VV (2) - VV (1) » I (DD (1) - DD (2) ) 
650 ER = 100 * (VF - VT) I VT 
660 PR# 1 
670 PRINT "OS QUATRO VOLUMES:" 
680 PRINT 
690 PRINT TAB( 10);"ANTES:"; TAB( 15);"Vl = ";VB(A); TAB( 35);"V2 = ";VB(B) 
700 PRINT TAB( 9); "DEPOIS: "; TAB( 15); "V3 = ";VB(C); TAB( 35); "V4 = ";VB(o) 
710 PRINT 
720 PRINT TAB( 10); "VOLUME FINAL = "!lVF 
730 PRINT 
740 PRINT TAB( 10);"ERRO RELATIVO = ";ER;" 1." 
750 PRINT 

760 PRINT "-------------------------------------------------------------------
--_. ___ .11 

770 PR# O 
780 GOTO 500 
800 HOME PR# 1 conto 
810 PRINT "===========================================~=================c===== 
======11 I 

lO 
o:> 



"820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
1000 
1010 

PRINT TAB ( :L 7) ;; "CAL.CUL.O DO POI\ITO FINAL POR INTERPOLACAO LINEAR" 
PRINT 
PR# (> 
PRINT "ENTRAR 2 P()NTOS~ UM ANTES E OUTRO APOS O PONTO DE EQUIVALENCIA" 
PFUNT 
PRINT TAB( :lO); "ENTRAR PONTOS #"::: INPUT A,B 
IF A = 123 GOTO 440 

VF = VBCA) + (7 - PH(A» * (VB(B) - VB(A» / (PHCB) - PH(A» 
ER = 100 * CVF - VT) / VT 

PR# 1. 
PRINT TAB ( 10); "VOLUME "; {~;" = "VB (A) 

PRINT TAB( 20);"VOLUME ";B~" = "VB(B) 
PRINT TAB ( 10),; "VOLUME FINAL =: "~VF 

PRINT TAB ( 10); "ERRO liELATIVO ="; ER;" %" 
GOTO 870 

PR# 1 
PRINT "==================:==~==~===~=====c=======================~======= 

======" 
1020 PRINT "CALCULO DA PRIMEIRA DERIVADA" 
1030 PRINT 
1040 PRINT "=====================================:=================:========== 
======11 

1050 PRINT TAB( 1); "V. INTERMEDIARIO"; TAB( 20); "PRIM.DERIVADAII; TAB( 39);"1. N 
UTRALIZACAO II 

1060 FOR I = 2 TO J 
1070 Dl = CPH(I) - PH(I "_. 1» ./ (VB(l) - VB<I - 1» 
1080 V I = (VB (I) + VB (I - 1» .1- 2 
1090 VN = VI * CB I CH 
1100 PRINT TAB( 3);VI; TAB( 20);Dl; TAB( 39);100 * VN I VT 
111.0 NEXT I 
1.120 GOTO 440 

I 
co 
co 
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