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2.

1.1 - O DIOXIDO DE ENXOFRE E SULFETO COMO POLUENTES

a) Dióxido de enxofre

O dióxido de enxofre é um forte poluente e

sua concentração no ar tem sido motivo de preocupações in-

ternacionais, e sua determinação é um dos mais importantes

parâmetros de poluição do ar. Problemas de visibilidade ocor

3 -rem a partir de 260 ~g/m (0,10 ppm), a vegetaçao sofre a

partir de concentrações médias anuais de 78 ~g/m3 (0,03 PIE)

e corrosivo a materiais metálicos em geral, em concentra-

çoes inferiores a 2,6 x 10 3 ~g/m3 (1 ppm) (1) . Em função

dos efeitos prejudiciais à saúde humana a qualidade do ar
...
e

fixada: no ambiente de trabalho, para uma semana de 40 horas

com 8 horas diárias, o padrão recomendado péla American Con

ference of Governamental Hygienists (1972) é de 13 x 10 3 ~g/

Para o ar ambiente

de S02' 13,8 x 10 3 ~g/m3 (10 ppm) de H2S, e3m (5 ppm)

3 . 310 ~g/m
•

(0,24 ppm) para H2S04 (2).

padrão da Califórnia é 2,6 x 10 3 ~g/m3 (1 ppm) de 502

1 x

o

para

uma hora ou 0,78 x 10 3 ~g/m3 (0,3 ppm) de 502 para 8 horas;

_. - 3 3
o padrao federal do U.S. para 80 2 é 1,3 x 10 ~g/m (0,5 ppm)

3 3para 3 horas e 0,364 x 10 ~g/m (0,14 ppm) para 24 horas,

nenhum dos dois deve exceder mais de uma vez por ano. A mé

dia anual recomendada é < 78 ~g/m3 (0,03 ppm) (2).
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b) Sulfetos inorgâ~icos

Os sulfetos inorgânicos são frequentemente

encontrados em águas subterrâneas, sendo mais comuns em aguas

residuárias devido à decomposição de matéria orgânica ou a

redução de sulfato em condições anaeróbias. concentra~s de

poucos décimos de miligramas por litro causam odor objetá

vel; em águas limpas concentrações entre 0,01 e 0,1 mg/l já

causam odor nauseante. O sulfeto de hidrogênio, além de tó

xico, ataca metais diretamente e quando oxidado pela açao

bacteriana, forma ácido sulfúrico que corroe as paredes de

tubulações de concreto (3,4,5).

Do ponto de vista analitico existem três ca

tegorias de sulfetos inorgânicos em aguas:

a) Sulfeto dissolvido (H 2S, HS , S );

b) Sulfeto de hidrogênio não ionizado (H 2S) e

c) Sulfeto total, que engloba os sulfetos so

lúveis em água e ácido.

1.2 - ALGUNS ASPECTOS DA QUíMICA E DO CICLO DO ENXOFRE NO

MEIO AMBIENTE

a) Aspectos Gerais:
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° enxofre ocorre numa variedade de compostos

estáveis em vários números de oxidação. Pode ser reduzido a

H25 ou oxidado a 502 ou 5°3 " Estes compostos e seus deriva

dos participam do ciclo do enxofre (6)"

-2

/lH2S

5°

~~+4
S02

IH 20
\'

+480;-

-->

~->

+6
5°3

IH 20
\I

+6 -
5°4

cOns-Os compostos H25 e S02 são os maiores

tituintes da fase gasosa do ar e o 504- o maior constituin-

te da fase condensada proveniênte do ar (7).

t -, . .-OS campos Os dé enxofre sag ôs pr~fiC~palS com

ponentes da poluiçâo do ar em alguns dos C~ntros mais in

dustrializados dg múndo; Cerca dê 95% dos COmpostos dê en

xofre. resultam dã queima de cOmbustíveiS fósseis que cont~~

fihãm enxofr~ (a,; pela decõmpôsição e cOmbustão de mat~rLà

õrg~nica; arrastê dê n~võG Pêlos ventós, resultahtes dé jaQ

tôs de Vêfito sobré bolhâs na superfície da ãgUá do mar e que

podem contêí" compostos de enxofre dissolvidos; também emis-

soes vulcânicas, refinamento de petróleo, fundição de miné

rios contendo enxofre, manufatura .de H2S0 4 e rejeitos da in-

.;:t'" ~ ~ ,"" E (-
uus~riâ dê pãpel ~àb Gütro§ eXémplbs de fontês da efiMbirê 1,

2 J "
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Considerando os compostos de enxofre de fon-

tes antropogênicas, cerca de 95% das emissões para a atmos-

- 6fera estao na forma de S02. Pode-se considerar 100x 10 tono

de S02/ano como a contribuição antropogênica total e 150 x

6 . --
lO tono de 504 /ano no qual a maioria do S02 e convertido

(9) •

A5 emissoes vulcânicas naturais são predomi-

nantemente S02 e H2S e concentrações menores de S03' S04

e S (6). Os compostos de enxofre na forma reduzida, podem

ser oxidados até S03 devido a alta temperatura da erupção e

à mistura com o oxigênio atmosférico (10). As erupções po-

dem afetar a temperatura da atmosfera; quando esses gases

se esfriam, o S03 reage rapidamente com vapor de água para

produzir gotas de H2S04 . A percentagem de compostos de en

xofre varia de vulcão para vulcão e frequentemente de erup-

ção para erupção em um mesmo vulcão. Além do mais, por ra-

zões óbvias, não há condições de se medir diretamente os ga-

ses emitidos de muitas erupções vulcânicas como a do Kraka-

toa em 1883 (6). As fontes vulcânicas sao importantes ape-

nas nas regiões próximas aos vulcões e no período de ativi-

dade, e na estratosfera após a erupção. Em vista disso, as

estimativas incorrem em uma grande margem de erro. Mesmo

- 6· -
assim, supoem-se em 1,5 x 10 ton./ano de S02 a emissao de

vulcões (11).

Na superfície do oceano, o S02 dissolvido

(H 2S0 3 ) e H2S podem ser lentamente oxidados a S04 pelo 02

dissolvido e traços ge metais de transição que atuam como ca

talisad~res; podendo, portanto, o oceano ser considerado co-

mo um sorvedouro (" sink") de H2S e S02. No fundo do oceano,



com

( 6) •

sendo

6 .

contudo, o sulfato disperso pode ser reduzido a S02' S e

H2S pela ação de bactérias do oceano e serem, posteriormen

te, difundidos para águas profundas e paradas. A concentra

çao de SO~- na água do mar é de cerca de 2,65 mg por grama

de água;jactos de ventos sobre bolhas na superfície da agua

do mar, e arraste das gotículas menores pelos ventos, e que

podem conter compostos de enxofre dissolvidos levam compos-

tos de enxofre para a atmosfera. Estima-se que 10% passa s~

bre o continente e o resto precipita novamente sobre o ocea

no, constituindo assim o oceano também em urna fonte de com-

postos de enxofre (6,12,13).

As reações na água doce (lagos, pântanos e

rios) se deve principalmente à atividade biológica referen

te à decomposição de vegetações (2). Neste caso também SO~

e H2S04 dissolvidos na água são também reduzidos por bacté-

rias anaeróbicas presentes na água. É estimado corno

6 -de 70 x 10 ton./ano a emissao de H2S para a atmosfera

° H2S, é desprendido para atmosfera onde parte reage

íons metálicos que precipitam e se depositam no solo, e a

outra parte do H2S é oxidado no ar formando S, S02 e sulfa

tos. ° S02 na água de superfície é oxidado a SO~-i contudo

a reação é menos rápida do que na água do mar, devido à me-

nor concentração de sais, cujos íons podem agir corno catali-

sadores. Por outro lado, devido à menor concentraçãa de óxi

dos metálicos, o pH da água doce de superfície diminui pela

acumulação de S02 e H2S04 da chuva e da água de carreamento

do $010, pois a concentração de óxidos metálicos básicos não

são sufiçientes para neutralizar os ácidos adicionados. Já

na água do mar em que a concentração desses óxidos são maio-
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res, o pH praticamente n~o diminui; o pH m~dio da ãgua do

mar ~ 8,1 ± 0,2; esta alcalinidade aumenta a taxa de oxida

ç~o do S02 existente a SO~- pelo oxigênio dissolvido (6).

b) Modelo simplificado do ciclo do enxofre: fontes e sorve-

douros (" Sinks" ) (6). (Vide Figura 1).

c) Reações do H2S no meio ambiente:

As reações do H2S no meio ambiente n~o têm

sido estudadas extensivamente; em geral assume-se que o H2S

~ oxidado a S02; as condições que favorecem a reaç~o e o

mecanismo da reação, não est~o todos bem estudados, e a qUq~

tidade de H2S lançada na atmosfera ~ ince+ta. ° H2S pode

ser oxidado pelo oxigênio atômico (O), oxigênio (° 2 ), e ozo

nio (03) (6,14).

d) Oxidaç~o do S02 em fase gasosa na atmosfera:

° S02 normalmente nao reage com o 03 ou 02

em uma velocidade apreciãvel em fase gasosa. ° S02' contu

do, pode ser excitado eletronicamente por radiaçao sol~r ou

UV prõximo, e passar a reagir em uma velocidade mais signi-

ficativa. Contudo a velocidade ~ ainda considerada muito
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lenta para ser uma reação importante na atmosfera

15,16) .

9.

(2,6,14,

e) oxidação do 502 em névoa (" fog ") ou got.as de chuva:

° 502 em meio aquoso é rapidamente converti

do em H2503 e oxidado a H250 4 pelo oxigênio do ar. Esta e,

provavelmente, a mais importante reação em baixa atmosfera

(até 18 Km), especialmente quando alguns sais metãlicos que

agem como catalisadores estão presentes na gota. Esta rea-

ção é mais relevante que as reações fotoquímicas do 502 na

fase gasosa da atmosfera (2,6).

° 502 pode reagir com o oxigênio atômico:

502 + rOl ~> 5°3

onde M é alguma molécula como 02 ou N2 que absorve o excesso

de energia proveniente da oxidação, impedindo a reversibili-

dade da reaçáo. ° 50) assim formado, reage rapidamente com

o vapor de água, e, na presença de outros componentes da ne-

voa como NH) e NaCl, a reação prossegue (6,17):

50 + H ° rápido H 50
3 2 > 2 4

rápido .
H2504 + NH 3 > (NH 3 )2504 ou (NH 3 )H504

H
2

50 4 + NaCl condens~çã~ > HCI (g) + Na
2
50

4
(s)

coalescencla



Estas reações são provavelmente as

responsáveis pela camada de H2S04 ou de sulfatos na

tosfera a uma altitude de cerca de 18 Km.

10.

grpndes

estra-

f) Modelo do ciclo do enxofre simplificado: Reações (6).

S02 + I °
°2

~ H 2 S +

'V

°
°2

°3

horas

hv

bactérias anaeróbias

no solo, pântanos,

fundo do mar, rios

poluiélos.

horas ou dias

(em solução)
w

S03 + H20

segundos

,'I

H2S04 + X

v

X S04
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1.3 - Mt:TODOS ANALíTICOS EMPREGADOS NA DETERMINAÇÃO DE 502

DA ATMOSFERA

a) Métodos titulométricos

Muitos métodos foram desenvolvidos para a aná

lise de dióxido de enxofre.no ar. Um método antigo consis

tia no borbulhamento de ar contendo 502 em uma solução de

iodo que oxidava o dióxido de enxofre; o excesso de iodo era

titulado posteriormente com tiosulfato de sódio, de acordo

com as reaçoes:

- +S03 + 1 2 + H20 --> 504 + 21 + 2H

1 2 + 25 2°;- ---> S40~- + 21-

este método apresenta uma série de interferentes que podem

reduzir iodo a iodeto ou oxidar iodeto a iodo, além de po

der haver perdas de iodo por evaporação durante a coleta (1,

3) •

SoluçBes alcalinas, como por exemplo de hi

dróxido de sódio, têm sido utilizadas como absorvedoras, re

sultando íons sulfito não voláteis; estas são posteriormen

te acidificadas e tituladas com urna solução de iodo padrão;

contudo soluçBes de sulfito são instáveis à oxidação, haven

do grandes perdas através de oxidação pelo oxigênio do ar

durante a coleta, além d~ outros interferentes como N0 2 , 03
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e agentes redutores tais como H2S (1,3).

Um outro método proposto e ainda muito uti

lizado consiste em recolher o ar em uma solução de peróxido

de hidrogênio em pH 5 resultando ácido sulfúrico que é ti

tulado com hidróxido de sódio; apresenta também o problenld

de interferentes que podem aumentar ou diminuir a acidez pe

la reaçao com água oxigenada (1,3,18).

Soluções de perclorato de tálio(lll) também

têm sido utilizadas como absorvedoras; embora sendo um oxi

dante brando, Tl(lll) reage quase instantaneamente com o

sulfito de acordo com a reação:

Tl(lll) + S03 + H20 ~ Tl(l) + 2H+ + S04

o sulfito pode ser então determinado indiretamente por titu-

lação do excesso de uma solução padrão de Tl(lll) com EDTA

em pH 6,0 e alaranjado de xilenol como indicador. ° EDTAfor

ma um complexo estável com tálio(lll) mas não com tálio (1).

No entanto há interferências de íons como cloreto e brometo

que formam complexos fortes com o tálio(lll), além de íons

metálicos como cobre(ll), fer~o(ll) e ferro(lll) (3).

b) Método Gravimétrico

° sulfito é recolhido em uma solução oxidan

te como ãgua de bromo, peróxido de hidrogênio amoniacal ou

hipobromito de sódio e convertido a íons sulfato; o excesso
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de oxidante é removido por ebulição e os íons sulfato de-

terminados gravimetricamente; o método possui várias desvan-

tagens e é pouco utilizado (1,3,18).

c) Métodos instrumentais recomendados (8)

c.l) Método condutométrico

° diõxido de enxofre é recolhido em uma so-

lução diluída de perõxido de hidrogênio acidificada, onl1e

ocorre a oxidação de acordo com a reação:

+
S02 + H20 2 ----> S04 + 2H

com isto há um aumento na condutividade da solução que pode

ser medida. Devido à simplicidade da medida da condutivida-

de elétrica, este método é frequentemente utilizado no moni

toramento, na faixa acima de 130 ~g/m3 (0,05 ppm). No en-

tanto o método apresenta muitas interferências, pois o
~

me-

todo condutométrico mede a condutividade de todas

cias ionizadas coletadas na amostragem.

c.2) Método amperométrico

substân-
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A amostra de ar entra na c~lula eletroquImica

onde reage com bromo ou iodo gerado coulometricamente:

- . - +
1 3 + S02 + H20 ---> S03 + I + 2H

31 ---> -
1 3 + 2e

a quantidade de eletricidade gasta ~ diretamente proporcio-

nal ao número de equivalentes do dióxido de enxofre na ce-

lula. ° resultado ~ calculado na expressão baseada nas leis

de Faraday:

w
QM

96493 n
x 10 9

onde: W = peso da substância titulada em ng

M = peso da fórmula da substância titulada

Q = n9 de Coulombs utilizados

n = n9 de Faradays correspondente a uma fórmula-grama.

Q é calculado utilizando a expressa0:

Q = it

onde: i = corrente em Amperes

t = tempo em segundos

A faixa ?e operação ótima é 0,01 a 2 ppm (26

a 5200 3
No entanto o m~todo só pode ser aplicado pa-tig/m ).

ra determinação de dióxido de enxofre, se a concentração de
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outros interferentes não exceder a 5% da concentraç~o de di6

xido de enxofre. Os poluentes interferentes mais comumen-

te encontrados incluem oxidantes, redutores e compostos ole-

finicos (3,18). O ponto final é determinado por

tria (18,21).

amperomE:-

c.3) Método Espectrofotométrico (Método de referência)

O principal método recomendado atualmente é o

espectrofotométrico baseado no trabalho de West e Gacke (1).

O método baseia-se na absorç~o do 802 contido em ar em uma

soluç~o de tetracloromercurato de potássio ou s6dio, for

mando um sulfitocomplexo que resiste à oxidação pelo oxigê-

nio do ar, mesmo por oxidantesfortes corno o ozônio e 6xi-

dos de nitrogênio (1,23). O complexo formado é, a

reagido com a pararosanilina,

seguir,

NH 2

·~O~IC)J .
y F\=NH

2Y=\d
~à·I", /)

Y
NH 2

+ Cl

e formaldeido, formando o ácido metil-pararosinilina sulfô-

nico, intensamente colorido (vermelho-púrpura) (24,25). O



ãcido metil-paranosanilina exibe uma troca espectral

16.

hipso-

crômica dependendo do pH. Em pH 1,6 ± 1 o À e 548 nmmax.

E: = 47,7 3 e em pH 1,2 ± 0,1 À 575 nme x 10 , e E: =max.
3 O acerto de pH é feito com ácido fosfórico 3,OM.37,0 x 10 .

Das duas possibilidades descritas, a primeira é mais

vel, sendo mais utilizada (3,22).

~sensl.-

Este método é sensivel, determina S02 na fai-

xa de 25 a 1050 ~g/m3 (0,01 a 0,40 ppm), (a lei de Beer e

seguida na faixa de absorbância de 0,1 a 1,0) e em amostras

padrão, o desvio padrão relativo é 4,6%, para um nivel de

confiança de 95%; porém exige um reagente caro, a pararosa

nilina que necessita de purificação, as impurezas afetam a

sensibilidade e reprodutibilidade das análises, além de de-

senvolver lentamente e, muitas vezes, de maneira instável a

cor obtida (3,18,22,26,44). Além disso, para baixas concen-

trações, hã necessidade de um espectrofotômetro apropriado

para medida de absorbância a 548 m~ com uma largura de banda

efetiva menor que 15 m~, sendo este espectrofotômetro caro.

1.4 - MtTODOS ANALíTICOS RECOMENDADOS PARA DETERMINAÇÃO ~E

SULFETOS EM ÂGUAS (4,5)

a) Método titulométrico

O método iodométrico é o mais importante

todo titulométrico:

~

me-
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I-1
2

S + 1
2

--> S+ + 21- + 21-1+

A titulação direta na amostra causa muitos erros, sendo, pOE

tanto necessário a separação do H2S da amostra de ãgua aci

dificada, por arraste, por um gás inerte como CO 2 ou N2 , in

troduzindo-se o H2S, nessas condições, em dois frascos li

gados em série, contendo acetado de zinco; ou a separação do

sulfeto por uma precipitação direta com acetato de zinco em

pI-l 8,0 - 9,0, formando um "carregador" de sulfeto de zinco.

° precipitado, nestas condições, é decantado por sifonação.

A maior desvantagem do método iodométrico é o baixo Dmüte de

detecção; embora este seja de 0,4 mg/l é considerado um me

todo bom para concentrações acima de 1 mg/l. Após a separa

ção do sulfeto pela.formação do precipitado de ZnS, este e

acidulado e a titulação acima é levada a efeito.

b) Método espectrofotométrico

A determinação de sulfeto como azul de meti

leno é o mais importante método espectrofotométrico utiliza-

do para concentrações a niveis de traços. A reaçao ocorre

entre o sulfeto e uma solução ácida de N-N-dimetil-p-feni

lenodiamina (também conhecido como p-aminodimetilanilina) na

presença de ions de ferro(III). A solução ê inicialmente

vermelha, torna-se azul com a reação:
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/N(CH 3 )2 IO> 1Q(Q1h

H N '\4
2 3+ - / ++ +. ++ H2S + 6Fe + Cl -> N S + 6Fe + NH 4 + 4H

H
2

NQ Ü
N(CH 3)2 N(CH 3 )2Cl

A intensidade da cor é proporcional à concentração de sul-

feto. As medidas de absorbância são efetuadas usualmente em

625 nm após a remoção da coloração do ferro(III) pela adi-

çao de íon fosfato; a absortividade molar do composto e

3 x 10 4 . O controle rígido das condições é necessário para

se obter resultados reprodutíveis; por exemplo, a temperatu

ra não deve variar mais que 2o C. Uma investigação realizada

por MecKlenburg e Rosenkranzer (19) indiça que a completa

formação da cor azul requer um tempo tão grande como três

horas; enquanto que nos procedimentos analíticos usuais nao

se passa de cerca de 20 minutos (4,5).

1.5 - RELAÇÃO ENTRE ~g/m3 E ppm PARA MEDIDAS DE

ç2ES DE GASES

CONCENTRA-

com·-

Usualmente as concentrações de gases no ar

sao referidas como ~g/m3. No sentido de facilitar a

preensão dessas unidades, podemos transformá-las em ppm e

. - /3-Vlce-versa. A relaçao entre ~g m e ppm para concentraçoes

de gases no ar é dada pela expressão:



jJg/m 3 =
PM x ppm x P x 1000

62,36 x T

19.

onde, PM = peso molecular do gas

p = pressão em mmHg

T = temperatura em graus Kelvim

1000 _ constante dos gases
62,36 -

Podemos, facilmente, deduzir esta expressão do seguinte mo-

do; sejam as seguintes equações que são comumente aplicadas

para concentrações de gases no ar:

V
ppm = ~l x 10 6

V ar

RT

Pm = n(a) V
p P ar

x 10 6

(1)

( 2)

jJg/m 3 = m(a) x 10 6

Var

_ n(a)PM(a)

V ar

(3)

onde, V(a) = volume do gas ~

n(a) = n9 de moles do gas ~

T = temperatura em graus Kelvim

p = pressão em mmHg

PM(a) = peso molecular do gas ~

m(a) = massa do gas em gramas

R = constante dos gases



Substituindo (2) em (3) temos:

20.

119/m3 =
ppm x PM x P

RT

considerando

-3760 mmHg x 22,4 x 10
R

273 K

-3 3R = 62,3 x 10 mmHg m /K

onde, m = metro

3
m

temos:

llg/m3 -
ppm x PM x P x 1000

62,36 x T
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11.1 - AMOSTRAGEM DO S02 DO AR - Método recomendado (18) e

utilizado no nosso trabalho.

a) Método de amostragem do S02 do ar

A amostra é recolhida pelo borbulhamento de

um volume conhecido de ar em uma solução absorvedora de te-

tracloromercurato de sódio ou potássio 0,04 M (TeM) contenqo

EDTA dissódico, em baixa temperatura. Este procedimento re-

sulta na formação de diclorosulfitomercurato que resiste a

oxidação pelo oxigênio do ar e mesmo a oxidantes fortes como

ozônio e óxidos de nitrogênio depois de formado o complexo.

° EDTA complexa metais que podem interferir na oxidação do

S02 antes da formação do diclorosulfitomercurato. Assim que

a absorção é completada, espera-se um certo tempo para de-

composição do ozônio. A solução é tratada depois com ácido

sulfâmico para destruir nitritos formados pela absorção de

óxidos de nitrogênio presentes na atmosfera (18,27,28).

As reações que ocorrem são (27):

(H 2S03 ) pK = 1,8 pK = 6,9

[H 20. S02J ~ [H + 1 + [HSO;] ~ 21.H+ 1 + Iso;-.l

+ +

HgC1 2 + 2Cl -. ~ [Hgc1
4
1-- [O]

t+ +

2[H+j + 2[Cl-] + lHgc1
2

S0
3
]-- [so~-l



A amostra de ar contendo S02 é
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recolhida

em um borbulhador contendo 50 ml da solução absorvedora, pr~

tegido da luz solar direta durante e após a coleta (papel

alumínio), a uma vazão de 0,2 l/min durante 24 horas. A

amostragem também pode ser realizada em intervalos de tempo

mais curtos (30 mino e I p-ora) efetuando-se diferentes cúm-

binações de vazões e tempos de amostragem, dependendo da fai

xa de concentração suspeita existir no ar. As amostras de

30 min são feitas normalmente com 10 ml de solução absorve-

dora em uma vazão de 1 litro/min e as de I hora no mesmo vo

lume a uma vazão de 0,5 l/min. Se, após a coleta da amos-

tra, for observado um precipitado na mesma, aconselha-se re-

mov~-lo por centrifugação. As anâlises não realizadas logo

após a coleta devem ser armazenadas a sOe em um refrigerador.

° volume de ar amostrado é convertido para as

condições de refer~ncia
o de acordo com(25 e a 760 mmHg) a

equaçao:

p 298
V =Vx--x

c 760 t + 273

onde; V = volume de ar corrigido para 2Soe e 76 O nunHgc

V = volume de ar amostrado em litros

p = pressao barométrica em mmHg

t o
= temperatura do ar em e

Em amostragem de 24 horas isto talvez nao G0-

ja possível.
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b) Aparelhagem utilizada na amostragem (43)

são vários os sistemas absorvedores satis-

fat6rios, e encontrados comercialmente. Um borbulhador co

mumente usado em amostragem de 30 min e 1 hora é mostrado

na figura 2. Para amostragem de 24 horas um borbulhador se-

melhante pode ser usado, desde que tenha capacidade

50 ml de solução absorvedora e a boca do borbulhador

para

tenha

o mesmo diâmetro interno (1 mm). ° sistema deve conter um

rotâmetro calibrado ou um orifício critico capaz de medir a

vazao com um erro menor de 2%. Como orifício crítico pode

ser usada uma agulha hipodérmica, que dê a vazão desejada.

Deve-se usar um filtro membrana para proteger a agulha corno

na figura 3. Ao sistema é acoplado uma bomba capaz de mqn

ter uma diferença de pressão maior que 0,7 atmosferas à va-

zão desejada (ou seja abaixo e acima do orifício crítico)

conforme a figura 4. Junto ao borbulhador é acoplado um

"dedo frio" a fim de se coletar a amostra em baixa temperatu

ra. ° uso do TCM como absorvedor de S02 é recomendado por

vários orgãos internacionais de controle ambiental, a fim

de se utilizar em seguida, o método espectrofotométrico de

referência (18). No nosso caso, corno descreveremos em se

guida, o método desenvolvido baseou-se neste absorvedor, e

utilizou-se o método biamperométrico para determinação da

concentração do 802'

Atualmente, estão em estudo outros absorve-

dores para 802; têm sido publicados o uso da monoetanolami

na (41) e do formaldeido (42) corno absorvedores.
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FIGURA 2 - Borbulhador (Midget-impinger).
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Para o
Borbulhador
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FIGURA 3 - Controle de vazão com orifício crítico.
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FIGURA 4 - Aparelhagem de Amostragem
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As restrições alegadas, quanto ao uso do TeM

como absorvedor, é sua toxidez e decaimento da concentração

do S02 quando a amostra é armazenada em refrigerador, em 1%

ao dia (41,42).

No caso da monoetanolamina, embora o decaimen

to durante o armazenamento da amostra seja inferior ao do

TCM, há problemas quanto à eliminação de interferentes, como

por exemplo, do dióxido de nitrogênio que reduz a intensi--

dade da cor desenvolvida na reação analitica, mesmo com a

adição de ácido sulfâmico (41), o que faz crer na fixação do

N0 2 pela monoetanolamina, de forma idêntica à que ocorre com

o S02. No caso do formaldeido, mesmo não fazendo um estudo

mais profundo sobre o método, verifica-se que os resultados

analiticos comparados em precisão e exatidão,

cos aos do método de West-Gacke (42).

-sao idênti-

Pareçe-nos que os novos absorvedores nao apr~

sentam flagrantes vqntagens sobre o TCM, e acreditamos que

ainda o TCM é o melhor absorvedor para o S02.

11.2 - AMOSTRAGEM DE SULFETOS INORGÂNICOS EM ÂGUAS

As amostras de águas são coletadas do mesmo

modo que para a análise de oxigênio dissolvido, e normalmen-

te com o frasco já contendo acetato de zinco como agente de

preservaçao (5,29), isto é, zn++ precipita S--

ZnS.

resultando



11.3 - SEPARAÇÃO DO SULFETO INORGÂNICO DA AMOSTRA DE

PARA A ANÁLISE - Técnica recomendada (4).

28.

ÁGUA

Conectar o frasco contendo 100 ml da amostra

de ãgua natural e 10 ml de H2S0 4 concentrado, com dois ou

tros frascos de recolhimento contendo 50 ml da soluç~o ab

sorvedora (5 ml de acetato de zinco 1,0 M e 95 ml de água)

em cada um, conforme a figura 5, passar CO 2 ou N2 como gas

de arraste por uma hora, e com uma vaz~o moderada, a fim de

que nao haja arraste de outras substâncias. Os tubos que

levam o gãs e que ficam imersos na soluç~o, devem conter um

difusor (placa sinterizada). Após a separaç~o do sulfeto

como H2S e fixaç~o como ZnS, misturar as soluções dos dois

frascos de recolhimento, agitar e tirar uma alíquota da sus~

pensa0 para a anãlise (3,4,32).

A separaç~o do sulfeto, também pode ser rea

lizada por precipitaç~o direta com uma soluç~o de acetato de

zinco e filtraç~o, da seguinte forma: colocar 3 gotas de ace

tato de zinco 1,0 M em um frasco de 100 ml e completar com

a amostra de ãgua; adicionar 2 gotas de h~dróxido de sódio

6 M, com auxílio de uma pipeta; tampar e agitar. Tomar o

cuidado de não deixar bolhas de ar sob a tampa. Filtrar a

solução em fibra de vidro, lavando o precipitado com agua

destilada; retornar o precipitado ao frasco com lavagem do

filtro, adicionando um volume conhecido de ãgua. Após agi

tar, tomar uma alíquota da suspensão para anãlise (3,5,30).

O método por arraste dos sulfetos inorgâni

cos, como H2S, por um gãs inerte, é o método mais amplamen-
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N2 -

A B c

FIGURA 5 - Sistema de borbulhadores para separaçâo de sul-

fetos inoryânicos como H2S, e arraste com gas

inerte.

Onde, A frasco com amostra natural acidifica-

da.

B e C = frascos coletores de H2S, com ace

tato de zinco como fixador.
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te utilizado nos laboratórios e é considerado adequado para

pequenas quantidades; já o método por precipitação direta em

acetato de zinco é mais adequado para grandes quantidades

(3,32). O método por precipitação direta tem a vantagem de

ser rápido.

O acetato de zinco é utilizado como precipi-

tante de sulfeto, devido o acetato diminuir a concentração

hidrogeniônica, devido à formação de ácido acético não ioni

zado. O equilíbrio é deslocado no sentido de mais formação

de íon sulfeto e a precipitação pode ser considerada

completa.

++Zn + H2S + 2CH 3COO ---> ZnS~ + 2CH 3COOH

como

No método por precipitação direta o volume de

reagentes pode ser variado dependendo da natureza da amos-

tra, visto que o objetivo é obter-se um precipitado que -nao

seja excessivamente volumoso (senão pode haver coprecipita-

çao de tiossulfato, caso haja), mas que sedimente facilmen-

te. A amostra assim tratada pode ser estável por várias ho-

ras, contudo se uma quantidade grande de íons ferro(III) es-

tá presente, a oxidação pode ser rápida. O pH da amostra de

ve ser maior que 9; o hidróxido de sódio produz um precipi-

tado que arrasta o ZnS (3,5).

o método não determina sulfetos insolúveis em

ácido, tais como sulfeto de cobre e sulfeto de prata.
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111.1 - ASPECTOS GERAIS DA BIAMPEROMETRIA

Referências sobre titulações amperométricas

com dois eletrodos indicadores são encontradas desde 1897

em um artigo de Salomon (33,34) que descreveu a técnica apl!

cada à argentometria. Em 1905 surgiu um outro artigo de

Nernst e Merriam (46) aplicado ã acidimetriai mas só apos

1926, devido a um artigo de Foulk e Bawdem (35) sobre a titu

lação de um sistema iodo-tiossulfato, esta técnica pôde ser

considerada como redescoberta. Estes autores utilizaram a

expressão "Dead-Stop End Point", para designar esta téclli-

ca. No entanto o maior fator no desenvolvimento desta téc-

nica surgiu em 1943 com a publicação por Wernimont e Hopkin

son (36) de um artigo sobre a utilização da técnica na de

terminação de água pelo método de Karl Fischer (45); mesmo

assim o método "dead-stop" teve poucas aplicações, embora

desse bons resultados e utilizasse somente equipamento sim

ples. Isto se deve, talvez, ao fato de que o fenômeno ele-

troquímico envolvido não ter sido explicado de uma maneira

satisfatória, sendo a técnica aplicada mais empiricamente.

Somente em 1950 com a publicação de um artigo de Delahay

(37), o fenômeno eletroquímico que ocorre durante a titula-

çao "dead-stop" teve uma interpretação mais adequada, atra

ves da análise de curvas de potencial versus corrente. Esta

interpretação de Delahay, melhorada, pode ser encontrada em

seu livro (38). Outras contribuições e aplicações da téc-

nica foram publicadas (47,48,49). O termo "titulação am

perométrica com dois eletrodos indicadores" é melhor descri-



to que o termo "titulação amperométrica".

rometria" foi sugerido por Kolthoff (50),

mais adequada.

o termo

e e a

33.

"biampe-

-expressa0

111.2 - FUNDAMENTO DO M~TODO B1AMPEROM~TR1CO

- • ++Seja urna soluça0 contendo apenas lons Fe em

meio ácido, e um par de eletrodos de platina sob aplicação

de uma pequena diferença de potencial, suficiente para oxi-

~ ++ d .• +++dar lons Fe no ano o e ao mesmo tempo reduzlr lons Fe

no catodo. Este potencial é aplicado em função da análise

e

de uma curva corrente versus potencial semelhant.e a da fi-

gura 6. Considerando que a solução na célula está sob agi

taçãoaafim de diminuir a espessura da camada de difusão,

consequentemente aumentar a corrente surgida~ no início -nao

há corrente devido não existir íons Fe+++, e o potencial apll

do ser insuficiente para reduzir íons H+' (cerca de 0,2 V)

são aciqionados à solução, íons MnO~, estes oxidam íons Fe++

- +++ d da Fe e acor o com a reaçao:

- ++ - + 5 +++ ++
~Fe + Mn0 4 + 8H ~ Fe + Mn + 4H 20

- ~ +++ • ++/ +++com formaçao de lons Fe surge o par reverslvel Fe Fe ,

cujos íons são eletrolisados e regenerados no anodo e cato-

do, de acordo com as seguintes reaçoes:

++- +++ -
Fe ~ Fe + le

Fe+++ + le- ~ Fe++

(anodo)

(catodo)
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FIGURA 6 - Curva corrente-voltagem da titulaç~o de íons Fe++

~ - - . d ++/ +++com lons Mn0 4 em estag~o conten o o par Fe Fe

reversível.
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à medida que são adicionados íons Mn04 , aumenta-se a concen

tração de íons Fe+++ o que implica em aumentar a corrente do

processo, visto que a corrente resultante dos processos anõ-

dicos e catódicos é controlada pela espécie em menor concen-

- ~ +++traça0, no caso, os lons Fe Quando a adição de ~10n8

- ~ ++Mn0 4 resultar na oxidaçao de cerca de metade dos lons Fe a

+++ t ~, t ' d t tFe teremos uma corren e maxlmai a par lr es e pon o, a

d ' - 'd ~ 0- 'd d ++ +++ 1alça0 sucesslva e lons Mn 4' OXl an o Fe a Fe resu -

~ - ~ ++tara em tornar a concentraçao de lons Fe menor que a de

~ +++ d" d ' t ,~ , , ~lons Fe. , al em lan e a corrente lra calr p01S, sera co-

mandada pela espécie em menor concentração. Esta queda oCOr

rerá até corrente cair a praticamente zero. Temos apenas

+++ ++ - ,
Fe e Mn que nao sofrem processo eletroatlvo algum nas

condições de trabalho. Após o ponto final, indicado pela

intersecção (figura 7), o excesso de íons Mn0 4 forma um par

~ ++ ~ - ~ ~ ~
com o lon Mn , porem nao reverslvel, que e responsavel por

uma pequena corrente registrada, de acordo com as seguintes

-reaçoes:

+Mn0 4 + 4H + 3e ~ Mn0 2 + 2H 20

Mn++ + 2H
2

0 ~ Mn0
2

+ 4H+ + 2e

(catodo)

(anodo)
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VMn04

FIGURA 7 - Curva de titulaçâo biamperom~trica de uma solu

- ~ ++ • -çao de lons Fe com lons Mn0 4 .
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111.3 - TRATAMENTO MATEMÁTICO DA BIAMPEROMETRIA (~

Quando dois eletrodos de platina iguais, en

tre os quais se aplica uma pequena diferença de potencial E,

sao imersos em uma célula que contém uma solução, sob agi

tação, de 12/1-, (na realidade 1;/1-), a curva de titulação

obtida (i vs. volume) pela adição de volumes conhecidos de

íons tiossulfato pode ser subdividida em três regiões, de

acordo com a figura 8.

Região 1:

Considerando o sistema 12/1 em que as con

centrações de I e 1 2 são relativamente grandes, a corrente

que flui inicialmente através da solução é descrita pela~

çao:

E i R (1)

onde, E = potencial aplicado

i = corrente resultante

R = resistência oferecida pela solução
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FIG~RA 8 - Curva de titulação de uma solução de r;/1 com

íons S20;- por biamperometria.
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As reaçoes que se processam nos eletrodos são:

1 2 + 2e ~...--- 21 (catodo)

21 ~ 1 2 + 2e (anodo)

Pela adição de ions 5 2°3 ' o 1 2 vai sendo consumido, de acor

do com a reação:

1 2 + 25 2°3 r== 5 4°6 + 21

os ions tetrationato originados, não são eletroativos no bai

xo potencial aplicado.

Â medida que a concentração de 1 2 diminui, a

corrente registrada também diminui, pois a espécie em menor

concentração é que comanda o processo, cuja corrente é re-

sultado das oxidações no anodo e redução no catodo (49). Com

a diminuição da concentração de 12 , em relação à concentra

ção de r-, a curva obtida tem a aparência da região 2, do

gráfico da figura 8.

Região 2:

Quando a concentração de 1 2 torna-se pequena,

os valores dos potenciais E e E (respectivamente potenciala c

no anodo e no catodo), torna-se cada vez mais significan~e ,

2 assim temos:



E - iR = E a - Ec ( 2 )
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RT
E = B + - In HI 2J III-j2} ( 3)

a 2F a

RT
E = B + -- In {[ I 2

1 /[I-]2} ( 4 )
c 2F c

onde, B = cons·tante

[I 2 Ja = conc. de iodo no anodo

[1 2 ]C = conc. de iodo no catodo

[1-1 = conc. de I nos eletrodos; a menos que

E seja elevado, a conc. de I e apro-

ximadamente igual à conc. de I na 80-

lução.

A corrente i pode ser escrita:

i = Kox n1 2 Ja - [1 2 ]} K~X {[I 2 ] - [I 2 ]c} (5 )

onde, [1 2 ] = conc. de iodo na solução

K e K' são constantes de difusãoox ox

Se os eletrodos sao do mesmo tamanho e o sistema completa-

mente reversivel, Ko e K' são iguais a K, de modo que:
~ ox

[1 2 ]a + j"1 2 Jc = 2[1 2 ] (6)
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Região 3:

Na região 3, perto do ponto de equivalªncia,

o termo iR da equação (2) torna-se negligenciável compard-

do com E - E. Substituindo as equações (3), (4) e (6) naa c

equação (2), temos:

quando

E
RT

In
2F

[ 1 2 1c

2[1 2 ] - f1 2 Jc

11 2 1c

K[1 2 ]

(7)

(8 )

onde, K 2/{exp(2FE/RT) + I} é constante durante a titu

lação.

Substituindo na equaçao (5) temos:

i = K(121 (1 - k ' ) (9)

que e a corrente da região 3.

Na presença de um grande excesso de I , K[I 2 ]

da equaçao é igual à corrente de difusão do 1 2 , ou seja:

i = K[1 2 ] (l - KI) = id (1 - K I )
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Como se observa, a corrente obtida é direta

mente proporcional à concentração de 1 2 , obtendo-se uma re

ta. Contudo, a reta é obtida quando um dos componentes do

par considerado estiver cerca de 50 vezes maior que o outro

(relação mol/mol), no mInimo; isto foi provado e se descre-

verá em seguida.
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Como foi visto anteriormente, para
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obtenção

de uma reta na curva i (corrigida) vs. volume de 1o;, é ne

cess~rio um excesso de iodeto, superior a, pelo menos 1 cin-

quenta vezes (relação mol/mol) à quantidade de iodo inicIal

formado, quando se aplica 100 mV entre dois eletrodos de pl~

tina com 1 cm 2 de ~rea cada. Isto foi verificado através de

um estudo sistem~tico da relação 1-/12 , do seguinte modo: em

20,0 ml de uma solução de H2S0 4 0,5 M foi adicionado deter

minado número de moles de KI, e sob aplicação de v~rias di-

ferenças de potencial entre dois eletrodos de plaLina com

1 cm2 de ~rea cada, imersos na solução, sob agitação, foi

adicionado em intervalos, volumes conhecidos de solução de

íons 103 afim de se obter 1 2 , Em cada experimento, variou

se a relação de concentração, 1-/1 2 , ° par 12/1- reversível

ocasiona uma corrente que se lê.

NOTA: ° critério para a relação moI/moI, 1-/12 , foi estabe

lecida sempre como sendo a relação entre a concentra-

ção de iodeto na solução e a de iodo obtida no primei

ro ponto do gr~fico.
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IV.l - rNFLU~NCIA DA DIFERENÇA DE POTENCIAL ENTRE OS ELETRO

DOS E DA RELAÇÃO NOMERO DE MOLES r-/I 2 NA OBTENÇÃO DA

RETA i (CORRIGIDA) VS. VOLUME DE Ia;

Escolheram-se as diferenças de potencial en-

tre os eletrodos, iguais alO, 30, 40, 50, 60 e 100 mV para

se efetuar um estudo sistemático.

Assim, escolheram-se as relações de concen-

tração r-/r2 , em moles, iguais a 100, 1000 e 2000. Â solu

ça0 foram adicionados volumes iguais de r0 3 1,0 x 10- 3 M de

1,0 em 1,0 ml. As figuras 9, 10 e 11 mostram que em 10 mV

tem-se apenas os quatro pontos iniciais em reta; em 30 mV

com relação 100 em moles, r-/I 2 , (Figura 9) tem-se apenas

seis pontos iniciais em reta, enquanto que com relações 1000

e 2000 (Figuras 10e 11) tem-se sete pontos. Percebe-se que

nas figuras 10 e 11 as inclinações das retas são melhores

que a reta obtida na figura 9. Em 40 mV, obtém-se 7-8 pon

tos (Figura 9). Com relações 1000 e 2000 (Figuras 10 e 11),

o número de pon tos em reta é cerca de oi to, com pequeno en--

curvamento após o oitavo ponto. Finalmente, a partir de

60 mV, mesmo com relação 100 (Figura 9), temos uma reta sem

problemas (também nas Figuras 10 e 11).

Como se percebe na figura 9, usando-se 100 mV

crnn relação 100, o processo é bem mais sensível que em

60 mV. Como a diferença de potencial de 100 mV, nas condi-

ções de análise, não apresenta inconveniências, optou-se pe-

lo uso de 100 mV entre os eletrodos.



46.

Isto n~o significa que nao possamqs usar di-

ferenças de potenciais abaixo de 100 mV. Mesmo 30 mV pode

ser usado, contudo com o aproveitamento de apenas seis pon-

tos iniciais; isto pode ser o suficiente para a execuç~o de

uma titulaç~o. Porém, como o uso de 100 mV n~o apresenta

incoveniências, com o aumento de sensibilidade das medidas

e a certeza de que todos os pontos est~o em reta, esta di-

ferença de potencial foi escolhida, obviamente.

Portanto, na figura 12, 'com a fixaç~o da di-

ferença de potencial igual a 100 mV, variando-se as relações

1-/1 2 , conclui-se que a partir da relaç~o 50, as retas sao

obtidas com um nfimero grande de pontos.

No nosso método adotamos as condições de tra

balho, 100 mV, entre os eletrodos e quanto à relação 1-/12 ,

devido as condições da amostra, a mesma teve que ser extre-

mamente elevada.
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FIGURA 9 - Curvas i (corrigida) vs. volume de 10; pas

sando pelo zero, em solução de H2S0
4

0,5 M

fixando a relação moles 1-/1 2 = 100 e, va

riando-se a diferença de pdtencial entre

os eletrodos (sem 12 no início) .
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sando pela origem, em solução de H2S04 0,SM

fixando a relação moles 1-/12 = 1000, va

riando-se a diferença de potencial entre

os eletrodos (sem 12 no início).
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fixando a relação moles 1-/1 2 = 2000 va

riando-se a diferença de potencial entre

os eletrodos (sem 1 2 no inicio).
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0,5 M e concentrações de I variáveis.
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A. 1 2
-6

3,0 x 10 moles

55.

-5I = 4,3 x 10 moles

moles I-Imoles 1 2 = 14,3

Sensibilidade do aparelho = lUa

(fundo de escala - 190 ~A)

-6
B. 12 = 3,0 x la moles

-6
I = 7,0 x 10 moles

moles I Imoles 1 2 = 23,3

Sensibilidade do aparelho = 200

(fundo de escala - 360 ~A)

-6C. 1 2 = 3,0 x 10 moles

-4I = 1,45 x la moles

moles I-Imoles 1 2 = 48,3

Sensibilidade do aparelho = 500

(fundo de escala - 500 ~A)

= 3,0 -6D. 1 2 x 10 moles

-6I = 2,95 x la moles

moles I Imoles 1 2 = 983

Sensibilidade do aparelho = 500

(fundo de escala - 500 ~A)
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V.l - ESTUDOS PRELnUNAf-{ES

a) Principios do método

° presente trabalho procurou utilizar a so-

lução absorvedora TCM (tetracloromercurato lI, lHgC1 4'r-)
utilizada no método aperfeiçoado de West e Gaeke (18), de

vido à sua grande eficiência na coleta de S02 e estabilidade

do complexo formado (dicloro$ulfitomercurato 11, [Hg(S03)C12r1

mesmo na presença de oxidantes fortes. Este complexo é fa

cilmente destruido na presença de excesso de íons iodeto, de

vido à formação de HgI~-. No caso dos sulfetos inorgânicos,

o sulfeto é fixado como ZnS na sua separação da amostra de

água natural e, a seguir, convertido a H2S em meio ácido.

° método utilizado na determinação do S02 e

H2S foi o da titulação biamperométrica a qual, sendo simples

é executado em poucos minutos, não apresenta influência de

possível variação de temperatura durante a mesma. Dai nao

haver necessidade de termostatização da célula para a titu

lação.

° reagente utilizado foi o NaI03 , padrão pri

mário, que oxida facilmente o S02 e H2S.

No caso do S02' após a sua coleta em TCM con

tendo EDTA, obtendo-se o [Hg(S03)C1 2 ]--, a solução é deixa

da em geladeira a fim de se diminuir ao máximo perdas de

S02' No instante da análise, adiciona-se ácido sulfâmico'



adiciona-(para destruir N0 2 e N0 2 ), deaera-se a solução e

se excesso de I-i com isto, o complexo rHgI4]-

(mais estável que o lHg(SO)C1 2 j--) e libera S02'

se

Em

58.

forma

pH

3,7 - 5,0, recomendado para coleta de S02 (sendo ideal o

pH - 4) (28), temos os seguintes equilíbrios:

S02 + H20
pK = 1,8 + _ pK = 6,9 +
, H + HS0 3 • . 2H + 503

HSO; + [HgC1 4 ]-- -----'..--- [Hg(SO)C1 2 ]--

[Hg (SO) C1
2

] -- + 4.1- --->...--- [Hg I 4 1-- + 503

A seguir, adiciona-se H2S04 , zera-se o gal

vanômetro e se adiciona solução de 10) em intervalos, volu

mes conhecidos. Quando todo 502 é oxidado, o excesso de 10;

reage com I resultando 1 2 que, com 1-; ocasionam a corren

te que se lê, de acordo com as seguintes reações:

./

+S03 + 2H ~ H2S03 ~ H20 + S02

3S02 + 103 + 3H 20 -----'..,--- 3S04
+ 1- + 6H+

- +
10) ~5I + 6H r==31 2 + 3H 20

1 2 + 2e :;;::=::':: 21

21 ~ 1 2 + 2e

(catodo)

(anodo)

a corrente e proporcional ã concentração de 1
2

,



Como se percebe, não há necessidade da

sença do coulômetro.
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pre-

As constantes de instabilidade dos complexos,

sulfitomercurato 11, tetracloromercurato 11 e tetraiodomer-

curato 11 são: (51)

lHgC1 4 1
-- -15Ki = 1,2 x 10

lHg (5°3 ) 2.r·-
-23K. = 2,19 x 10

1.

[Hg(503 )4]6- Ki = 1,45 x 10-23

[HgI
4

] -- -30K. = 1,48 x 10
1.

a constante de instabilidade ou estabilidade do complexo

amostra

[Hg(S03)C1 2]-- não foi encontrada, mas é muito provável que

seja da ordem de 10-23 (instabilidade).

No caso dos sulfetos inorgânicos, estes sao

separados como.H 2S, por arraste com gás inerte, da

de água natural acidificada, e fixado como uma suspensão de

ZnS em uma solução de acetato de zinco, de acordo com a se-

guinte reaçao:

++Zn + H2S + 2CH 3COO --> ZnS + 2CH 3COOH

lIma aliquota da suspensão é deaerada e em seguida adicionado

I e acidificada com H2So4 ; z~~a-se o galvanômetro e se adi

ciona solução de 10; em intervalos, com volumes conhecidos.
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Quando todo H2S é oxidado, o excesso de I0 3 reage com I re

sultando 1
2

que, com I-, ocasionam a corrente que se lê, de

acordo com as seguintes reações:

+ ++ZnS + 2H -> H2S + Zn

I03 + 3H 2S -> 3S + 61 + 3H 20

b) Influência da luz

A luz acelera a oxidação do iodeto a iodo pe-

la ação do oxigênio do ar. Se na solução borbulha-se N2

para se eliminar o oxigênio, verifica-se que não há necessi

dade de se evitar a presença de luz, desde que a célula fi-

que hermeticamente fechada.

c) Influência da área dos eletrodos

Não se trabalhou com eletrodos de diferentes

areas, mas sabe-se que aumentando a área do eletrodo aumen-

ta-se a sensibilidade; considerando um dado sistema, a sen-

sibilidade depende primeiramente das características ele-

troqulmicas do sistema. Eletrodos muito grandes (vários

cm
2

) têm a desvantagem de provocar significativas trocas na

composição da solução e grandes correntes requerem wna fonte



de polarização mais crítica, para manter a voltagem

61.

cons-

tante que passa através dos eletrodos, apesar de iR diminuir

no circuito (49). A área dos eletrodos de platina utiliza~

dos foi de 1 cm2 .

d) Influência da agitação

Aumentando-se a agitação awnenta-se a sensi·-

bilidade devido ã diminuição da espessura da camada de di-

fusão. No entanto, ela deve ser mantida constante de modo

a não haver turbulência e não produzir instabilidade no in-

dicador de corrente do galvanômetro.

e) Influência da diluição

A Um de que a curva-padrão se disponha em uma

linha reta, os valores da corrente de difusão devem ser cor-

rigidos em função de cada volume adicionado, para compensar

os erros provocados pela diluição, da seguinte forma:

id corrigido = id observado
v + Vo
(- --)

V

onde Vo e o volume inicial e V e o volume do reagente

cionado.

adi-
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f) Influência da gu-.?lidade da agua na preparaçao da solução

A presença de impurezas, tais como matªria

orgânica na água, reduzem a concentração de 10;. Este efei

to é mais significativo quanto menor a concentração de 103

utilizado na análise. Assim a agua para preparaçao da so-

lução de 103 deve ser bidestilada.

Os balões utilizados na preparação das solu-

ções de NaIO] foram condicionados, isto é, preparou-se uma

solução de NaIO] em agua bidestilada em uma concentração e

apos algumas horas, a solução foi jogada fora; o balão foi

lavado com água bidestilada e, novamente preenchido com idên

tica solução. Após algumas horas o processo foi repetido.

Após três vezes, o balão contendo a solução foi deixado em

repouso por vinte quatro horas. Isto se repetiu várias ve-

zes, após, o balão foi deixado por dois dias. Após

dias, o balão estava condicionado isto é, podia-se

alguns

confiar

na concentração colocada. Isto deve ser efetuado com solu

-4çoes abaixo de 10 M. Cada balão foi condicionado em uma

dada concentração.

As soluções de ácido sulfâmico foram

radas corri agua bidestilada.

prepa-

Se a solução de TCM contiver traços de maté-

ria orgânica, estas não interferirão, pois as -reaçoes de

-
10] com S02 e com I

~

ocorrem primeiramente; mas a agua para

preparação do TCM deve se livre de oxidantes, e de preferên-

cia bidestilada.

.'

. "

.' ..... "
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g) Limpeza dos elet~odos

Os eletrodos não estando em boas condições oe

limpeza, nao apresentam resultados reprodutíveis e pecam na

eXé;ltidão. Testaram-se vários modos de limpeza. O mais efi-

ciente consistiu em: mergulhar os eletrodos em uma solução

de ácido sulfúrico sob uma d.d.p. de 1,0 Volt por cerca de

um minuto, inverter os paIos e deixar por mais um minuto. A

seguir deixar os eletrodos imersos em uma solução, como se

fosse um ensaio em branco, isto é, nas mesmas condições de

análise da amostra sem a substância a ser determinada, por

cerca de dez minutos. A limpeza dos eletrodos assim como a

checagem dos reagentes, soluções e desempenho do aparelho e

verificado fazendo-se um ensaio em branco nas mesmas condi-

çoes da análise a ser realizada posteriormente. A curva-pa-

drão deve passar na origem se estiver tudo em boas

-çoes.

condi-
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VI. 1 - PADRON~ZAÇÃO DO REAGENTE E 'l'ES'rES PRELIMINARES

O iodato de sódio é padrão primário. Uma t<"

quena quantidade deste sólido foi tornada constante a 1IOoC

em estufa. Em seguida pesou-se analiticamente uma quanti

dade conveniente do mesmo e preparou-se um litro de solução

com agua bidestilada, obtendo-se 0,01000 M. A partir desta

solução, as demais foram preparadas por diluição instantes

antes das titulações. Para cada nível de concentração a ser

usada, o bal~o correspondente foi condicionado, como descri

to no capítulo V.

Para se testar o método proposto na deterrni

naçao do S02 absorvido em TCM (HgCl~-), foi seguido o rotei-

ro proposto pela APHA Intersociety Committee (18). Assim,

inicialmente testamos, em laboratório, a eficiência da ab

sorç~o de S02 em HgCl~- (formaç~o do complexo [Hg(S03) Cl2r- ) ;

para isso, preparou-se uma soluç~o de sulfito de sódio em

agua bidestilada, previamente fervida e resfriada, contendo

cerca de 350 ppm em S02' Antes de cada série de experimen

tos, a soluç~o de sulfito foi padronizada. Para esta padro

nização, utilizou-se a soluç~o de iodato de sódio previamen-

te preparada. Assim, a um erlenmeyer imêrso em gelo, con-

tendo um certo volume de iodato de sódio em excesso e áci.do

sulfúrico, foi adicionado um volume da solução de sulfito.

° iodato oxida quantitativamente ions sulfito a Ioos sulfa

to, reduzindo-se a ions iodeto. ° excesso de íon

reage a seguir com íons iodato, formando iodo. A

adiGionou-se mais ions iodeto, afim de completar a

ioLiev..J

seguir,

reaçao.
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° iodo formado foi titulado com tios sulfato de s6dio previa-

mente padronizado e amido. A padronizaçâo de ions tiossul-

fato foi efetuada usando-se a soluçâo padrão de iodato de

dio, excesso de ions iodeto e amido.

~

so

Preparou-se uma solução de TCM (HgC1 4

recomendado (18): dissolve-se 10,86 g de HgC1 2 em

como

mistura

com 6,96 9 de KCl e 0,066 g de EDTA em ~gua bidestilada, di

luida a um litro de sOluçâo. A soluçâo contém HgCl~- 0,04 M.

A um volume de 10,00 ml de TCM, em uma célula e com ~i ~ 4,7,

adicionou-se, sob agitaçâo, rapidamente, um volume conhecido

da solução de sulfito de s6dio recém padronizada. Ap6s al

guns minutos de agitaçâo, a soluçâo, de TCM cont'_lldo s02 ab

sorvido foi analisada pelo método elaborado. Adicionou'~se à

soluçâo de TCM mais S02' 10,00 ml de água bidestilada e dea~

rou-se a solução por 10 minutos com N2 . A seguir adicionou

se 1,0 ml de ácido sulfâmico 0,6% recentemente preparado, l!

gou-se a barrinha magnética, mantendo-se a solução sob agi

tação, por um minuto, e ainda, com atmosfera de N2 sobre a

superficie da soluçâo, adicionou-se cerca de 0,5 g de KI

s61ido, sob agitação e 1 ml de H2S04 1 Mi em seguida o gal

vanômetro foi zerado, sob uma diferença de potencial de

100 mV entre os eletrodos. Imediatamente, volumes oe solu-

çao de ions iodato foram adicionados, medindo-se a corrente.

Em 5 minutos a análise termina.

Nas tabelas 1, 2 e 3, tem-se os valores ob-

tidos na análise de TCM contendo S02 absorvido, como desG'Ti-

to ilnteriormente.

Três séries de concentrações de S02 foram ana
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lisadas, con·tendo respectivamente, 530 ppb, 130 ppb e 13,0 ppb

na solução de 'IICM. Obtiveram-se como resul tados, na média,

respectivamente 538 ppb, 133 ppb e 13,4 ppti, sendo os des-

vios padrões 22 12 (4, 0%), 5,53 (4,1 %) e 1, 03 (7, 7 %) , res

pectivamente.

Como se percebe, o método, além se ser rápi-

do e simples, apresenta baixos desvios padrões para os

veis testados.

.-nl.-

Os desvios padrões acima obtidos podem ser

comparados ao desvio padrão do método espectrofotométrico aE

pararosanilinai este último método tem uma estimativa de des

via padrão igual a 4,6% para um nível de confiança de 95%v

segundo Scaringelli (22). Assim, aplicando o teste F, pa-

ra compararmos as precisões, temos:

S2
F = _1_

S2
2

(7,7)2
a) F = = 2,80

(4,6)2

(4,6)2
b) r' = = 1,26

(4,1)2

(4,6)2
c) F = = 1,32

(4,0)2
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Consultando uma tabela de valores para F

(52), temos para um nlvel de 95% de confiança F = 3,18. Com

isto conclui--se que os métodos biamperométrico e espectrofo-

tométrico apresentam precisões equivalentes.

Nas titulações efetuadas em laboratório, para

cada caso, utilizou-se uma, concentração adequada de solução

de iodato de sódio. Assim, para as titulações de soluções

contendo 13,0 ppb de S02' utilizou-se solução de Ions 103

-6 -2,0 x 10 Mj para as titulaçoes de 130 ppb de S02' a solu-

ção de Ions -5 -103 foi 1,0 x 10 M e para as soluçoes conten-

- .. - -4do 530 ppb de S02' a soluça0 de l.ons 103 foi de 1, O x 10 M.

Para cada caso, as adições foram de 1,0 em 1,0 ml. Podemos

ver na figura 13, o gráfico da determinação de 13,0 ppb de

-6S02 titulado com solução de NaI03 2,0 x 10 M.

Diante de uma amostra natural, quando não se

sabe o nlvel de concentração de S02 absorvido pelo TCM, tor

na-se necessário o uso de um procedimento seguro quanto a

concentração de íons iodato a serem utilizados. Assim, es

tudos sistemáticos mostraram que é posslvel o uso de uma

única concentração de Ions iodato, 1,0 x 10- 5 M como titu-

lante. Com isto, estabeleceu-se um procedimento recomendá-o

vel para a titulação de S02'
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VI.2 - PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DE S02

Em uma c~lula, contendo dois eletrudos de pl~

tina de 1 cm2 cada, diluir 10,00 ml da amostra de coleta(~~}

com 10,00 ml de água (a fim de cobrir os eletrodos), adicio-

nar 1,0 ml de ácido sulfâmico 0,6% recentemente preparado,

uma barra magn~tica e borbulhar nitrogênio por cerca de 10mi

nutos. Após, adicionar 0,5 g de iodeto de potássio sólido

sob uma atmosfera de nitrogênio. Proceder à agitação por

1 minuto (barra magn~tica), adicionar 1,0 ml de H2S04 1,0 M,

aplicar 100 mV entre os eletrodos e zerar o galvanômetro na

sensibilidade em que a corrente seja de cerca de 20 ~A de

fundo de escala, sob agitação. Adicionar 0,5 ml de NaIO)

-5 -1,0 x 10 M. Se ocorrer formaçao de corrente, continuar

adicionando volumes de 0,2 ml·em 0,2 ml (nível de S02 até

100 ppb); se, após a adição de 0,5 ml de NaI03 não ocorrer

formação de corrente, adicionar a seguir, rapidamente mais

0,5 ml de reagente. Ocorrendo ou não formação de corrente,

diminuir a escala de sensibilidade do galvanômetro para uma

corrente de fundo de cerca de 100 ~A, e continuar adicionan-

do NaIO) de 0,5 ml em 0,5 ml (nível de 100 a 250 ppb de S02).

Se, após a adição de 2,0 ml de íons Ia; ocorrer formação de

corrente (faixa de 300 - 400 ppb de 802 ), deve-se continua

adicionando íons Ia; de 0,5 ml em 0,5 ml. Se, para o apa-

recimento da corrente houver necessidade de se adicionar vo-

-5lumes maiores de 3,0 ml de NaJ0 3 1,0 x 10 M, o fundo do!:!

escala do galvanômetro deve ser alterado rapidamente para

200 pA e as adições posteriores devem ser efetuadas de 1,0 ml
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(concentração do S02 maior que 400 ppb) .

NOTA: Se se desconfiar da concentração do S02 ser maior que

-4400 ppb, pode-se usar NaI0 3 1,0 x 10 M, com adiçao

de 0,5 ml e, formando-se corrente, adições posterio-

res de 0,2 ml, para um fundo de escala de 200 ~A.

Recomenda-se adição lnicial de íons 10;, até

o aparecimento da corrente, ser a mais rápida possível. Em

geral, alguns segundos são suficientes para se perceber a

deflexão do galvanômetro. Contudo, após o aparecimento da

corrente (formação de 12)' deve-se aguardar um intervalo de

tempo entre duas adições de íons 10;, afim de se esperar a

homogeneização da solução. Em geral este tempo pode ser de

30 segundos a 1 minuto. Uma determinação pode ser efetuada

em 5 minutos.

VI.3 - PROCEDIMENTO PARA AMOSTRAS NATURAIS

° S02 é recolhido da atmosfera através da suc

ção por uma bomba que força o ar a passar através do frasco

contendo o TCM (Figura 4). ° tempo de recolhimento e em

geral 24 horas.

Várias amostras naturais foram gentilmente c~

didas pela CETESB. Cada amostra foi analisada pelo método

espectrofotométrico com pararosanilina e pela titulação biam

perométrica. Na tabela 4, encontram-se os valores determi-
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çao biampyrométrica é média de três determinações.

71.

titula-

Aplicando-se o teste t para ambas séries de

resultados temos:

Média das diferenças d = 20

10
= 2

Variança das diferenças S2

S2 -
l:d~ - (l:d.)2/n

1 1

n - 1
=

954 - (20)2/10

10 - 1
= 101,6

S = 10,1

t =J~
S

= 2,01IO

10,1
= 0,63

consultando uma tabela de valores de t(52), para um nível de

confiança de 95%, t = 2,26. Assim, pelo valor obtido (0,63) ,

aceita-se a igualdade da média dos dois métodos.

VI.4 - CONCENTRAÇÃO DO S02 NO AR

- /3_A concentraçao do S02 no ar, em Wg m e ob-

tida pela relação:

lJg/m 3 =
massa de S02 no TCM (em wg)

3volume de ar amostrado (m )
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° volume de ar amostrado é normalmente con-

vertido para as condições de referência (2So C e 760 mmHg)

através da seguinte equação:

v = V xc
P

760

298
x ---

t + 273

onde, V = Volume de ar amostrado, em litro~, convertido pac -

ra as condições de referência.

V = Volume de ar amostrado, em litros, nas condl.ções

reais.

P

t

V

litros:

= Pressão barométrica, em mmHg.

o= Temperatura do ar, em C.

- Volume do ar = fluxo (l/min) x tempo (minutos)

fluxo para 24 horas = 0,2 l/mino

Para a conversa0 de volume em m3 , a partir de

V (m3) = V(L) x 10-
3

3Podemos transformar ~g/m em ppm, de acordo

com a relação descrita no capítulo 1.

Assi.m quando se determina 13,0 ppb de S02 na

solução (nos 10,00 ml originais), isto equivale a 2 0 26 pg/m 3

-4
de S02 = 8,6 x 10 ppm de 502' no ar.

Quando se determina 130 ppb de S02 na solu

ça0 (nos 10,00 ml originai.s), isto equivale a 22,6 pg/m 3 de
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-3
= 6,6 x 10 pprn de S02' no ar.

Quando se determina 538 ppb de 502' na solu-

•

•

ção 3(nos 10,00 ml originais), isto equivale a 69,4 wg/m

-2 .
~ 2,65 x 10 pp'm- de 502' no ar .

de
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TABELA 1

Resultados obtidos na determinaçâo de 530 ppb de S02 absor

vidos, em TeM 0,04 M, por titulação biamperométrica.

Resultados em ppb

538

538

577

538

538

500

538

Nç> de resultados

Média

Estimativa do

desvio padrão

erro no valor médio

para um nível decon

fiança de 95%

diferença entre o

valor verdadeiro e

a média

7

538

22,2 (4,13%)

20,4

1,51%
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TABELA 2

Resultados obtidos na determinação de 130 ppb de S02 absor

vidos em TeM 0,04 M, por titulação biamperom~trica.

N9 de resultados

M~dia

Estimativa do

desvio padrão

erro no valor m~dio

para um nível de

confiança de 95%

diferença entre o

valor verdadeiro e

a média

Resultados em ppb

135

139

135

125

130

139

139

130

139

125

130
-

11
-
133

5,53 (4,16%)

3,72

2,31%

..'---.----_._- .~.
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TABELA 3

Resultados obtidos na determinação de 13,0 ppb de S02 absor

vido~ em TeM 0,04 M, por titulação biamperométrica.

Resultados em ppb

14,0

12,0

13,0

12., O

15,0

14,0

14,0

13,0

14,0

12,0

14,0

N9 de resultados

Média

estimativa do

desv;i.o padrão

erro no valor médio

para um nível de

confiança de 95%

diferença entre o

valor verdadeiro e

a média

11

13,4

1,03 (7,69%)

0,693

3,08%
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'fABELA 4

comparação de resultados entre o método espectrofo"tomét.rico

da pararosani1ina e o método por titulação biamperométrica

(cada valor do método de titulação por biamperometria é mé

dia de três determinações).

Resul tados \~~bl diferenças (d)
Amostra

d 2Met. Biamp. Met. Espect. d

1 250 247 + 3 9

2 355 349 + 6 36

3 480 470 +10 100

4 87 88 - 1 1

5 280 286 - 6 36

6 221 224 - 3 9

7 470 481 -11 121

8 960 937 +23 529

9 385 378 + 7 49

10 315 323 - 8 64
--_.-

Soma 20 954

Média das diferenças - 20d = -- = 2,0
10

Variança das diferenças S2

S2 =
L:di 2 - (L:di) 2/n 954 ""' (20)2/10

= = 101,6
n - 1 10 - 1

Estimativa do desvio padrão: S = 10,08

t = j1U/n = 2,01IO = 0,63
S 10,1

t tabelado para um nível de confiança de 95%; t = 2,26
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2,0 ~ 6,0 V (mL) 10i

FIGURA 13 - Determinaç~o de 13,0 ppb de 502 ab

sorvidos em 20,00 ml de TeM 0,04 M,

Dor titulação biam~erométrica cma

solução de iod3to de sõdio 2,OxlO-6M.
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VI.5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Como se nota, o método idealizado é bastéw-

'te sensível, simples, rápido e de elevadas precisão e exa-

tidão.

Ele é muito mais sensível que o método espec-

trofotométrico. A titulação biamperométrica chega a ser

quatorze vezes mais sensível que o método espectrofotométri-

co, segundo a APHA Intersociety Committee (18). A lei de

Beer para o método espectrofotométrico, usando-se pararosa·~

nilina, situa-se no intervalo de 135 - 1350 ppb na SOlUÇa0,

equivalendo ao intervalo 23,4 ~g/m3 a 234 ~g/m3 de S02 no

ar,

1,7

enquanto a titulação biamperométrica chega facilmente a

~g/m3, avançando para concentrações maiores quase inde-

finamente (no nosso método determinamos até 1000 ppb). As-

sim, a titulação biamperométrica abrange três ordens de gra~

deza,facilrnc:Jlte.

O tempo de análise de cada amostra é de cer-

ca de cinco minutos. Assim, após certa prática com o méto'-

do, alguém poderá facilmente executar de dez a doze amos-o

tras por hora. O método espectrofotométrico é mais demora-

do, sendo o tempo de reação de trinta minutos (18). Além

disso, para baixas absorbâncias, a precisão é menor, obvia-

mente.

O equipamento para a titulação biamperométr.i.

ca é barato e torna-se atraente pela elevadíssima sensibili'-

dade que se obtém. Os reagentes são comuns, sendo a solu-
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çao dt~ iodato usada apenas alguns mililitros de 10-- 5 M. Por

outro lado, a pararosanilina ~ cara e necessita em geral de

purificaç~o demorada.

A titulação de S02 com 10;/1 elimina total-
,

mente o possível uso do coulomêtro como gerador de 12 (ou

Br2 ). ° método da titulaç~o com geraç~o de Br 2 já

(3,18), porém, a titulaç~o com 12 apresenta vantagem em re-

lação ao Br2 pelo fato do 1 2 (formado após o ponto final) ~o

ser muito reativo a traços de orgánicos que eventualmente

existem no TeM.

Se considerássemos a presença de um coulôme-

tro, para a titulação de 100 ppb de S02 em soluç~o, necessi

taríamos de uma corrente de 0,3 mA durante 6,5 segundos. Só

um coulômetro bom possui esta possibilidade.

Por outro lado, é muito mais fácil a adição

de solução de íons 10) por meio de bureta, at~ aparecimen-

to de corrente, do que idêntico procedimento com coulôme'-

tro. ~ evidente que entre 10 e 15 segundos podemos, com ad~

ção de volumes de íons 10; por bureta, obter corrente. Idên

tico procedimento com coulômetro leva muito mais tempo, na

tentativa inicial com baixa corrente at~ corrente maior. Se

o ·tempo para a oxidaç~o de S02 (SO;- em soluç~o) for longo,

traços de oxigênio do ar oxidam parte do mesmo.

° interessante é que é suficiente uma bureta

semi-·micro, com prolongamento de plástico na saída, a fim

de subdividir as gotas da solução de íons 1°3 "

Quanto ao método espectrofotom~tricoem si,

o intervalo de trabalho com menor erro relativo situa-se em
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geral de 15% a 65% de transmitãncia. Segundo o m~todo re-

comendado pela APHA Intersociety Corr~ittee (18), o método

pode ser usado de 135 a 1350 ppb de S02 na solução, o que

-6 -6
corresponde a' 2,11 x 10 M a 21,1 x 10 M de S02. Saben-

do-se que a absortividade molar do complexo formado com a.

pararosanilina é 4,77 x 10 4 , para um caminho óptico de 1 em,

a absorbância para 135 ppb de S02 sera:

4 -6A=t:bc=4,77xl0 .1.2,11xlO =0,1

que corresponde a 79% de transmitância.

Como se vê, o valor já se encontra fora do

intervalo. recomendado para o menor erro relativo possível

(note-se que Scaringelli (18) utilizou 1 ppm de S02 para av~

liar a precisão do método). No nosso caso, chegamos facil-

mente a 13 ppb com 7,7% de precisão. t claro que para con-

centraç6es de S02 abaixo de 135 ppb, pode-se usar o método

espectrofotométrico porém com a técnica diferencial, o que

requer mais cuidados e a elaboração de amostras com concen-

traç6es padrões em função da absorbância obtida, o que re-

quer maior dispêndio de trabalho (elaboração das amostras p~

drões no ato).
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VII.l - ?ADRONIZAÇÃO DO REAGENTE E TESTES PRELIMINARES

° iodato de sódio foi preparado conforme des-

crito no capItulo VI (An~lise do S02) .

° esquema da an~lise levado a efei to foi o de,

primeiramente, separar o sulfeto inorgânico da solução na

forma de H2S e fixar este último em solução de zn++, atra-

vês de arraste com g~s inerte (3,4,32). A seguir, a

pensa0 homogênea de ZnS foi titulada com íons em meio

sus-

áci-·

do. Quando terminada a titulação do sulfeto o excesso de

íons 103 forma com o I em excesso quantidades proporcio-

nais de 1 2 , (Poderíamos também supor que o 1 2 formado rea-

gisse com S ). ° par 1 2/1 apresenta corrente quando sub-

metidos à diferença de potencial de 100 mV entre dois

trodos de platina.

2H+ + S ~ H
2

S

++ +Zn + H2S ~ ZnS + 2H

ele-

3ZnS + 103 + 6H+ ~ - o ++
I + 3S + 3H20 + Zn

- +
103 + SI + 6H --'"

~ 312 + 3H 2 0

Para se testar o método proposto na determi

naçao dos sulfetos; fixados em solução de acetato de zinco,

foi seguido o roteirQ proposto pelo Standart Methods for the

Water (4). Assim, inicialmente testamos em laboratório a
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efici~ncia da fixaç~o do sulfeto em Zn++ (formaç~o de uma

suspens~o de ZnS); para isso, preparou-se uma solução de sul

feto de sódio em água bidestilada, previamente fervida e

resfriada, contendo cerca de 1300 ppm em S Antes de cada

série de experimentos, a soluç~o de sulfe-to foi padronizada.

Para esta padronizaç~o, utilizou-se a soluç~o de iodato de

sódio previamente preparada. Assim, a um erlenmeyer de 500

ml foi adicionado um certo volume de iodato de sódio em ex-

cesso, um volume da soluç~o de sulfeto e hidróxido de sódio

10 M, após ferver-se brandamente por cerca de 10 minutos,

10ns iodato oxidam quantitativamente 10ns sulfeto a sulfato,

reduzindo-se a 10ns iodeto. A seguir a soluç~o foi esfria-

da e a mesma foram adicionados excesso de iodeto de potássio

sólido e ácido sulfúrico 4,0 M. O iodo formado foi titulado

com tiossulfato de sódio previamente padronizado e amido co-

mo indicador. A padronizaç~o de 10ns tiossulfato foi efe-

tuada usando-se a solução padr~o de iodato de sódio, excesso

de 10ns iodeto, ácido e amido.

A seguir, em outra série de experimentos, pr~

parou-se uma solução de acetato de zinco 0,050 M a partir de

uma solução mais concentrada, 1 M, como recomendado (4). A

um volume de 20,00 ml de solução de acetato de zinco 0,050 M,

adicionou-se, sob agitação, rapidamente, um volume conhecido

da solução de sulfeto de sódio recém padronizado. Após al-

guns minutos de agitação, a solução de acetato de zinco con-

tendo S fixado foi analisada pelo método elaborado. F,u:a

isto, deaerou-se a suspensão de ZnS obtida por 10 minut.os com

N2 . A seguir ligou-se a barrinha magnética, mantendo-se a

soluç~o sob agitação e ainda com atmosfera de N2 sobre a su-
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perficie da solução, adicionou-se cerca de 0,10 g de KI so

lido e ~,O ml de 8 2S04 9,0 M; em seguida o galvanômetro foi

zerado, sob uma diferença de potencial de 100 mV entre os 2

eletrodos. Imediatamente, volumes de solução de íons iodato

foram adicionados, medindo-se a corrente. Em 5 minutos a ana

lise estará terminada.

Nas tabelas 5 e 6, tem-se os valores obtidos

na análise da suspensão de ZnS, como descrito

te.

anteriormen-

Duas séries de concentrações de sulfeto foram

analisadas, contendo respectivamente, 420 ppb e 32,0 ppb na

solução de acetato de zinco. Obtiveram-se como resultados i

na média, respectivamente 443 ppb e 32 ppb~ sendo os desvios

padrões 3,0 (0,69%) e 2,5 (8,1%), respectivamente.

Como se percebe, o método, além de ser rápi-

do e simples, apresenta baixos desvios padrões para os ní-

veis testados.

Nas titulações efetuadas em laboratório, para

cada caso, utilizou-se uma concentração adequada de solução

de iodato de sódio. Assim, para as titulações de soluções

contendo 32 ppb de S, utilizou-se solução de íons

-6 - -2,0 x 10 M; para as titulaçoes de 420 ppb, a soluça0

~ - -4 -10ns 103 foi 1,0 x 10 M. Para cada caso, as adiçoes

.-
1°3

de

fo-

ram de 1,0 em 1,0 ml. Podemos ver na figura 14 o gratico

da determinação de 32 ppb de S

-6NaJ03 2,0 x 10 M.

titulado com soluça de

Diante de uma amostra natural, quando não se
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sabe o nível de concentração de sulfeto fixado pelo acetato

de zinco, torna-se necessário o uso de um procedimento se-

guro quanto à concentração de íons iodato a serem utiliza-

dos. Assim, estudos sistemáticos mostraram que i possível

o uso de uma única concentração de íons iodato 1,0 x 10-5 M

como titulante. Com isto, estabeleceu-se um procedimento re

comendável para a titulação de S

VII.2 - PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DE SULFETO INORGÂNICO

A uma célula, contendo dois eletrodos de pl~

tina de 1,0 cm
2

cada adicionar 20,00 ml da suspensão homo-

gênea de ZnS obtida pela separação do sulfeto da amostra na-

tural, uma barra magnética e·borbulhar nitrogênio por cerca

de 10 minutos. Após, adicionar 0,10 g de iodeto de potássio

sólido sob uma atmosfera de nitrogênio. Adicionar 2,0 ml de

ácido sulfúrico 9,0 M aplicar 100 mV entre os eletrodos e ze

rar o galvanômetro na sensibilidade em que a corrente seja

de cerca de 20 ~A de fundo de escala, sob agitação. Adicio-
-5 _

nar 1,0 ml de NaI0 3 1,0 x 10 M. Se ocorrer formaçao de

corrente, continuar adicionando volumes de 0,5 ml em 0,5 rnl

(ni vel de S até - 45 ppb); se, após a adição de 1,0 ml de

NaI03 não ocorrer formação de corrente, adicionar a seguir,

rapidamente, mais 1,0 ml do reágente; se, após a adição d

2,0 ml de íons 10; ocorrer formação de corrente (faixa de

até - 90 ppb) deve-se continuar adicionando íons 10; de 0,5

rol em 0,5 ml. Se, para o aparecimento da dorrente houver ne
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cessidade de se adicionar volumes maiores de 3,0 ml de NaJa)

-5 .-1, O x 10 M, o fundo de escala do galvanometro deve ser al·-

terado rapidamente para 100 ~A e as adições posteriores efe-

tuadas de 1,0 ml em 1,0 ml (concentrações de S

140 ppb) .

maiores que

ser maior queNOTA: Se se desconfiar da concentração de S

-4140 ppb, pode-se usar NaI03 1,0 x 10 , com a adição

de 0,5 ml e, formando-se corrente, adições posterio··

res de 0,2 ml, para um fundo de escala de 200 ~A.

Recomenda-se ser a mais rápida possível a adi

çao inicial de ions 10; at~ o aparecimento da corrente. Em

geral, alguns segundos sio suficientes para se perceber a

deflexão do galvanômetro. Contudo, após o aparecimento da

corrente (formação de 1
2
), deve-se aguardar um intervalo de

- .. \
tempo entre duas adições de ions 10

3
, a fim de se esperar a

homogeneização da solução. Em geral este tempo pode ser de

30 segundos a 1 minuto. Uma determinação pode ser efetuada

em 5 minutos.

VII.3 - PROCEDIMENTO PARA AMOSTRAS NATURAIS

° sulfeto inorgânico solfivel em ãgua e em ãci

do, é separado da amostra natural, como H2S, e e arrastado

por um gás inerte (N2 ), fazendo-se o mesmo passar em

borbulhadores ligados em s~rie, contendo acetato de

dois

zinco
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(conforme figura 5) .

Várias amostras naturais foram gentill1len~e ce

didas pela CETESB.

Essas amostras naturais foram tratadas em la-

boratório conforme descrito atrás, isto é, em um esquema de

aparelhagem conforme a figura 5, a 100 ml de água natural

homoga~izada, adicionou-se 10 ml de ácido sulfúrico concen-

trado, passando-se fluxo de N2 afim de arrastar-se o H2S.

Este foi introduzido em dois frascos em série contendo sqo

ml de acetato de zinco 0,05 M cada um. Após uma hora, os

dois frascos lavadores foram misturados (o contéudo de wn

foi transferido ao outro), lavando-se o frasco esvaziado com

5 ml de água bidestilada (3 vezes). ° único frasco lavador

foi homogeneizada e, assim, dessa suspensão, 20,00 ml foram

retirados por uma pipeta volumétrica de elevada vazão. A

seguir, 5,0 ml de água bidestilada foram introduzidas na pi-

peta afim de lavá-la. A suspensão com a água de lavagem fo-

raro introduzidas em uma célula. A seguir introduzir~~sedois

eletrodos de platina de 1,0 cm2 de área cada, deaerou-se a

suspensao por 10 minutos com N2 e, com atmosfera de N2 so

bre a superfície, 0,1 9 de KI foram adicionados e 2,0 ml de

H2S0 4 9,0 M. A .
Zerou-se o galvanometro, apllcando-se 100 mV

entre os eletrodos e, rapidamente volumes de 1,0 ml de NaIO)

foram introduzidos à solução. Os resultados das amostras en

contram-se na tabela 7, e f6ram comparados com a determina-

ção iodométrica convencional, após separação de H2S, também

(4). Cada valor da determinação por biamperometria é média

de trªs determinações.
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Como se percebe aplicando-se o teste t, ob-

tém·-se .O·I~j. . Para 95% de nível de confiança o tabelado e

2,45. Assim, aceita-se os valores das duas colun(Clsj mais oito

amostras naturais foram analisadas pelo procedimento des-

crito. Os resultados encontram-se na tabela 8. Infelizmen~

te, os níveis de 5 nas amostras não permi tiu o uso do me·-

todo de referência iodométrico que só se aplica a amostras

contendo 5 com concentraç6es acima de 400 ppb. Também TielO

pudemos aplicar o método espectrofotométrico de referência

com formação de azul de metileno (5) porque não dispúnhamos

dos reagentes na ocasião. Contudo os ensaios de laborató-

rio com amostras artificiais mostram os baixos desvios pa

drão do método e sua elevada exatidão. Assim, esses ensaios

com baixos teores de 5 serão efetuados comparativamente

com o método espectrofotométrico com formação de azul de me-

tileno tão logo tenhamos os reagentes. Mesmo neste caso,

percebe-se a necessidade de se separar o "25, afim de se eli

minar os interf~rentes.
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TABELA 5

Resultados obtidos na determinação de 420 ppb de S f-Í.xa-

dos em solução de acetato de zinco 0,050 M, por titulação

biamperométrica.

Resultados em ppb

443

444

442

442

441

440

443

450

N9 de resultados

Média

Estimativa do

desvio padrão

Erro no valor médio

para um nível de

confiança de 95%

Diferença entre o

valor verdadeiro e

a média

8

443

3,0 (0,69%)

2,55

5,5%
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TABELA 6

Resultados obtidos na determinação de 32 ppb de S fixados

em solução de acetato de zinco 0,05 M, por titulação biam-

perométrica.

Resultados em ppb

29

29

32

35

29

29

31

34

N9 de resultados

Média

Estimativa do

desvio padrão

Erro no valor médio

8

31

2,5 (8,1%)

para um nivel de 2,1

confiança de 95%.

---
Diferença entre o

valor verdadeiro e 3,2%

a média
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TABELA 7

Comparação de. resultados entre o método ti tulométrico com

iodo e o método por titulação biamperométrica (cada valor do

método de titulação por biamperometria é média de três de

terminações) em amostra naturais.

Resul tados (rpb) diferença (d)
Amostra

d 2Met. Biamp. Met. Tit. d

1 640,0 680,0 -40 1600

2 1120 1100 +20 400

3 914,0 900,0 +14 196

4 1150 1120 +30 900

5 1020 1030 -10 100

6 740,0 770,0 ~30 900

7 830,0 850,0 -20 400

Soma -36 4496

Média das diferenças - -36d = -- = 5,14
7

Variança das diferenças s2

S2 = L:di
2

- (L:di)2/n _ 4496 - 2
(-36) /7 = 7-1,9

n - 1 7 - 1

Estimativa do desvio padrão: S = tU;;., a.

t=~
S

5,1411 = t,Sá..
~;~~g

t tabelado para um nível de confiança de 95%; t = 2,45
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TABELA 8

Resultados obtidos na determinação de S em amostras natu

rais com baixos níveis, por titulação biamperométrica.

Resultados em ppb

207

274

50,0

72,0

59,0

73,0

125

39,0

N9 de resultados 8
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11,0

4,0

2,0

94.

PONTO
FINAL

~O 7,0 9,0 V (mL) 10;

FIGURA 14 - Determinação de 32,0 ppb de S fixa

do em acetato de zinco, por titula-

ção biamperométrica com solução de

iodato de sódio 2,0 x 10-6 ~.
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VII.4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Como se percebe, o método biamperométrico pu-

ra S apresenta-se como excelente opção para uma análise

rápida de rotina do mesmo em níveis de concentração com

tr~s ordens de grandeza (10 - 1000 ppb).
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VIII. 1 - REAGEN'l'ES E SOLUÇÕES

Todos os reagentes utilizados foram de pureza

analítica, e de procedência MERCK.

A água utilizada em todas as análises foi bi-

destilada.

A limpeza dos eletrodos e checagem dos rea~

gentes, soluções e desempenho do aparelho foram verificados,
I

como descrito no capítulo V (g).

a) Solução Eadrão de iodato de sódio

Uma pequena quantidade deste sólido foi tor-

o
nada constante a 110 C em estufa e a seguir foi pesado

1,97B92 g e diluido com água bidestilada para um litro dan-

do uma concentração final 0,01000 M.

A partir desta solução, as demais fora~ pre-

paradas por diluição instantes antes das titulações. Para

cada nível de concentração a ser usada, o balão correspon-

dente foi condicionado, como descrito no capítulo V.

>--
b) Solução absorvedora de tetracloromercurato de \)'?:k:~J..~_QLP_'!..[l1

(TCM)

Dissolve-se 10,86 g de HgC1 2 em mistura com
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5,96 g de I<Cl e 0,066 g de ED'fA em água bidestilada, dilui-

do a um litro de solução.

Esta solução ~, normalmente, estável por seis

meses. Se se formar algum precipitado, deve-se

toda a solução e se preparar outra.

c) Ácido sulfâmico 0,6%

desprezar

Dissolve-se 0,6 g de ácido sul fâmico em 100 m1

de água bidestilada.

Esta solução ~ instável e deve ser feita mo-·

mentos ~ntes da análise.

d) Tiossulfato de s6dio 0,1 N (0,1 M)

Dissolve-se 25 g de Na 2S 20j5H 20 em água bi

destilada previamente fervida e resfriada, diluindo a um li

tro. Adicionar 0,1 g de Na2CO) à sOlução. Deixar em repou-

so por um dia antes da padronização.

Para fazer a padronização foram pipetados

50,00 Inl da solução de NaTO) 0,01000 M para um erlenmeyer qe

500 ml imerso em gelo, adicionando-se 2,0 g de KI e 10 ml

de HCl 1,0 M. ° erlenmeyer foi fechado e deixado em repou

so por 5 minutosi ap6s, foi titulado com a solução de tios

sulfato de sódio com concentração aproximada de 0,1 M, at~

amarelo-pálido. Então, foram adicionados 5 ml de solução de
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amido e continuada a titulação até o desaparecimento da cor

azul.

e) solução de amido

Misturar 0,4 g de amido solúvel com um pouco

de água. Adicionar a pasta, lentamente, a 200 ml de agua

fervendo. Continuar fervendo até a solução ficar clara, es

friar e transferir a solução para um frasco com tampa esme

rilhada.

f) Solução padrão de sulfeto

Colocar alguns gramas de cristais de Na2S.9H20,

limpos e lavados, em um pequeno bequer; adicionar água bi

destilada previamente fervida e resfriada sobre os cristais,

um pouco menos que o necessário para cobri-los. Agitar oca~

sionalmente por poucos minutos e então, verter a solução pa

ra outro frasco. Diluir 1,00 ml desta solução a 1000 ml cOm

agua bidestilada.

Para fazer a padronização foi misturado em um

erlenmeyer de 500 ml, 10,00 ml da solução de sulfeto com

50,00 ml da solução de iodato de s6dio 0,01000 M e 20,0 rol

de hidróxido de sódio 10 M; após ferveu-se brandamente por

cerca de 10 minutos. A seguir a solução foi resfriada, e,

a mesma, foram adicionados 2,0 g de KI e 40,0 ml de H2S0 4
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4 M. ° iodo formado, que é equivalente ao iodato não consu-

mido, foi titulado com tiossulfato de sódio padrão 0,01 N,do

modo usual.

g) Solução padrão de sulfito de. sódio
F

Dissolve-se 0,40 g de Na2S0 3 em 500 ml de água

bidestilada recentemente fervida e resfriada. Esta solução

contém o equivalente a 320 - 400 ppm de S02.

Para fazer a padronização foi adicionado a um

0,01000 M, 25,00 ml de água bidestilada, 10,00 ml de

erlenmeyer de 500 ml imerso em gelo, 25,00 ·ml de NaI0 3

H2S0 4

1,0 M e 25,00 ml da solução de sulfito. Deixou-se em repou

so por 10 minutos e a seguir adicionou-se 2,0 g de KI sólido

a fim de completar a reação; e a seguir, o iodo formado, que

é equivalente ao iodato não consumido, foi titulado com tios

sulfato de sódio padrão 0,01 N, do modo usual.

h) Solução de acetato de zinco 1,0 M

Dissolve-se 220 g de Zn (C2H30 2 )2.2H 20

em agua bidestilada, diluindo a um litro.

1) Solução de ácido sulfúrico 9,0 M

Adicionar lentamente 500 ml de H2so 4

p.a.

con-
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centrado (18 M) a 500 ml de água bidestilada.

j) Solução de ácido sulfúrico 4,0 M

Adicionar lentamente 225 ml de H2S04 con

centrado (18 M) em um certo volume de água bidestilada e a

seguir diluir a um litro.

k) Solução de ácido sulfúrico 1,0 M

Adicionar lentamente 56 ml de H2S04

trado (18 M) a um certo volume de água bidestilada

seguir diluir a um litro.

1) Solução de ácido cloridrico 1,0 M

concen-

e a

Adicionar lentamente 84 ml de Hel concentra

do em um certo volume de água e completar a um litro.

m) Solução de hidróxido de sódio 10 M

Dissolver cerca de 400 g de NaOH em um certo

volume de água e a seguir diluir a um litro.



VIII.2 - APARELHOS E MATERIAIS

a) Galvanomêtro (polarógrafo SARGENT-WELCH, modelo 111).

b) Eletrodos de platina (duas placas com 1 cm2 de área,

da) .

c) Célula polarográfica

d) Agitador magnético

e) Cilindro de nitrogênio

f) Balança analític~ Metler

g) Bureta de pistão

h) Sistema de borbulhadores (lavadores de gás)

i) Estufa

j) Vidraria para preparo de soluções.

102.

ca-
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IX.l - C2~SIDERAÇÕES FINAIS

° método biamperométrico, recém-estudado, mo~

tra incríveis potencialidades na análise de traços. Duas

aplicações estão relatadas na presente tese (S02 e H2S), apr~

sentando nítidas vantagens sobre os respectivos métodos es-

pectrofotométricos. Assim, a enorme sensibilidade alcançada

pela biamperometria, acompanhada de elevadas precisão e exa-

tidão, tornam possível amostragens em tempo menores (caso do

S02) e com pequenos volumes de soluções (caso do H2S). E de

ve-se adicionar, ainda, a extrema simplicidade da aparelha-

gem usada.

Como se percebe pelo relato da presente tese,

o uso adequado da biamperometria torna a coulometria dispen-

sável, simplificando e barateando o processo de análise,

atraindo o seu uso.

Muitas determinações no meio ambiente podem

ser efetuadas usando-se Ia; e Bro;. Deve-se salientar- tam

bém outra possibilidade de análise por biamperometria, a-tra

vés de adição de padrão, o que torna mais ampla a aplicação

da biamperometria, aumentando as vantagens sobre o uso da

coulometria. Assim, determinações de 10 ppb de NO; em águas

com precisão de 13% já se encontra terminado (53); a deter-

minação de 4 ppb de Cr(IV) (54); traços de As(lll) e

(55); traços de sulfetos, dissulfetos orgânicos (53);

ços de I e Ia; em sal de cozinha e água do mar (56);

As(V)

t.ra-

tra-·

ços de Bro; em produtos de panificação (56); traços de Sb(III)
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e Sb (V) (54) e traços de metais nobres (57).

Outras aplicações estão sendo idealizadas pa-

ra breve, como a determinação de traços de C1 2 e CIO em

efluentes industriais; traços de oxig~nio em ãguas; determi-

nações indiretas de CO2 e CO no ar; determinações de funções

orgânicas (aldeídos, cetonas, etc.), assim como de

tos orgânicos em geral, CN-, etc.

compos-

Além dos usos de 103 e Bro;, em breve futuro

estudaremos outros sistemas também, como Fe(CN)~--/Fe(CN)~--:

O método biamperométrico pode ser utilizado

manualmente com rendimento de 10 - 12 amostras por hora. pa

ra futuro, estudaremos a possibilidade de automatizá-lo.
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X.l - RESUMO

A titulação biamperométrica mostra possibi-

lidades mais amplas que as relatadas em livros-texto, poden

do-se analisar traços com elevadas precisão e exatidão ..

Duas aplicações foram demonstradas no presen

te trabalho: as determinações de S02 e S-- inorgânico em

efluentes, com enormes vantagens sobre os respectivos méto

dos espectrofotométricos. Em poucos minutos pode-se deter

minar 13 ppb de S02 (recolhidos em TCM) com precisão de 7,7%

e de 10 ppb de H2S (após separação do efluente) com precisão

de 8,1%. Foram efetuadas anâlises de amostras naturais gen-

tilmente cedidas pela CETESB e confrontadas com os métodos

de referência, encontrando-se perfeita concordância nos re

sultados.

X.2 - SUMMARY

The biamperometric ti tration as studied, shcws

t..-lider possibili ties than c Jdssical in terpretation reported

in.the text-books. This technique studied in this thesis

shows tremendous applications in trace analysis, with higer

accuracy ahd precision.

In the present thesis, two applications of

~1e technique were made: the determinations of S02 in the
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in waters, with advantages over

the respective spectrophotometric methods.

In few minutes one can determine 13 ppb the

S02 (absorved in TCM) with 7,7% accuracy and 10 ppb the S

(after recovery in ZnAc2) with 8,1% accuracy.

Natural samples offered by CETESB (Environmen- ~

tal Protection Agency of the State of são Paulo) and the

results found were in good agreement with those obtained by

the reference methods.
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