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RESUMO

O presente trabalho procura dar continuidade a uma das

linhas de pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Química Analíti

ca do Instituto de Química da Universidade de são Paulo: o es

tudo da formação de complexos .

•
2-

O sistema Hg(II) / S203 foi analisado potenciometric~

mente, com a finalidade de identificar o número de complexos

formados, assim como estimar as constantes de estabilidade en

volvidas no fenônemo de complexação. Tal equilíbrio foi leva-

do a termo a 25,0 ! 0,19C, e força iônica 2,00M, sendo detec-

tados quatro espécies complexas. O modelo matemático que me-

lhor se ajustou aos dados experimentais fornecidos pelo sist~

ma, conta com os seguintes valores para as constantes globais

de formação:

24 -1 ( valor atribuído )~l = 1 x 10 M

(32 = (8,0 ! 2,8) x 10 27 M-2

(33 =
+ 30 -3(1,71 - 0,03) x 10 M

(34 =
+. 30 -4(3,07 - 0,77) x 10 M

Na região de baixa concentração analítica de ligante

5mM, o acesso experimental foi limitado pela precipitação

de sulfeto mercúrico sendo impossível obter informaçôes sobre

a primeira espécie •
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2_° comportamento do mercúrio no sistema Hg(II) / 82°3

foi estudado de uma forma mais abrangente, sendo estendido

ao meio não complexante, onde o equilíbrio de dismutação

do cátion mercuroso governa. Nas mesmas condições de tempe

ratura e força iônica anteriores, foram obtidos alguns pa-

rãmetros desse equilibrio, a saber:

•

- potenciais formais de eletrodo:

o' + 0,014 ) VEHg(I) / Hg(O) = ( 0,456 -

o'E
Hg(II) / Hg(O) + 0,0016) V= ( 0,559 -

o'
EHg(II) / Hg(I) + 0,0023 ) V= ( 0,6625 -

- constante do equilibrio heterogêneo:

Q (potenciométrica) = (3 ! 1) x 10 3
p

Adicionalmente, foram realizados estudos eletrogravi-

métricos sobre o mecanismo de oxidação coulométrica do mercúrio

metálico, em diversos eletrólitos suporte, merecendo
b"

que a est~ização do Hg(I) por cloreto, e do Hg (11)

tiossulfato, mostrando que a transferência eletrônica

processo por etapas.

desta-

por
,

e um

I
Complementando o estuào do sistema, a potencialidade

análitica do tiossulfato na determinação dos cátions do mer

cúrio foi confirmada em titulações potenciométricas.
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- electrode potentials:

o'
E = (0.456 ~ 0.014) V

Hg(I)/Hg(O)

o'E (+Hg(II)/Hg(O) = 0.556 - 0.016) V

o'
EHg~II)/Hg(I) = (0.6625 ~ 0.0023) V

- heterogeneous equilibria constant:

+ 3
Qp = (3 - 1) x 10

Electrogravimetric studies about the coulometric 

oxidation mecanism of metallic mercury have also been execu

ted. The oxidation was carried out at several suporting e

lectrolites, regarding the Hg(II) stabilization by the tios

sulphate anion, and the Hg(I) by chloride, showing that the-

electrochemical transfer occurs in a step by step processo

In addition to system study, the analytical poten

tiality·of the tiossulphate on the determination of mercury

cationic species was confirmed by potentiometric titulations.
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o.

A química dos compostos de coordenação tem conquistado,

no decorrer das quatro últimas décadas, uma importância conside-

rável nos diversos campos da pesquisa acadêmica.

o interesse nos estudos de formação de complexos, com

especial relevância à determinação de constantes de equilíbrio,

referentes à formação de complexos sucessivos, se deve à possibi

lidade de se ter acesso a informações importantes sobre o sis

tema. Dados de equilíbrio nos permitem inferir sobre a composi-

ção, estrutura, propriedades gerais e estabilidade dos complexos

formados, além de serem inúmeras as aplicações de caráter analí

tico e termodinâmico decorrentes desses estudos.

A produção científica, compilada em parte por K. B.

YATSIMIRSKII e V.P. VASIL'EV(l), L.G. SILLEN e A.E. MARTELL(2)

R.M. SMITH e A.E. MARTELL(3), e mais recentemente por S. KOTRL1

\/0 (4) "(5)
e L. SUCHA e por E. HOGFELDT , teve seu estimulo inicial na

contribuição de pesquisadores como I. LEDEN(6), J. BJERRUM(7) e

S. FRONAEUS(8), entre outros. Indiscutivelmente, o maior volume

de publicações se refere aos complexos formados com os elementos

de transição.

o grupo de Química Analítica deste Instituto tem desen
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volvido numerosos trabalhos envolvendo estudos de equilíbrio, can

e~ial interesse nos ligantes constituídos pelos haletos e pseu

do-haletos, em continuidade à linha de pesquisa iniciada em 1955

, E (9-11) - . t tpor P.E.A.SENIS , com o an~on azo e o, N
3

•

° tiossulfato, apesar de não ser um íon pseudo-haleto ti

pico, se assemelha à série em algumas de suas propriedades quimi

cas e eletroquímicas. A antecipação da descarga catódica polar~

gráfica de níquel(II) e cobalto (II) no eletrodo gotejante de mer

cúrío e a reação de tiossulfato com ferro (III) , que desenNOlve a

princípio uma coloração castanha, em analogia ao tiocianato, são

alguns exemplos relevantes. Além disso, como os processos anódi

cos envolvidos na dissolução polarográfica de mercúrio na prese~

ça de tiossulfato não estão bem esclarecidos na literatura, sur

giu o interesse em estudar o equilíbrio estabelecido entre Hg(II)

2
e S203 •

Assim, o presente trabalho abrange, em linhas gerais,

os seguintes aspectos:

1 - Estudo potenciométrico e polarográfico sobre o equilíbrio

de dismutação do íon rnercuroso. Esse estudo visou a de

terminação experimental da constante de desproporciona-

mento do Hg(I) e dos potenciais formais dos sistemas en

volvidos, com finalidade de utilizá-los no tratamento ma

temático dos dados de equilíbrio fornecidos pelo siste

2-
ma Hg(II)/S203 •

2 - Considerações sobre o mecanismo de oxidação coulométrica

do mer8úrio metálico, com base em dados eletrogravimétri

cos e spot testo

~

I]

r
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3 - Titulações potenciométricas dos cátions do mercúrio com

tiossulfato. Esse estudo teve corno objetivo obter infoE

mações sobre a seletividade do ligante e a estequiom~

tria da reaçao de complexação, mas também nos permitiu

inferir sobre a estabilidade relativa dos complexos for-

mados, com bas~na altura e declividade do salto de po-

tencial.

4 - Avaliação Experimental das constantes de formação de com

plexos no sistema 2
Hg(II)/S203 •
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I.l - MERCORIO(12-l8, 23}

•

- História -

o mercúrio foi um dos primeiros metais conhecidos pelo

homem. Existem evidências arqueológicas de que sua descoberta é

anterior ao século VIII a.C., possivelmente até século XVI a.C.

ARISTOTELES em suas obras "Meteorologia" e "De Animá"

faz mençao ao mercúrio, a aproximadamente 320 a.C.; THEOPHRASTUS

(300 a.C.) ao descrever a famosa mina de Almadén na Espanha, es

tabelece que se podia prepará-lo por trituração do cinábrio com

vinagre, num recipiente de cobre. Chamavam-no "chytos argyros",

prata líquida ou prata viva. DIOSCORIDES, por volta de 50 d.C.,

chamou-o "hydor argyros", prata líquida; descreve sua preparação

por aquecimento do cinábrio com cal em retortas de ferro. PLI

NIO (77 dC) se refere ao mercúrio nativo como "argentum vivum" ,

prata viva, e ao metal obtido pelo aquecimento do cinábrio corno

"hidrargyrum", prata líqui'::a, e CVIu""nta sua utilização na extra

ção do ouro. AQUINAS estudou a dissolução de metais no mercúrio,

atribuindo a essas soluções o nome de "amálgamas". A natureza

metálica do mercúrio foi assunto de considerável discussão até o

inverno de 1759, quando J.A. BRAUN descobriu que podia congelá-
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-lo na forma de sólido maleável, com uma mistura de neve e ácido

o mercúrio exerceu·uma surpreendente fascinação sobre

os alquímistas, que durante muito tempo acreditaram que ele, ou,

algo semelhante, fosse um constituinte de todos os metais. Os

alquimistas estudaram as propriedades do mercúrio em considerá-

veis detalhes, na tentativa de transformá-lo em prata ou ouro.

Muitos dos métodos padrão que vem sendo usados na àetenni.nação do

mercúrio são os mais antigos métodos de química analítica.

Muitas foram as representações simbólicas do mercúrio

empregadas desde a Antiquidade: uma meia-lua D' e o sinal f
foram encontrados nos manuscritos gregos. Por analogi.a com o

Mercúrio da Mitologia, mensageiro dos deuses, os alquimistas sim

bolizavam o metal pelo caduceu, ou bastão heráldico ~ , também

usado para representar o planeta Mercúrio. O símbolo atual, Hg,

proposto por Berzelius, deriva do antigo nome latino "hydrargyrum li.

- Ocorrência -

Encontra-se mercúrio livre, em pequenas quanti~s, dis

seminado nos minérios de mercúrio, cujas ocorrências economica-

mente exploráveis são por sua vez, relativamente pouco numerosas.

Os depósitos de mercúrio são geralmente encontrados junto às li

nhas que acompanham intensas manifestações vulcânicas.

A única fonte importante do mercúrio é o cinábrio, um

I

I
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mineral avermelhado, constituído principalmente por sulfeto mer-

cúrico. Outros depósitos menores de calomelano (Hg 2C1 2), tiema

nita (HgSe), assim como.amálgamas de ouro, prata e telúrio são

também encontrados.

As principais minas de mercúrio estão localizadas na
oi

Espanha e Itália. Paises como Es.tados Unidos, Iugoslávia, Rús-

sia, Canadá, México, China e Japão contribuem com a quase totali

dade do restante da produção mundial.

Aproximadamente 30% do total de mercúrio extraído anual

mente. é originário da mina de Almadén (Espanha) e 25% da mina de

mostram que a mineração do mercúrio em Almadén.vem sendo conti-

Evidincias históricasIdria (antes Itália, agora Iugoslávia) .

nuamente explorada a pelo menos 2500 anos (desde 415 a.C). PLt

NIO (77 d.e) refere-se ao fato de que 4500 quilos de ~rio, pro

venientes dessa localidade, eram anualmente levados para Roma.

Os depósitos americanos estendem-se do Alasca, acompanhando os

nam mais profundos, são menos valiosos.

mente daqueles e talvez de muitos outros, à medida que se tor-

Andes, até o Peru. Em certa época, a produção americana rivali-

a de Almadén, porém os depósitos americanos, diferente-zava

- Metalurgia -

Do ponto de vista econ6mico,0 cinábrio é o único mine-

ral importante usado na produção do mercúrio, e sua metalurgia

envolve essencialmente a concentração do minério, ustulação e

condensação dos vapores metálicos.
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Preliminarmente o minério é triturado e depois escolhi

do ama0, ou separado numa peneira em dois tipos: um constitui o

minério rico o outro contém muita "ganga".

Ustula-se o minério com um suprimento regulado de ar,

para oxidar o enxofre e libertar o metal:

(1)

A temperatura é tão elevada que decompõe os óxidos de mercúrio

eventualmente formados.

Nas instalações que operam em grande escala sao usados

diferentes dispositivos para a condensação. Em Idria, o mercú

rio é condensado em grandes câmaras, enquanto que ·em Almadén,

é usada uma série de recipientes tendo o formato de pera (alu-

deles), ligados em fileiras de aproximadamente 15 metros de com

primento. ° metal é exportado em frascos de ferro que contém

30-35 Kg.

Outros processos também. utilizados consistem na desti-

lação do minério em retortas de ferro, com cal viva ou limalhas

de ferro:

4 HgS + 4 CaO -+ 4 Hg +
+-

3 CaS + CaS04
(2)

HgS + Fe -+ FeS + Hg
+-

(3)

Em operaçoes-menores, um outro
... .tratamento qU1ID1CO é empregado,

mas não compete comercialmente com a ustulação: ele depende da
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mercúrio é o único elemento significativamente monoatômíco 00 es

tado gasoso.

TABELA I - Algumas Propriedades do Mercúrio

;...

Número Atômico

Configuração Eletrônica

Potenciais de Ionização para Elé
trons Sucessivos, ev

Peso Atômico

Número de massa e abundância re1a
tiva dos isótopos estáveis

V 1 - . 3/ ~o ume Atom~co, em g.atomo

Raio dos tons Diva1entes, ~

Estrutura Cristalina

- oPonto de Fusao, C

80

IXel 4 f14 5 d 10 6 s2

10,45; 18,752; 34,3; (72);
(82)

200,61

202,29/80%; 200,23/13%;
199,16/84%; 201,13/22%;
198,10/02%; 204,6/85% ;
196,0/146%

14,81

0,93

romboédrica, a = 3,005 R
-38,87

J11

]1 '

Calor Latente de Fusão,
K/cal/g.átomo

b 1 · - oPonto de Eu ~çao, C,
760 mm Hg

a

0,557

356,6

Calor Latente de Vaporização,
Kca1/g.átcmJ, no ponto de ebulição

Calor Específico, ca1/g.átomo, a
20 0 C

Condut~vidade Térmica,
ca1/s/crn2/ oC/cm

~csisti~idade Elétrica, ohm/em,
a 20 0 C

Suscetibi1idade Magnética, unida
des CGS, a 180 C

14,2

6,67

0,0248

9 58 10-5, x

-1,5 x 10-7

-continua-
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Tabela I (continuação)

Densidade, g/cm
3 , a OoC

20°C
25°C
30°C

13,595
13,546
13,534
13,522

Tensão Superficial, dyna/cm,

a ~I OOC no
° '60 C,no

l5 0 C,no

vácuo
vácuo
ar

480,3
467,1
487

Pressão de Vapor, mmHg,

°a -30 C
OOC

26°C
50°C

100°C
150°C
200°C
300°C

. -6
4,78 x 10_4
1,85 x 10 -3
2,000 x 10_2
1,267 x 10
0,2729
2,807
17,287
246,80

!ndice de Refração 1,6 - 1,9

Calor de Formação, Kcal

Energia Livre de Formação, Kcal

Entropía, cal/grau

14,54 (vapor) ; 0,0 (líquido)

7 ,59 (vapor); 0,0 (líquido)

41,80 (vapor); 18,5 (líquido)

Potencíais Normais de Eletrodo,

Cl + 1/2 Hg2C12 ~ HgC12 (sat.) + e

Sobretensão do hidrog~nio em
H2S04 1M e 0,01 amp/cm

Equivalente Eletroquímico por
Coulomb

+ 1,09

1,0394 e 2,0788

1,2 V

- u,53

- 0,920

- 0,789

- 0,2676

- 0,854

25°Ca

2 Hg 2+
+ Hg 2 + 2 e
+-

2 Cl + 2 Hg + Hg 2C1 2 + 2 e
+-

2+ 2+
Hg 2 ~ 2 Hg + 2 e

2+
Hg + Hg + 2 e

+-

2+
HgS + S + Hg + 2 e

+-

V,
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Uma outra característica do mercúrio que chama a aten

~

çao e a sua solubilidade tanto em solventes polares, como apola-

res (solução saturada em água isenta de ar, a 25 0 C contém

6Xl0-
8
g/ g de Hg). ~ interessante aqui mencionar a solubilidade do

mercúrio em fósforo líquido, único caso conhecido de metal que

se dissolve em líquido não metálico por piocesso puramente físi

co.· A solução líquida é perfeitamente clara, mas por meio de

rápida cristalização, induzida por intenso resfriamento, o mer-

valor positivo de potencial padrão de eletrodo e em geral é bas-

tante inerte do ponto de vista químico; essas propriedades sao

consideradas como·uma manifestação do chamado efeito do "par i.ner-

alto

(a solubilidade

o mercúrio é único em muitos outros aspectos: ele pos-

é de 0,29 mg de mercúrio por grama. de fósforo).

cúrio separa-se em glóbulos extremamente finos

sui potenciais de ionização excepcionalmente elevados, um

te" .

Particularmente, o valor extremamente alto do seu ter-

ceiro potencial de ionização lhe confere poucas das propriedades

associadas aos elementos de transição típicos, pois lhe impede

a utilização dos orbitais d para a formação de íons complexos; na

prática, em nenhuma circunstância o mercúrio adota estados de

oxidação maiores que II, pois nem as energias de solvatação, nem

as ~,:ticulc?~~s são suficientes para fazer o estado de oxidação III

quimicamente estável. Existem ainda outras diferenças: o mercú

rio é um metal mais brando, e possui um ponto de fusão menor que

os metais de transição. Não apresenta valências múltiplas como

característica.importante e muitos de seus compostos são brancos.
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A possibilidade dos complexos apresentarem ligações n entre o me

tal e o ligante é muito menor, mesmo no caso do cianeto. Esse

:~

fato esti associado a sua estrutura eletr6nica r e nio se conhe-

cem carbonilas, nitrosilas, complexos com olefinas, etc, anilo-

gos aos formados pelos elementos de transição. Tão pouco existem

efeitos de estabilização por campo cristalino.

o mercúrio é inerte frente aos icidos não oxidantes; o

iCido sulfúrico concentrado a frio reage muito lentamente, mas a

quente, forma-se sulfato mercúrico e dióxido de enxofre. O ici-

do nítrico concentrado ataca muito rapidamente o mercúrio, for-

mando nitrato mercúrico e óxido de nitrogênio; o ácido nítrico di

luído atua lentamente dando nitrato mercuroso. g atacado pelo

icido iodídrico, gasoso e a frio, formando os iodetos mercuroso

e mercúrico. Em contato com soluções alcalinas ele gradualmente

forma óxido mercúrico.

o mercúrio reage

li cloro e bromo, a temperatura

I' do com ele em um almofariz.

como o enxofre e o selênio.

diretamente com os halogênios: com

ambiente, com iodo, quando tritura-

Reage ainda com outros nao metais,

.....

Em condições normais o mercúrio não perde seu brilho,

porem quando aquecido a ebulição em presença de ar ou de oxigê

nio, oxida-se lentamente. O Hg e O2 são instiveis com respeito

ao HgO, a temperatura ambiente, mas a velocidade de combinação é

o -extremamente lenta. A 300-350 C a reaçao tem lugar a uma veloci

dade apreciivel, no entanto, ao redor de uns 400 0 C e a temper~

turasmaiores, a relação de estabilidade se inverte, decompondo-

-se o HgO rapidamente em seus elementos:

..,
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HgO (s) -+
+

Hg (s) + 1/2 O2, 6Hd " = 38,2 Kcal/mol
~ss

(6)

A capacidade que possui o mercúrio em absorver oxigê

nio do ar e logo regenerá-lo no estado puro, constituiu um feito

importante nos primeiros estudos sobre o oxigênio efetuados por,

Lavoisier e Priestley.

- Amálgamas -

o mercúrio forma ligas, denominadas amálgamas, com mui

solve produz luminosidade brilhante, e forma-se um composto de

Obtém-se o amálgama de sódio prensando pedaços limpos

de sódio submersos em mercúrio; cada pedaço de sódio que se dis

mercúrio

za exata do amálgama de amônio é um tanto duvidosa, porém acredi

ta-se que, quando preparado em temperatura inferior a oOe é um

com evolução de calor, formando KHg 2 • O amônio também forma um

amálgama. Na sua preparaçao, o volume original de mercúrio ex

pande de 20 a 30 vezes formando uma massa semi-sólida. A nature

composição definida, NaHg2 . Potássio se combina com

tos metais. Em geral, os amálgamas parecem ser soluções, em mer

cúrio, do metal ou do composto intermetálico.

verdade::' .... u amál-:,..J!la de amônio, ao passo que, em temperaturas mais

elevadas, se decompõe em mercúrio, hidrogênio e amônia. Há cita

ções na literatura, que os sais de amônio quaternários também po

dem formar amálgamas. O amálgama de magnésio decompõe a água

energeticamente, e é usado corno agente redutor em química orga-

nica.
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o ouro, a prata, o cádmio, o estanho, o bismuto, o clrum

bo, o zinco e o índio também formam facilmente amálgamas, a tem

peratura ambiente. O cobre finamente dividido forma amálgama fa

cilmente, porém quando em pedaços, a ação é lenta. Crômio e man

gânes são escassamente solúveis. O arsênio e o antimônio amalga

mam-se dificilmente, enquanto que o tungstênio, o cobalto, ní

quel e os demais elementos do grupo da platina parecem ser iner

tes. A platina torna-se quebradiça com a exposição prolongada ao

mercúrio. O ferro não.forma .amálgama diretamente, mas pode-se

preparar um amálgama de ferro, triturando limalhas de ferro com

cloreto mercúrico e água.

Os amálgamas são líquidos conforme a quantidade relati

va de mercúrio; amálgamas de sódio, por exemplo, com mais de 1,5%

de sódio já são sólidos.

- Usos do Mercúrio -

A fluidez, o baixo ponto de fusão, e o alto ponto de

ebulição do mercúrio combinados com uma velocidade de expansao

uniforme e o fato de ele não molhar o vidro fazem do rrercúrio um elemen

to ideal para o uso em termômetros, em ·muitos instrumentos cien

tíficos e para diversas aplicações em laboratório.

A alta densidade específica, a baixa pressão de vapor

e o baixo ponto de fusão são propriedades úteis na fabricação de

barômetros e manômetros. Sua mobilidade e alta condutivi~ são

características empregadas na produção de instrumentos elé

tricos.

I!
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A uma temperatura consideravelmente acima do seu pon

to de ebulição, o vapor conduz eletricidade e emite radiação ri

ca em raios ultravioleta,. Essa propriedade é utilizada na con~

trução de lâmpadas de vapor de mercúrio .. Nas lâmpadas fluores

cent~s, um tubo de vidro contém uma substância que fluoresce quan

do ativada pela luz ultravioleta emitida por vapor de mercúrio.

A habilidade do mercúrio em dissolver ouro e prata é

usada na extração desses metais. Em odontologia usam-se amálga

mas de ouro, cobre, prata e zinco para obturações em dentes. An

tigamente usava-se o amálgama de estanho para o "prateamento" de

espelhos.

Quantidades consideráveis sao consumidas na produção

de cinábio artificial (vermelhão), usado como pigmento, e de fuI

minato de mercúrio (detonante); encontra ainda aplicações na agri

cultura (fungicida), e em processos industriais, como catalisa

dor, na produção eletrolítica de C1 2 e NaOH e na indústria de

papel.

. d d ~. d C t (19-22)- TOXl ez o MercurlO e e seusompos os -

o comportamento do mercúrio nos sistemas biológicos de

pende da forma na qual ele e assimilado pelo organismo. Uma re

presentação esquemática do modelo de distribuição do mercúrio em

seres humanos é dada na figura (1).
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cérebro, ele é oxidado a Hg(II), o qual danifica as células do

sistema nervoso central.

,/}/ //'/ //)/

'1!t:.Os compostos orgânicos geralmente sofrem rápidas bio-

transformações a Hg(II) i no entanto, a ligação Hg-C das cadeias

mercuriais pequenas é estável no meio biolqgico. O metilmercú -

rio, entre todos os compostos do mercúrio , é a forma mais tóxica.

Devido a sua solubilidade em lipídeos, ele cruza facilmente a

lativo.

"barr~ira sanguínea" do cérebro, onde se acumula, causando rompi

ressaltar que as células nervosas não são repostas por divisão

I

~ ínteressante

A açao tóxica do mercúrio geralmente é atribuída a sua

alta afinidade pelos grupos - SR presentes em protelnas que de-

Os primeiros sintomas na intoxicação crônica por mercú

rio sao perda de sensação nas extremidades das mãos e pés, e

áreas ao redor da boca (parestesia). Esses são sintomas gerais

sempenham funções vitais no metabolismo humano.

mento das células do sistema nervoso central.

celular. Assim, sua destruição é irreversível e o efeito é curou

de doenças do sistema nervoso, sendo difícil identificar a into

xicação nesse estágio. Quando a taxa de mercúrio aumenta, esses

sintomas são seguidos por perda de coordenação motora (ataxia),

dificuldade na articulação das palavras (disartria), perda de a~

dição, dos dentes, cegueira, coma e morte. Síntomas subjetivos

corno alteração da personalidade, depressão, nervosismo e irrita-

bilidade também são relatados.

Na intoxicação aguda, nausea, vômito, cólica abdominal
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"e diarréia sanguínea sao os sintomas manifestados; para uma dose

letal (= 200 mg/para uma pessoa de 50Kg), a morte geralmente ocor-

re em 10 d:i;as, quase sempre como resultado de uremia.

- Cuidados com. o Mercúrio -

Tanto o mercúrio como seus compostos constituem sé-

rios poluentes nos laboratórios de q~ímica analítica, não pode~

do ser despejados diretamente nas pias.

Uma maneira de tratar o "lixo" químico contendo sais

de mercúrio é adicionar sulfeto de amôn~iol. que precipita o Hg(II)
'~u, tÚ~

como HgS, que então pode ser rejeitado~ ,Aliás, é nessa forma que

a natureza apresenta o mercúrio, no seu mais abundante minério

(cinábrio) .

Mercúrio metálico eventualmente derramado em bancadas

ou no chão pode ser recuperado com o auxilio de uma espiral de

cobre; por vezes, forma múltiplas micro-esferas que podem entrar

em fendas, ou escorrer para lugares de difícil acesso, prejudi-
r
'~I ' cando sua remoça0 com a espiral. Nesse caso, se faz uso de -po

de zinco, pó de cobre ou pó de liga de Devarda (45% AI, 5% Zn e

50% Cu), previamente ativados com uma solução diluída de ácido

nítrico (1:10), que acelera a formação dos amálgamas. Env~Zre em

pó também é empregado com essa finalidade.

o mercúrio metálico.deve ser conservado em recipien

tes fechados. e manipulado em ambientes ventilados. Em algtms l~

boratórios conserva-se o mercúrio sob uma camada de água, mas
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isso nao evita a sua evaporaçao.

- Compostos de Mercúrio Aspectos Gerais -

(

o mercúrio exibe muitas peculiaridades interessantes

através do comportamento químico de seus compostos. Apresenta

duas séries, correspondendo aos estados de oxidação +1 e +2, que

gerdlmente diferem em um número apreciável de aspectos.

Assim, os compostos de Hg(II) são mais numerosos e qu~

se todos os seus sais são anidros. Muitos dos sais de Hg(I) sao

menos solúveis que os correspondentes sais de Hg(II), especial-

mente o sulfato, o cloreto, o brometo e o iodeto. Os mucos sais

mais solúveis são os derivados de oxoácidos monopróticos fortes,

como nitrato, clorato e perclorato. No entanto, cabe ressaltar

que um dos compostos mais pouco solúveis que existe na natureza

é o sulfeto de Hg(II); seu produto de solubilidade é extremamen~

te baixo (= lO-54), de forma que mesmo os complexos mais está 

veis de Hg(II) são decompostos pelo sulfeto de hidrogênio, com

deposição de HgS.

Os compostos de Hg(I) solúveis são altamente ioniza

dos em solução aquosa, em contraste com a natureza covalente de

muitos compostos de Hg (II). As soluções aquosas de sais de Hg(II)

ionizados são fortemente hidrolisadas; a hidrólise de sais de

Hg(I) é bem menos pronunciada; de fato, foi mostrado por W.FORS

LING e colaboradores (24) , que a acidez das soluções de Hg(I) de

corre da hidrólise do Hg(II) presente como contaminante.
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Uma característica dos sais de Hg(II) é que a extensão

com que se dissociam depende da natureza de seus ânions. Os sais

dos oxoácidos inorgânicos mais fortes, por exemplo, nitrato, sul

fato e perclorato, comportam-se como eletrólitos normais. Ao la

do dos sais normalmente dissociados, existem também. 05 sais de

Hg(II) solúveis, que Sb ionizam apenas muito fracamente em solu

ça0 aquosa. Assim comportam-se o cloreto, o brometo e o tiocia

nato; o cianeto é o caso extremo, pois dá urna· solução não condu

tora, que não apresenta as reações usuais do mercúrio mercúrico.

O iodeto € pouco solúvel e também fracamente ionizado. Em tais

casos, a hidrólise é correspondentementa fraca e as soluções ape

nas levemente ácidas. 05 sais de Hg(II) de ácidos orgfuúoos mo

deradamente fortes, por exemplo, acetatos, são parcialmente ioni

zados, tal corno os ácidos de que derivam e aproximadamente no mes

mo grau.

O Hg(II) caracteriza-se por sua acentuada tendência pa

ra a formação de complexos em que a covalência, em consonância

com a tendência do mercúrio de ficar limitado a um quarteto de

elétrons de valência, raramente é maior que 4. Os números de co

ordenação caracteristkos são 2 (linear) e 4 (tetraédrico). Os

complexos de Hg(II) mais importantes são aqueles em que aparecem

como doadore~ halogênios, enxofre, nitrogênio e carbono. O Hg(I)

praticamente não forma complexos. Quando se procura preparar os

complexos de Hg(I), a partir de seus compostos, costumam formar

-se os correspondentes complexos de Hg(II), com separação de mer

cúrio metálico. Isso se deve, em parte, a pouca tendência que

possui o Hg(I) em formar ligações coordenadas, mas influi também

o fato de que o Hg(II) forma complexos muito maís estáveís com

------------------------------ =
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a maioria.dos ligantes (ex: CN , I-, aminas e sulfetos de alqui-

la), o que provoca o desproporcionamento do Hg(I).

Finalmente, o Hg(II) forma ligações covalentes muito

estáveis com o carbono. Como resultado, numerosos compostos or-

ganometálicos são formados; a mesma tendência nao é apresentada
\

pelo Hg(I) •

o mercúrio é reduzido nas soluções de seus sais, quer

mercurosos quer mercúricos, por todos os metais, exceto o ouro,

a platina e a prata.

- O 10n Mercuroso -

O íon mercuroso possui uma natureza binuclear, apre

sentando uma estrutura dimerizada do tipo IHg-Hgr 2+. Evidências

desse fato são obtidas de numerosas fontes:

l-Os compostos mercurosos são diamagnéticos, tanto no esta

do sólido como em sOlução. O íon Hg+ deveria ter um elé

tron desemparelhado.

2 - Estudos estruturais, mediante difração de raios-X, de vá

rios compostos mp~=arOSOE ~emonstraram de forma inequív~

ca, a existência de íons individuais Hg~+.

3- Todos os nitratos metálicos possuem o mesmo espectro Ra

mam, devido à ligação covalente do NO;. O nitrato mercu
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roso mostra uma linha intensa ~a no espectro, que po

de unicamente ser atribuida à vibração de estiramento

Hg-Hg.

4 - A condutância elétrica de soluções de sais mercurosos se
-t

assemelha no valor, e na forma como varia com a concen-

tração, às condutâncias de eletrólitos uni-divalentes,

e não uni-univalentes. Por exemplo, se a ionização fos

se HgN03 + Hg+ + N03 , comportar-se-ia ~omo o AgN03 • Mas

isso úão ocorre. A condutância é análoga ao Pb(N03 )2 e

portanto, por analogia:

Pb(N03 )2

Hg2 (N03 )2

+

+

Pb2+ + 2 NO
3

2+
(Hg)2 + 2 N03

(7)

(8)

5 - Existem vários tipos de equilíbrios, nos quais só se po-
~

j dem obter constantes adequadas, se se supoe que ~o ~on

solução de nitrato de prata com mercúrio líquido, verifi

mercuroso é dímero. Por exemplo, quando se agita uma

ca-se uma parcial redução dos íons Ag(I) a Ag(O) , que

se dissolve no mercúrio, formando ao mesmo tempo um~

tidade equivalente de Hg(I). Estabele-se um equilDrio

e o sistema envolvido é um dos seguintes:

o +Hg + Ag +... + oHg + Ag (amalg.) (9)

I
~

I

1

o + 2+ o
2Hg + 2Ag t Hg 2 + 2Ag (amalg.) (10)

l
j
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As constantes de equilíbrio sao, respectivamente:

~=
IAg+1

(11)

~~~-
IAg+1 2

(12)

As experiências realizadas por A. OGG(25) já em 1898, de

monstraram que somente a última equação, a que supoe o

íon mercuroso diatômico, é efetivamente constante.

igual a 2.

Para se poder compreender bem a química do íon mercuro

6 - Estudos envolvendo a f.e.m. de certas pilhas de concen-

que os compostos mercurosos contém o

grupo -Hg-Hg-, através da avaliação do número de elétIOns

tração, confirma.m

brio Hg(I)-Hg(II). Na tabela (I) foram dados os potenciais de

oxi-redução dos sistemas Hg(I)/Hg(O), Hg(II)/Hg(O) e Hg/II/Hg(I).

so devem se ter claros alguns aspectos termodinámicos do equilí-

No caso do equilíbrio de desproporcionamento:

r;o = -0,131V (13)

donde se obtém:

-3= 6,0 x 10 (14)
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Os valores dos potenciais normais de eletrodo ímplicam

que unicamente os agentes oxidantes com potenciais compreendidos

entre -0,79 e -0,85V podem oxidar o mercúrio a Hg(I), mas nao a

Hg(II). Na prática, verifica-se que nenhum dos agentes oxidan-

~

:
I

~
tes comuns cumpre com esse requisito, e portanto, quando se tra-

ta mercúrio com excesso)de um agente oxidante, este se converte

completamente a Hg(II). No entanto, quando o mercúrio se encon

trar em 50% de excesso, também se obtém Hg(I), já que, de acor

do com a equação (13), o mercúrio reduz Hg(II) a Hg{I). Posto

que o Hg(II) aparec~ como um agente oxidante mais forte no par

Hg(II)/Hg(I) do que no par Hg(II)/Hg(O), os agentes redutores r~

duzem o íon Hg 2+ em primeiro lugar ao íon Hg~+; todavia, sendo

o valor do par Hg(O)/Hg(I) quase o mesmo, um excesso de agente

d t 1 ~ H 2+ -. t-l're u or eva o lon g2 a mercurlO me a lCO.

O valor da constante de equilíbrio, equação (14) indi

ca que apesar do Hg(I) ser estável com respeito ao desproporcio-

"namento, sua m~rgem de estabilidade é muito pequena. Consequen-

temente, qualquer reagente que reduza a atividade do Hg(II) (por

precipitação ou complexação), em um grau apreciavelmente maior

que a do Hg(I), provocará a dismutação do Hg(I). Existem numero

sos reagentes desse tipo, entre eles hidróxido, o sulfeto e o

cianeto, por isso o número de compostos estáveis de Hg(I) é bas-

tante límitado.

1 , - l~' (23,27)- Ap lcaçoes Ana ltlcas -

Inúmeras são as aplicações analíticas decorrentes das

r )r .;~
. ~:

1



-27-

deos,de elementos como Fe, Cr, Ni, Co, Zn, Mo, Cd, Cu, Sn, Bi,

líticas, por eletrólise a corrente constante, o cátodo de mercú-

Nesse caso, o cátiontrodo indicador indireto Hg/Hg(II)/EDTA.

A propriedade do mercúrio em formar amálgamas com mui-

diversos sistemas. Nessa aplicação, se enquadra o conhecido ele

do indicador em titulações redox, (porque é facilmente oxidado) ,

ele é extensivamente usado nas titulações complexométricas, que

por vezes, visam a determinação de constantes de estabilidade de

Apesar do mercúrio raramente ser usado como um eletro-

o mercúrio metálico é amplamente usado como material

cos em muitas titulações potenciométricas.

tos metais permitiu a construção de eletrodos de amálgamas, usa

dos como eletrodos seletivos de seus respectivos cátions metáli

produtível, lisa e continuamente renovada, o que elimina os pro-

limpos por vários pré-tratamentos químicos). Nas separações ana-

Ag, Ge, Pd, pt; Au, Rh, Ir e TI, que podem, em condições ade

quadas, ser depositados sobre o cátodo de mercúrio.

propriedades singulares do mercúrio e seus compostos.

blemas associados aos eletrodos sólidos (que ·devem ser polidos ou

rio encontra extensa aplicação. O método é de valor especial na

determinação de alumínio em aços e ligas; também é aplicado na

separação de ferro de elementos como titânio, vanádio, e urânio.

No entanto, o seu uso mais importante é na separação dos metais

alcalinos e alcalino-terrosos, AI, Be, Mg, Ta, V, Zr, U e lantaní

de eletrodo para estudos de processos catódicos, devido â eleva

da sobretensão para a redução do íon hidrogênio. Num eletrodo

gotejante de mercúrio(26) (EGM), por exemplo, a superfície é re,
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tros sais mercurosos, a habilidade do Hg(II) em formar complexos

muito estáveis com os haletos e com CN e SCN , e a relativa fa-

riamente menos estável que o complexo Hg(II)/EDTA.

(15)log a Cl-

A escassa solubilidade dos haletos mercurosos e ou-

E = EO
Hg

2
C1

2
/Hg - 0,05916

Os haletos mercúricos sofrem "auto complexação" forman

do íons incolores HgX~- e então se solubilizam em excesso do cor

ção vermelha, com o primeiro excesso de SCN .

sual, na presença de íons férricos, pelo aparecimento de colora-

to de muitos métodos para a determinação do mercúrio.

Um dos mais antigos (inventado por Volhard a pouco mais

de um século atrás), e mais amplamente utilizado é a titulação do

Hg 2+ pelo SCN-, usando detecção potenciométrica do ponto de equi

valência, com eletrodo indicador de mercúrio, ou detecção vi-

cilidade com que o Hg(I) pode ser oxidado ao estado +2 por oxi

dantes comuns (tais como MnO~, ce 4+, etc), ou reduzido do estado

+2, por redutores como Ti 3+ e cr2+, permitiram o desenvolvimen-

conforme:

sistem de mercúrio, cloreto de mercúrio(I), e geralmente, de uma

solução de cloreto de potássio em concentração conhecida. O po

tencial depende da atividade do cloreto de equilíbrio, a 25 0 C,

M2+ a ser titulado forma um complexo solúvel com EDTA, necessa-

Um. outro eletrodo de ampla aplicação, como referencial,

nas titulações potenciométricas, é o eletrodo de calomelano. Os

eletrodos de calomelano, são eletrodos de segunda classe, que con

- -
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Uma importante aplicação analítica do

respondente íon haleto.

eHg(CN)2 e Hg(SCN)2'

2
Hg(SCN)4 .

que

o mesmo comportamento é exibido pelo

- 2-no excesso do anion formam HgCCN)4
2- _

HgI 4 e o rea-

gente de Nessler (solução de K2HgI4 + KOH) que reage com amônia:

produzindo um colóide castanho Hg 20NH2I, que é bastante sensí 

vel para a detecção -e determinação turbidimétrica de traços de

2-
2 HgI4 + NH3 + 3 OH +

-+-
(16)

amônia.

A escassa solubilidade do sulfeto mercúric:o, mesmo em

ácido nítrico concentrado, classifica o mercúrio no "Grupo do Sul

portante analiticamente como um excelente padrão primário alcali

(17)K = 5 x 10
42-HgI 4 + 2 OH ,+

-+-
HgO + 4 I

O OH liberado pela reação pode ser titulado com o ácido a ser

padronizado. Desde que HgI~- é incolor, podem ser usados indica

dores visuais.

métrico, porque se dissolve facilmente no excesso de solução de

2-
KI, devido a grande estabilidade do HgI 4 :

O óxido mercúrico é predominantemente básico (insolú

+vel no excesso de OH , mas facilmente dissolvido por H ). ~ im-

feto de Hidrogênio", da separação analítica clássica.
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I.2 - TIOSSULFATO(13-l8, 28-301

o enxofre é considerado um elemento típico do ~VIA

da tabela periódica, coletivamente chamados de calcogênios ou

chalcogênios (elementos'formadores de minérios), pois muitos dos

minérios metálicos são óxidos ou sulfetos. Sua posição na tabe

la periódica (verticalmente entre o oxigênio e o selênio, hori-

zontalmente entre o fósforo e o cloro), aliada ao conheciment~ de

algumas de suas propriedade.:, nos permitem inferir sobre o com-

portamento químico genérico do enxofre.

o enxofre exibe um moderado grau de eletronegatividade

(2,5 na escala Pauling). Isto está relacionado com a maneira

notável com que ele se polimeriza, produzindo urna grande varieda

de de formas alotrópicas; além disso, essa propriedade se refle-

te diretamente na reatividade, estabilidade, no caráter não-asso

ciativo, apoIar e pouco iônico de seus compostos, diminuindo dras

ticamente a importância das pontes de hidrogênio.

Esquematicamente podemos representar a estrutura ele-

trônica do átomo de enxofre corno sendo:

camadas K L M

orbitais ls2 2s22p6 2 23s 3p 3p 3p
\ )

x y Z
\ )

V v
átomo de neônio elétrons de valência

A semelhança de estrutura com a configuração do gás no
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"bre subsequente, o argônio, lhe confere propriedades químicas pu

radamente fortes.

tos sao covalentes e, corno ocorre no caso de outros elementos

mica do enxofre, sendo os mais importantes +4 e +6. Conforme o

halogê-

No estado VI

Assim, praticamente todos os seus ~s

tos exibem propriedades oxidantes ou redutoras.

enxofre, tendo relevância também os compostos contendo

nios. Nos estados de oxidação mais baixos que VI, esses compos-

lente. Os compostos ou são voláteis ou a~~:11icos. Os compostos

esperado, o caráter de ligação nesse caso é primariamente cova-

mais importantes desse tipo, contém oxigênio como átomo vizWho do

vado potencial de ionização para o 19 elétron (10,357 eV) . No

entanto, estados de oxidação positivos são muito comuns na qui-

íons de enxofre positivos não têm existência provável

Pode-se considerar que alguns dos compostos confirmam

sob condições usuais de reações quimicas, em consequência do ele

natureza, nunca podem atuar corno oxidantes, sendo redutores mode

lhe faltam 2 elétrons (afinidade eletrônica para 2e = -3,44 eV).

4 2-
Assim se forma o ~on S ,cuja existência corno tal nos derivados

ou covalente os átomos de enxofre carregados negativamente, por

calcogenados dos metais que não sejam os mais eletropositivos, é

muito pouco provável. E, até mesmo com esses elementos, o enxo-

a tendência de completar a configuração do argôni~para a qual

nao metálicos, o conceito de estado de oxidação possui um signi-.

ficado puramente formal.

ramente não metálicas.

fre forma poucos compostos em que o caráter de ligação é mais

que 50% iônico. Independente do caráter da ligação seja iônico
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eles são, por natureza, somente agentes oxidantes. Nas molécu-

las em que o átomo calcogênio é o menos eletronegatívo, ele apr~

senta um estado de oxidação +2. Na tabela (II) estão reunidos

alguns exemplos de compostos contendo enxofre em vários estados

ill
de oxidação.

TABELA II - Estereoquímica de alguns Compostos do Enxofre

Estado de
Oxidação

Número de
Ligações

Geometria Exemplos

De acordo com o princípio de exclusão de Pauling, o or

VI .......... 3 ·.... planar trigonal .• S03(g)

4 ·.... tetraédrica ••..•. S03(s)

5 ·.... trigonal bipiramidal. SOF4

6 ·.... octaédrica ••..••. RSFS ' SF6

angular ••...••••. S02

piramidal .•••.••. SF~, OSF2 , so;

'l'-trigonal bipiramidal SF4' RSF 3

tetraédrica •.•..• Me 3so+

'l'-octaédrica ...•. SFS

Me 2S, H2S, SCl 2
Me

3
S+

Telsc(NH2)212CI2

angular .

piramidal .••••.•.

quadrado planar ..

IV 2

3

4

5 •••••

II 2

3

4

bital s pode admitir somente uma ligação, e os orbitais E, um má

ximo de 3. Compostos de enxofre contendo até 6 ligações, confor

me exemplificado na tabela (II), aparecem pela promoção de elé-

trons 3s e 3p a orbitais 3d vazios. Existem boas razões para se

acreditar que muitos compostos do enxofre utilizam orbitais d
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com expansao do octeto normal de elétrons de valência para 10 e

em alguns casos até 12.

11

d

d

d

J
v\

\_______ .- J
V

s p

[] []]I]]]

s p

[ti] []]I]]]

s p

[f] [uIIIIl
~.

Consideremos os diagramas dos orbitais contendo os elé

4 elétrons desemparalhados que podem formar 4 li
3gações (hibridização dsp )-estrutura bipiramidal

trigonal

2 elétrons desemparelhados que podem formar 2 li

gações (hibridização sp3)-estrutura tetraédrica

6 elétrons desemparelhados que podem formar 6 li

gações (hibridização d 2sp3)-estrutura octaédrica

estados excitados:

ce empregar muito frequentemente orbitais d~ para formar liga -

o

que sugere o caráter de ligação múltipla. Uma explicação razoá-

Além da capacidade de hibridizar os orbitais ~ e E pa

ra formar mais que 4 ligações com outros átomos, o enxofre pare-

ções múltiplas. O íon sulfato é um exemplo clássico. O compri-

2- o
mento experimentalmente medido para as ligações do SO 4 (1,49 A)

é menor que o esperado para uma ligação simples s-o (1,69 ~), o

trons de valência:

estado normal:
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vel consiste em admitir que os orbitais ª do enxofre aceitem elé -

trons provenientes de orbitais E do oxigênio, formando urna inte

raçao do tipo dTI - pTI, além da ligação o original.

FIGURA 2 - Overlap dos Orbitais d 2 2 d 2 d E fx -y e o nxo re com osz
Orbitais pTI do Oxigênio em Oxiânions Tetraédricos
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Esse argumento é reforçado cO:nsiderando a adequação an

guIar dos orbitais d para as ligações TI, assumindo que as liga

ções ff foram feitas a partir dos orbitais híbridos sp3. Dois dos

orbitais d, d 2 2 e d 2, têm um excelente potencial para a li-x -y z

gação TI como pode ser visto pela figura (2).

Dessa forma, 2 orbitais moleculares com uma forte liga

ç ao TI sao formados pelo overlap do d 2 2 com uma combinação dex -y

4 orbitais pTI do oxigênio, e pelo overlap do d z 2 com outros 4pTI I.

De uma maneira simplista, podemos considerar.que cada um dos or-

bitais moleculares compartilha 4 oxigênios, que contribuem com

1/4 para· cada ligação s-o.

Quando se_expoe ao ar uma solução de sulfito de sódio,

é absorvido um atómo de oxigênio por molécula, formando-se o sul

fato de sódio. Analogamente, digerindo-se durante algum tempo,

sulfito de sódio com enxofre finamente dividido, em soluções al-

calinas ou neutras, cada molécula do sulfito se combina com um

átomo de enxofre, formando o tiossulfato de sódio.

+

+ l/x S
x

-+
+

(18)

(19}

Estas reaçoes sugerem a existência de certa analogia

estrutural entre tiossulfatos e sulfatos; e salienta-se isso pe-

lo emprego do termo tio-sulfatos, que significa sulfo-sulfatos,

proveniente do grego (theion), enxofre. O sal sódico desco

berto por Chaussier em 1799 era chamado de hipossulfito de sódio,
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porém de direito esta denominação pertence â substância Na2S20 4 •

A estrutura do tiossulfato foi investigada por diver-

sos autores. Entre'os métodos empregados, as técnicas radioquí

micas foram especialmente úteis para provar a não-equivalência

dos dois átomos de enxofre. ° comportamento polarográfico tam-

bém confirma 2 estados de oxidação diferentes. Dados obtidos

por refração iônica, ultravioleta, Raman, e fluorescência de

raios-X são todos indicadores de urna estrutura tetraédrica para

o tiossulfato, com distâncias de ligação S-S igual a (1,99 :t 0,03) R

e s-o (1,48 :t 0,06)R, e ângulos entre as ligações OSO (110,5 0
) e

SSO (108,5 0
), muito próximos do ângulo do tetraedro (109-5 0

).

Os tiossulfatos também são formados pela ação de alca-

lis cáusticos sobre enxofre, e a reação pode ser representada fo!:

malmente corno uma hidrólise em que se forma um óxido intermediá-

rio:

(2S + 2 OH- 50 + 5 2- + H2O) (20)2x -+
+-

- 2- (21)250 + 20H -+ S20 3 + H20+-

4s + 60H- 2- 2- (22)-+ 2S + 5 2°3 + 3H2O+-

Com excesso de enxofre formam-se soluções amarelas que contém po

lissulfetos.

Outra técnica de preparação é a oxidação do iodo por

uma mistura de sulfitos e sulfetos:

2- 2-
S + S03 + 1 2 -+

2-
5 2°3 + 21 (23)
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Entre os métodos índustrialmente utilizados naprodu-

çao de tiossulfato, além do aquecimento do enxofre com sulfito,

encontram aplicação os índicados pelas equações abaixo:

(29 )

(26 )

(27 )

(28)

(24 )

(25)

A maior parte dos tiossul

Os tiossulfatos_~~o numerosos e em geral muito estáveis.

linos e alcalino-terrosos são comumente hidratados, mas nao os

~ conhecida apenas a série dos sais normais, mas não a de sais áci

2NaHS + 202

fatos é facilmente solúvel em água, exceção feita novamente aos

de chumbo, prata, tálio(I) e também ao de bário.

de amônio, chumbo, prata e tálio(I).

2KHS + 4KHS03

dos, provenientes do ácido tiossulfúrico. Os tiossulfatos alca-

As soluções aquosas sofrem lenta alteração com o tem-

po. ° tiossulfato em solução neutra ou fracamente alcalina
~

e

relativamente estável. Em meio ácido, é decomposto dando entre

I
I

outros produtos, S02 e enxofre livre; o tempo que decorre até o

aparecimento de turvação na solução é provavelmente devido à len

ta agregação do enxofre em particulas coloidais. Quando a con

-5centração do ion hidrogênio alcança cerca de 2,5 x la M, resul-

ta o ion hidrogenotiossulfato, muito instável/que se decompõe:



Urna segunda reaçao mais lenta, conduz à formação depentationato:

As soluções de tiossulfato são mais estáveis quando o

pH se situa entre 9 e 10. A adição de substâncias muito básicas

é prejudicial à estabilidade, possivelmente em virtude da rea-

++. 6H -+ (31)

(30)

3H20+

S+

2
2S50 6
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HS03
-+HS20 3

2
5S20

3

-çao:

nas.

Apesar do grande número de experiências, durante um

longo tempo não foi possível preparar ácido tiossulfúrico livre,

sao

(32)

A formula

descriçãournaapenas
~

e

Dependendo das condições,

2Na2s + 4Na2S0
3

+ 3H20-+

S + S02 + H20-+

3Na2S20 3 + 6NaOH

Alguns autores consideram de alguma relevância a deco~

posiçao das soluções de tiossulfato por di6xido de carbono:

produtos de sua decomposição não são bem conhecidos.

grosseira de sua decomposição.

ou soluções estáveis dele. Tanto o método preparativo corno os

formados além de enxofre (parcialmente na forma cíclica, S6) e

S02' também sulfeto de hidrogênio, ácido sulfúrico, politionatos

e polisulfetos. Todavia, reportarn-se, na literatura, soluçÕeS eté

reas anidras do ácido tiossulfúrico, estáveis a -780 C, durante 4 sema-

ção usual H2S 20 3

Na 2S 20 3 + H2C03 -+ NaHC0 3 + NaHS0 3 + S (33)
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(35)

S+

+
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O íon tiossulfato é um agente redutor de moderada for

ça. Na figura (3) é apresentado um diagrama relacionando verti 

calmente o "número de oxidação médio" do enxofre com diversas e~

pécie~ e horizontalmente, os pares redox com os respectivos pote~

ciais. com respe~to ao diagrama é interessante observar que os

pares de oXi-redução não são geralmente sujeitos à rápida rever

sibilidade e, dessa forma, não podem ser usados no sentido de

equilíbrio. Pode ser observado que em solução alcalina, o en

xofre é instável com relação ao desproporcionamento em sulfeto

e tiossulfato.

o tiossulfato é lentamente oxidado pelo oxigênio do aL

A reaçao se processa em 2 etapas:

Em geral, considera-se a açao de microorganismos a prin

cipal causa da instabilidade das soluções de tiossulfato. Apa

rentemente existe no ar diferentes bactérias, que consomem en

xofre, e são capazes de removê~lo do tiossulfato para formar sul

fito, sendo este, por sua vez, oxidado pelo ar a sulfato. Solu

ções perfeitamente estéreis de tiossulfato sao consideradas bas

tante estáveis. A atividade bacteriana é menor quando o pH se

situa entre 9 e la, e aumenta com a luz e a elevação de tempera

tura.

sendo a primeira muito lenta e a segunda mensurável. O cobre ca

talisafortemente a decomposição do tiossulfato.
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FIGURA 3 - Diagrama de Potenciais de Oxi-redução (em Volts)

Os agentes oxidantes fortes tendem a lêvar a oxidação

de tiossulfato, parcial ou totalmente, conforme as condições exp~

rimentais, até sulfato. Um exemplo tipico é a oxidação dos

I"
...IL....

tiossul~àcos por ~loro, técnica importante industrialmente uti-

lizada no branqueamento de polpa de papel, fibras téxteis e ma~

fim, onde o excesso de cloro é destruido pelo tiossulfato (" an-

...,
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(37)

(36)

21+

2HSO~ + 8H+ + 8Cl

sao usadas na indústria fotográfica

+

° tiossulfato é um excelente íon coordenante na forma-

(o "hipo" dos fotõgrafos)

com esse objetivo: o tiossulfato é empregado corno "fixador", pois

remove o excesso de brometo de prata inalterado na emulsão.

As soluç6es de tiossulfato de sõdio servem corno solven

te para os haletos de prata. Grandes quantidades de Na2S203 .SH20

rios.

ticloro") :

I

tetrationato; a reação básica da iodometria, onde o iodo oxida o

Contudo, com certos agentes oxídantes, o tiossulfato é oxidado a

çao de complexos metálicos. Ele atua tanto corno umligante mono

tiossulfato formando iodeto e tetrationato é quase um caso único,

e talvez por sua aplicação analítica é a mais bem conhecida rea-

quanto bidentado, apesar da primeira forma ser a mais comum. Os

tiossulfatos dos metais de transição, em geral escassamente solú

veis, tendem a sesolubilizar no excesso do ligante formando âni

ons complexos. Os precipitados brancos de prata, chumbo e mercú

rio se enegrecem devido à formação de sulfetos. Inúmeros outros

complexos têm sido preparados e caracterizados (S,IS) . Urna apli

caça0 do seu poder complexante é a extração de prata dos miné-

çao dos tiossulfatos:
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tiocianato, que reage com ferro(III) formando um complexo inten-

forma sólida, os tiossulfatos tanto mercúricos comomercurosos.

Complexos entre mercúrio e tiossulfato são conhecidos

o

(38)

No entanto,

5
!Ag(S203)3' + Br+

2AgBr + 3s20 3

soluções aquosas de sais mercúricos ou mercurosos; urna outra des

crição preparativa baseava-se na dissolução de óxido mercúrico dia

Tentava-se preparar tais compostos por adição de tiossulfato a

Analiticamente, a importância do tiossulfato nao merece

I.3 - ° SISTEMA Hg(II)/TIOSSULFATO

a titulação clássica de tiossulfato com iodo continua encontran-

há muito tempo na literatura. Citações datando do início do sé

culo(15) descrevem inúmeras tentativas, sem êxito, de isolar na

cos cabe ressaltar a reação entre tiossulfato e cianeto para dar

mentos potenciométricos, amperométricos têm sido reportados para

do extensa aplicação.

muita ênfase. Os mais importantes métodos titulométricos estão

o tiossulfato, com introdução de novos reagentes.

samente vermelho, que absorve a 496 nm. Vários outros procedi-

determinado nessas formas. Entre os métodoa espectrofotométri-

baseados em sua oxidação. Nas de-terminações gravimétricas
t

tiossulfato pode ser oxidado a sulfato ou reduzido a sulfeto, e

~
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Apesar dos complexos de tiossulfato com muitos metais,

tam observações cviJre a cvulposição dos complexos formados.

A impossibilidade de isolar a espécie 1:1 de tais com-

alguns autores. No entanto, são poucos os trabalhos em que cons

titulante o cloreto ou nitrato mercúricos têm sido reportadas por

Titulações biampero(32), conduto (33) e potenciométri

cas(34-37) visando a determinação de tiossulfato, empregando como

especificamente o Hg(II), serem distintos pela sua alta estabi

- . (5)lidade, existe muito pouca informaçao na literatura quantifi

cando os equilíbrios de formação dos complexos sucessivos.

po:

retamente em solução de ti,ossulfato. No entanto, o e.feíto obser

vado em ambas situações era o mesmo: decomposição ,rápida da so

lução, por aquecimento ou exposíção à luz, com separação de sul

feto mercúrico.

plexos fez com que os pesquisadores da época admitissem sua exis

. tência apenas em compostos supostamente mistos com o eletrólito

do solvente, e assim foram isolados sólidos de composição do ti-

I.M.KOLTHOFF e E.I.VERZYL(34), (1923), atribuiram a

inflexão potenciométrica de uma titulação de tiossulfato com clo

A1

2
reto mercúrico, a formação do íon complexo IHg 2 (S20 3)2 .

existência dessa espécie foi posteriormente confirmada por I.M.
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KOLTHOFF e C.S.MILLER(38), (1941), por investigação de ondas po-

larográficas, obtidas durante a polarização anódica do eletrodo

gotejante de mercúrio em soluções de tiossulfato de sódio. A on

da anódica se apresentava apreciavelmente deslocada na direção do

potencial negativo, indicando a alta estabilidade dessa espécie.

Outra observação qualitativa sobre a composição dos

complexos formados, com base na mudança de declividade de curvas

de titulação condutométrica foi realizada por R.H.SAXENA(33)

(1958). Quando o ligante era adicionado sobre o cátion metálic~

a curva apresentava uma inflexão única e distinta, corresponden-

do à proporção molar metal:ligante igual a 3:2, que foi associa

à formação do tio-sal Hg(N03 )2.2HgS, de acordo com a reação:

I,'! 3Hg (N03) 2 + 2N~S203 + 2~0 -:. Hg (N03) 2· 2HgS + 2H2SO4 + 4NaN03
(39 )

I

'I.

~

JI

I'

:~

I

"

.-.J..i...

Nas titulações inversas, em que o cátion metálico era adicionado

sobre o ligante, foram obtidos 2 pontos de intersecção: o primei

ro foi atribuído à formação de Na2Hg(S203)2' que no decorrer das

adições se transformava em HgS 20 3 , indicado pela segunda infle-

xao.

V.F.TOROPOVA(39), (1954), estudou o sistema potenciome

tricamente visando estimar as constantes de equilíbrio e encon-

trou 3 espécies complexas adicionais. Os valores log 13 2 = 2Q;86,

log 13 3 = 32,26 e log 13 4 = 33,61 referem-se a constantes globais,

corrigidos para diluição infinita. Posteriormente/por um método

de solubilidade, V.F. TOROPOVA(40), (1957), reavaliou 13
2

, obten

do log 13 2 = 29,4 .

~



-45-

Mais recentemente, C. J • NYMAN e T. SALAZAR \ 41), (1961), in

vestigarampolarograficamente o mesmo processo. Observaram que
2

apesar do plot de log i/(io-i) versus E fornecer uma reta, a de-

clividade aumentava de 30 para 41 mV quando a concentração de

tiossulfato era variada de 2 x 10-4 a 5 x lO-3M • Os autores atri

, I 1
4-,bu~ram esse·' aumento de declividade à fannação da espécie Hg(S203) 3

o que entra em confronto com as observações de I.M. KOLTHOFF e

C. S. MILLER (38) referentes à existência de apenas a segunda espé

ci~ nessa faixa de concentração. Os logarítmos das constantes

globais de formação, a força iônica zero, foram calculados em 29,27

para 82 e 30,8 para 83 .

T. MURAYAMA, T. SAWAKI e S. SAKURABA (42), (1970), reexa

minam o sistema polarograficamente, deduzindo uma equaçao para

a curva corrente-potencial, com um parâmetro variável que conti-

nha informação sobre os valores das constantes de equilíbrio. °
ajuste da equação obtida aos resultados experimentais forneceu a

constante de estabilidade sucessiva para a espécie IHg(S203)314

igual a 3 x 10 2 (força iônica 0,2M e 25 0 C).

V.A. P'YANKOV e O.M. BRAZOVSKAYA(43), (1972), estuda-

ram a formação dos complexos pela dissolução de óxido mercúrico

da para a reaçao:

(40)

+3,02 0,35.foi igual a

em soluções de tiossulfato. A constante de equilíbrio encontra-
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L. KULLBERG(44}, (1974), realizou medídas calorimétri

na região de predominância da espécie !Hg(S203)314-, basea~

do-se na liberação de calor que acompanha a dissolução de óxido

mercúrico em soluções de tíossulfato (força íônicalM, 25 0 C). Ob

teve os seguintes parâmetros termodinâmicos:

-ÔG = 190,0 KJ/mol,

+ÔS = 98 - 6 J/mol K.

-ÔH = 160,9 ± 1,5 KJ/mol e



[~
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PARTE 11 - ESTUDOS SOBRE O EQUILíBRIO DE DISMUTACÃO DO HG(I)*

* A notação Hg(I) se refere ao estado de oxidação monovalente

do mercúrio e será empregada sempre em alusão à espécie dí
2+mera Hg2
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e simplesmente K ou S (constante condicional ou estequiométrica) ,

iônica

quando nos referirmos às condições experimentais.

constantes válidos exclusivamente nas condições de força

A formulação matemática para os potenciais de eletrodo. .

e constante de equilíbrio, com significado termodinâmico, impli-

ca no uso de atividade emvez de concentração. No entanto, cons!,

derando a dificuldade em se calcular coeficientes de atividade em

Quando se pretende estudar potenciometricamente a forma

çao de complexos em um sistema constituido por Hg(II)/ligante, a

companhando as variações de concentração do Hg(II) com um eletro

do indicador de mercúrio, torna-se necessário, para uma avaliação

precisa das constantes de equilíbrio envolvidas, conhecer o poten

cial de eletrodo dopar Hg(II)//Hg(O), em meio não complexante.

soluções contendo mais de um eletrólito, convém trabalhar na pre

sença de um excesso de eletrólito suporte, visando manter a força

iônica (a rigor meio iônico) da solução constante. Nessas condi

ções de trabalho é possível manter os coeficientes de atividade das

espécies envolvidas praticamente constantes (I07) ,assim, ativida

des podem ser substituídas simplesmente pelas próprias concentra

ções molares. Com esse procedimento, resultam da equaçao de

Nernst e das expressões de equilíbrio, potenciais de eletrodo e

em~ foram determinados, que designaremos EO
' (potencial formal)



Portanto, o conhecimento de apenas dois dos potenciais

de eletrodo acima especificados, nos permite avaliar o terceiro.

(45)

(44 )

LU -

+

+
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1 o
-2- (f.G IO

=

1 o
-2- ( Ela

/

/

=

ao equilíbrio de dismutação:

o mercúrio, por oxidação, pode jornecer tanto íons me~

Relações do tipo da equação (45) sao chamadas relações de

H 2+ + 2 e o o
-2 o ( 41)+ 2. Hg , flG IO = FEIOg2 -+-

~

2 Hg2+ + 2 e
2+ o

-2 o (42)+ Hg 2 ' flG 21 = FE 21-+-

Hg2+ + 2 e o o
-2 o (43)+ Hg , flG 20 = FE 20-+-

Por outro lado, as semi-reações (41) e (42) e os res 

pectivos ~Go podem ser combinados linearmente para corresponder

tras duas:

curosos como mercúricos, assim, devemos considerar as três semi-

THER (1900).

A comparaçao matemática das três semi-reações acma

nos permite inferir que a terceira é uma combinação linear~ ou

o que equivale, em termos de EO
, a:

-reações seguintes:



As relações acíma descritas nos mostram que das grande

zas, E~l' E~O' E~O e Qp' somente duas precisam ser determina

das diretamente, as outras resultam .da aplicação das equaçoes

(45) e (49). No entanto -cabe ressaltar que a interação química

entre Hg(II) e Hg(O) , designada pelo equilíbrio expresso em (46),

HgO(.f) H 2+ 2+ liGo -2 RT.fnQp (46 )+ 9 -+ H92 ' =+- p

onde liGo = (liG~l - liG~O) (47)
P

Qp IH9~+1 IHg2+I-l -1 (48)e = . = Qn
'~

o - (47) se converte em:Em termos de E , a equaçao

oE2l
o

ElO
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= ~T
F ln Q,p (49)

nos reporta à impossibil,idade de uma medida experimental direta

ode E20 .

A química do íon mercuroso é governada pela reação de

desproporcionamento. O estudo de reações que envolvem os cátions

do mercúrio, seja com finalidade de determinação de outros para-

t t d - -. (45-57) . -tO (58-69). bme ros ermo ~nam~cos ou c~ne ~cos , seJa com o o -

jetivo de avaliação de constantes de estabilidade de comple-

(70-75) h . t . dxos , requerem, por vezes: '.;,m -cor. ;camen o preclso a cons

tante de desproporcionamento.

Na literatura, estudos potenciométricos da razao Qp'ou

Qn (equação 48), têm sido reportados por inúmeros investigado

(24 25 76-84) - . ~res " . Por outro lado, e amplamente acelto que o ~on
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mercuroso existe em solução na forma dimérica, em equilíbrio com

o mercúrio dissolvido e íons HgeII), e que a condição de equilí-

brio é estabelecida rapidamente.

2+ -+
Hgeaq) + Hg -+- 'I» (50)

No entanto, considerando como característica notável a

solubilidade do mercúrio em água(85-93), tabela (III), são pou

cos os autores que admitem o termo IHg(aq) I na formulação da

constante de desproporcionamento(88,94-96).

Em geral, estudos cinéticos, que apontam a espécie HgO

diretamente envolvida em uma etapa do mecanismo da reaçao, fazem

uso de KD, a constante de desproporcionamento referente ao equi

líbrio homogêneo. A maioria dos estudos de formação de comple-

xos requerem, para a estimativa das constantes sucessivas, o qu~

ciente QD' a constante de desproporcionamento referente ao equi

líbrio heterogêneo, válida na presença da fase mercúrio líquido.

Existem ainda algumas informações quantitativas sobre

as propriedades químicas dos diferentes estados de oxidação do

_ . - (97-106)
mercur~o, em solventes nao aquosos •

Na tabela (IV) temos uma. compilação das diversas gran-

de~Q3 referentes ao equilíbrio de dismutação do cátion mercuroso.

Os valores designados com um asterisco foram recalculados com

base nos dados experimentais fornecidos pela referência, de modo

que se pudesse estabelecer uma comparação direta entre eles.

o'Assim, as grandezas E e Qp' obtidas por cálculo, re-
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TABELA III - Solubilidade do Mercúrio Metálico em Água

Referência Bibliográfica Temperatura Solubilidade/(ppm) log S
/(oC)

H. Re1chardt e K.F.
Bonhoeffer(85) 120 1,00 0,00

A. Stock et alo
(86) 30') 0,02; 0,03 -1,70; -1,52

85 0,3 -0,52

100 0,6 -0,22

J.C.Pariand e P. 25 0,020; 0,025 -1,70; -1,60

Archinard(87) 28 0,023; 0,032. -1,64; -1,49

H. C. Moser e A. F.
. Voigt (88) 25 0,06 -1,22

S. S. Choi e D. G. 25 0,0631 -1,20
Tuck(89) 35 0,109 -0,96

50 0,177 -0,75

65 0,217 -0,66

80 0,261 -0,58

90 0,334 -0,48

D. N. Glew e D. A. 4,30 0,0467; 0,0444 -1,33; -1,35
Hames (90) 11,41 0,0477; 0,0464; 0,0446 -1,32; -1,33; -1,35

14 ,97 0,0430 -1,37

19,80 0,0480; 0,0500 -1,32; -1,30

25,02 0,0600 -1,22

30,02 0,0720 -1,14

30,09 0,0690; 0,0700. -1,16; -1,15

39,16 0,0880 -1,06

45,07 O,0928; 0,0892 -1,03; -1,05

49,80 O,HO -0,96

50,24 0,0915; 0,108; 0,0985 -1, 04; -O, 97 ; -1,01

53,71 0,108 -0,97

59,98 0,138; 0,124 -0,86; -0,91

62,28 0,148 .. -0,83

68,19 0,179; 0,170 -0,75; -0,77

72,44 0,195 -0,71

H. L. Rook (91) 25 0,06 -1,22

E. Onat (92) 25 0,061 -1,21

40 0,104 -0,98

50 0,150 -0,82

60 0,216 -0,67

70 0,267 -0,57

80 0,328 -0,48

I. sanemasa(93) 25 0,064 -1,19



lleferinc:1a Mitzxlo Meio ~ FIXça ttlM ~~M ~M Op 'V(l.tmJ.) a-rvar;;:-
~ UtU1zado 1ÕnicJ:) tur..,'(oCl 1.êIl1QIQI)

A.0cJi (25) (1898)~ 100-120

E.JlI:lel (76) (1.901)~ ~ 25 0,3 11.9 ,8 °3,9JtlO
8

~(45) (1905) 1'otIInc1aat:r1 0,75 °0,81 0,87 235 tlaf•. + 011

R.J\begg', ?Auer-
0,92 °1ll7 °3,5xlO

8
bach li R.Lut:ller~ 25 o 0,80 0,86
(46) (1.915)

G.~(47)
~ elO; 25 o 0;7928 Ret. + EHI(1.916) -

~MIt.
~~ 25 o 0,7986

(1.923)

S.R.carter li R. - - ~.+~
Pob1nson (49) Potenc:1cmet:r1 elO;;mi 25 o 1,1.9:

~1 ·0,913 .... I
(1.927)

011 I,
S.Popcff, J.A.
R1àd1dt, V.I.
~ elO; 25,00:0,01 o 0,.9050 Ilú. + 011

W1rth 8 LoD.
Qxzb (5 ) (1.931)

0,7925 : I
W.c.~. A.V.~ 25 o ,
Iler"sb!!y 51) (1.934) 0,0001 I

A.JCZIUCD I.Q\IlÍr i
O,5S9~ 129,2:1,0 04,2z !-08

I
fort,; I..G.SU--~ elO; 25 0,500 0,4345 00,4970

Ilin ( ) (1.947) 0,0002

I
W.Forsllnq, S.1Ue

ClO; 0,798 : *0,861 °0,923 :
130:10 4,2xlO

8 i
~ r L.G.Sll-- Potenc:i.cmett1.a 25 o
lin (4 (1.952) 0,001 0,003 !

W.M.I.atillBr(78)
Potenc:1cmett1.a 25 o 0,798 *0,856 0,91-4 °91 *3,0Xl~8 Tese de M. T.

(1952) Clr1stensen

O.O.Bonr.er li F .A. Potenc:1arett1.a roi 25 o 0,7961 ~. +;,q/l\gCl
,

tJn1eu.s (53) (1953)

G. Sdlwar%enbach

I
I °5,000

8 Itunr;iies teJ:::Xnü.~ ;
li G.Al1êeregg (79)~ 1H)~3 o 0,100 94,8 Iro1c:as ~ 20ct para
(1954)

11,3 ! 90,6 *4,000
8 a teaça:l

21,7 87,0 °3,W0
8 I Hq~2+ ; llgi+: ,

I i
*2,Jxl0

8
I

32,1 I 82,2 I ~G • -2,587 : ;

40 O ! 78,9 *~ 8xl0
8

···1-"· 15 <:al/",ol
21,7 0,013 83,0 *2,9l<10o I

*3,000
8 ~H - -820 : I

0,050 85,7
100 <:al/mol.

0,500 92,6 *3,3xl0
8

1,000 98,0 *3,4xl08 ~S 2 6,0 calIgrau .

I O 84,6 *3,OXlé Valor eJ<t:r!lpOlaéoI
I do grái.i.a:> ",~.-

~ x r
s .Hie1:.aten ~ L.G. 0,7925 : 0,907s!Sillê.."'1 (61,82) Pc=ciacetria roi/elO; 25 o 0,0010

*0,8500 o,~010 851:4 *~8xlOa - .. - -
(1956)

T.;'emane li N.ta-
l()~/ -1,-btlO

8 ?:/:-Z • S9,S ~vV1<ison ;54) ?c""..e:nc:o.:r.et:1.a 27,4 0,7S 0,539 *0.558 0,637 *44
(195~1960)

?ll':::csfa1:O ;>:I 7-10

• 0Ja.l.::%e.s =.ss.:.,.-..a.i.ac.os !X=' asteria::& :cr~ :-eea::::,":':'~ =:'. =.ase :-DS CaQ:Js ev:;er:..:,:,enw.s ':cr:leC"-êos pela refe-~c:.a.
~~

TABErA Dl- o'CcIrpilação das grarrlezas E ,
ção do cátion nercuroso*
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~ e Kp referentes ao equilíbrio de disrnuta-

1
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Continuação (tabela IV)

1laferinc1A !'6talo Maio ~ Força ~M ~c1~ ~M Cp' V(l/lDol) ~
B1bl.ior;ráfica Ot1l1zado 1âl1oo t:ur"'~C) '1ãU.ca/ (M)

A.J·~rJ·c. . NaC104 2S,ooZo,O~) 2,00 0,77094 *0,84319 0,91544 *277 *9,0xl0
8

~vm~ ~

2S ,OoZo ,02 0,7971 :!:(1962) s:::104 2,00 *0,8546 *O,9Ul :I: *88 *2,8xlO8 fomBCB
0,0004 0,0001 ~-E.YD . I

• llS,O rrN I

B.5al~ e J.
t«>j

...
0,7679 :!: *0,8267 :!: 0,8854 ! 96,'!l,O *3,lxlD8 IBjettUII(71) Potenc1aIIetr1a 2S 1

(1962) 0,0002 0,0005 0,0008

1
T.H.W1J:th e N. R)P:; *5,4xl08 IDav1dson (72) PotenC1a1l1lt:r1a X7 1,0 0,5400 0,6066 0,6733 172 Rat... ECS 1
(1964) I

I_ ~art>-Oal1l-
2S ,oo:!:o ,05 O,1070s! 0,1851 :!: O,263lS:!: * 427!20 *l,4xlO9 f~ +man(74 Poten~ NaC104 3

. (1975) 0,00010 0,0003 0,00020 lcq Cp • 2,63 - I0,02

I
V.I.Bel.evarrt:sev,

t«>j/ClO:; 0,9194 ! *C ,9722 .61 ,l:!:o ,3 *2,0008 ilaf... ECS
B.I.Pesb<::lev1s~Pot8nc1aIle- 2S 2 *0,8666
e K.A•.U1aàUn() t:r1a

0,0005

(1981)

E_'llll~e J.
~.,!t;(ClO4)r'

2S,oZo,2 0,5 0,537 0,604 0,671 l,Sxl02 *5,8xlO8

~.alyszIcQ l 1,0 0,545 0,6-17 O,Ó9O 2,8><102 *9,lxlD8
(1983) s:::104

6,6xlO2 *2,lxlD91,5 0,560 0,644 0,727

2,0 0,575 0,670 0,765 l,6x.103 *5,2xlO9

2,5 0,591 0,697 0,803 3,8><103 *l,2xl01O

ca(ClO4l i 25,0=0,2 0,1 0,531 0,594 0,657 l,JltlO2 *4,2xlO6

s:::104 0,5 0,539. 0,605 0,671 l,7xlO2 *5,SxlO8

1,0 0,544 0,619 0.693 3,JltlO2 *l,lxlD9

1,5 0,536 0,638 0,720 5,9xlO2 *l,9xlO9

2,0 0,569 0,662 0,755 l,4xlO3 *4,SxlO9

2,5 0,583 0,686 0,789 3,0003 *9,7xlO9

J.!.Watters e P. KN1 2S 1 0,7677 ! O.~! 0,8857 :!: 98,!xl,O *3,2xlO8 Rat... ENi
I:=-.:....,q"",S4) Poten:1aIet:r1a 0,0005 O,:'::: 0,0005
(:933) 0,5232 Z O..:'::L2 : o,ó4u :!: 98,8 *3,2xlaB :1ef. ·'ECS

0,0005 0,.::110 0,0005

J.F.::etzee, J.J. . R);/ClO:;
2S ·0 0,490 *0,567 0,644 *500

:1ef. -Ag/O ,Ol."'ll\gOO3
C<;:'~~~e. O.R.Li- Po""...';!lQ,al2'.:r1A ... ... acetaút%1.la
l:oe=::'a..., \ ..., (1973) acetaút:r1la. fcrne<:8

o.., • 2 '" 10-
3

S .AC'..:'land e I. NS4C104 ... 25 ~ -342 -301 -261 24,sZl.5 Po""...enciais ~latiVC51
?e..-ssc:n (lC';) Pc+...en=iCJllE!t:r1a Di::etil-9J!

kJ E:O (aq) -O para o
;:";80)

:éx::.do 0,15 -350 -305 -260 34,5=2,0 elettodo do Ag/Ag+

:L- 25 O -4 51 106

E:t,:iC04 ...
2S 0,15 4()!5Di::eill-SU!.

:=do

.~••~:. -~ _~... .,e:o e =l.l.e=-
39,'i~,2V.:~. ~a(1~5)Pc~ci.atetria c~-.atol 25 0,5 1, ~:88

(:.::.: ·1 IC:::j

5 ..;i",la.-.i .:CÓ)
F~~c:"aztr1.a.

=':"'-e1'"1.1 -S\:! 25 *0,459 0.~99 O/~~:" :1ef... ENi
;:.9ó2) :~'.:~ :30

;~~~ ao 2S ·0,2 fc:T>eC8
loa Cg. 0,77

-ccm:J."ua-
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Continuação ( tabela IV)

HItC'iinc1a HitxxSo MB1o. ~ Rzça
~~ ~oIM ~M Cp V(l/DDll ~

B1bl.1.cgrific: Ot:1ll%adD 1âU.ao tur.t (0C) 1ên1QI(H)

elO~ *2,8xlOs 1
r..N~Balyatinskaya 25 o 0,792 *O,S50 0,907 *87,1 ~. i
e A.P.KreIIhIcaor PotI!Ilc1.a.t:I PJo. 1,941

{lOS) (1982)

~
lê ,

25 O 0,902 *0,951 1,000 *45,7 PJo·l,661

~-
1

25 O 0,925 *0,975 1,025 *49,0 PJo. 1,691

~~ 25 O 0,937 *0,989 1,041 *57,5 PJo· l,76i

elO._
25 O 0,949 *1,001 1,053 *57,5 . PJo· 1,76~aJtaoI.

elO._
25 O 0,975 *1,021 1,067 *33,9 PJo • 1,53PimtIar:ll

N.V.1Uet e M.
Polazcgr.~ ~- 25- 0,1 *5 f=:=- PJo·Brient(99) (l967

F'clcIlml1da 0,7 - 0,25

~-Ero-42:14 !IN

t:' o' +
"0-E~0·21- 7 mV

M.Briwmt. J.Gear
L1CI.O _

f=:=- PJo·~. J .r..Dabert- PoJ.amr;rafia D~-Ac! 0,1 O,61~ 0,635 : 0,654 : *4
• O. Sàlaú.tt (100) UIUda 0,010 0,015 0,040 0,6 - 0,2
(1971)

:ef. + 1q/1lgCl/l'l:l

L.N.Bal~. L1CL04 25 1 \. *10,7 *3,5><10
7 fornece: PJo • 1,03,

A.P•.ibIshlccv(lO)~
(198:11 ;:;:0011- 2S 1 *.,8 ~. 0,681

~-
25 1 *4,8 ~. 0,68

IJ.ClO4 - 25 1 *4,7 ~. 0,67
Prtlpciol

IJ.ClO~ _ Et1 25 1 *6,9 ;:q, • 0,84
1en::l 11001-

~_Pro 2S 1 *562 1='00 • 2, i5
P Glico1

:;:~Ac! 2S 1 *l,SxlO-5 ~ -4,82

L1elO4 ... 01- 2S 1 *0,019 P'Jo -1,72
met1.l-SUlf""aà.do

IJ.ClO"';"':"0: 2S 1 *0,019 ~ -1,72
til- -

;;,.~- 2S 1 *23,4 ;:q, • 1,37

~ta:N1- 25 1 *0,043 ;:q, -1,37

~~~"'k:. 2S 1 *2,2 ;:q, • 0,34

I.~eT. AI:&:lrçãoA~
*2,lxlO

8 ':Ol::necel
Ili.J:atal~' (1977) lIIi.a • NaClO4

15 0,1 *52,3 "'n=:4 ,~,l)xl09

*l,3xlO8 . . + -i
20 0,1 *35,6 ~-(7 ,!Hl ,11 xlO

2S 0,1 *28,1 *9 ,lx.lO j "'n- <U:l) x 10-9

30 0,1 *21,7 *6,3x.l0
7 Kn.<l~l) x 10-9

35 0,1 *17,5 *4,5xl07 ·F.:,r :':"=.1.) x 10-9

t=m)es. Absarção At:2 ClO~ 2S 0,1 *103 *3,3x.l08 :cmec:e.;. QlIIi.ca
(1980) "'n- (3 ,0"'0 ,2)xlO-'

I.5anemasa, T.Ro Abllorção At:2 NaClO4 15 C,l 192 *7,7xl08 fc..oonec:e:"'n-1, 3xlO-~
!:layashi., T.Deçti= lIIi.ca 20 93,2 *3,4x.103 IS-2 ,9xlO-~cu. e B.Saqa1 ..... ,-
(96) (1983) 2S 0,1 58,7 *1,~o5 K..,=5,2xl:-' ,

*l,lx.l0
8 ~ .

30 0,1 37,8 K;,=8 ,:;: .•. -'

35 O,~ 35,4
.. ,

i<-""'l.:.xlc-~-9,:: ___

IH.C.l1oser e A. Radi.oquílIIi.ca 1l!D3 2S 0,01 56,2 *1',ôxl08 ~C-~ 1S~,:x.l:l-9·
F. Voigt(88)
(1957)

~ ..L_Ceanhardt e C:orq:ot:enci2 ~ 300 0,800 Re.=. - Wz.n~+
K.W.Hand<IS6) :ret::r'"..a e ''''''01-
(1976) tarettia c1 -

clica
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portam-se às equações (45) e (49). As constantes Kp assinaladas

pelo asterisco foram obtidas por correção do correspondente quo

ciente Qp fornecido na citação de acordo com a equação (50), su

pondo o termo IHg(aq) I como sendo a solubilídade do mercúrio me

tálico.

,)

A curva apresentada na figura (4) representa a contri-

buição de alguns dados de solubilidade disponíveis na literatura

e fornece, por interpolação, a solubilidade do mercúrio na tempe

ratura em que foi determinado Qp' Existe boa concordância entre

as medidas realizadas por diversos autores, a 25 0 C. O ajuste de

um polinômio de grau 3 à curva log S x t foi feito por rní.ninos ~

drados, (apêndice I).

No entanto, é importante ressaltar, que a obtenção de

uma constante ~ confiável deve se basear na determinação experi

mental da quantidade IHg(aq) I, nas mesmas condições de força e

meio iônicos, e temperatura em que foi avaliado Qp' A correçao

proposta na tabela (IV) é apenas uma estímativa grosseira, com

fins comparativos, já que ignora efeitos corno variação de solub!

lidade do mercúrio pela presença de eletrólitos inertes(l08,109),

assim corno, a formação de mercúrio coloidal, possível sob altas

concentrações de Hg(I) em contato com mercúrio líquido (110) .

I
I

Urna análise crítica da tabela (IV) reflete a enorme dís-

crepância dos dados de equilíbrio referentes à dismutação do cá

tion mercuroso, o que justifica por si só mais uma determinação

.....

experimental a se somar ao volume já existente.

, '~
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Entre as principais causas encontram-se a Íalta de uni

meio e força iônicos), assim corno a variedade de métodos emprega-

formidade das condições de trabalho (principalmente diferenças de

I dos. O uso de diferentes eletrodos de referência nos impede ,

00

~

I
~

([I

[[[

muitas vezes, de estabelecer comparações diretas. Constam valo

res de EO
' obtidos por um mesmo grupo de pesquisadores (vide re-

ferência 55), e por urna mesma técnica, que se apresentam incoe-

rentes: cerca de 30 mV de diferença, em decorrência da mudança

de acidez do meio. Corno o log de Qp é proporcional ao antilog

do fiE, equaçao (49), um erro de 25% no valor de t.E, corno é o ca-

so, se propaga com 100% de erro no cálculo de Qp.

Com relação à tabela (IV), é ainda interessante consi-

derar dois efeitos: um provocado pela mudança do solvente do

meio iônico, outro, pela variação de temperatura. De um modo g~

ral, sem se ater às diferenças provocadas pela alteração da for

ça iônica, o Hg(II) sofre uma marcante estabilização no meio não

aquoso. O aumento de temperatura favorece o desproporcionamento

do Hg(I) •

II.l - DETERMINAÇÃO POLAROGRÂFICA DE Qp

O método desenvolvido para o cálculo de Qp tem por re

sultado a determinação polarográfica da concentração de Hg(II) xe

manescente no equilíbrio, quando se faz reagir uma solução de

r

Hg(II) de concentração conhecida com uma quantidade suficiente

l
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riores, saturada com calomelano, embora tendo sido filtrado o

(51 )

h V C
P P

H (V. +V ) -h V.
J. P J.

C =x

A altura das várias ondas polarográficas obtidas an

tes e após a adição do padrão representam correntes limite, de

senvolvidas em um potencial fixo de -O,5V. Os simbolos H e h de

signados na fórmula (51) se referem à corrente de difusão do ca

tion mercúrio, e sua avaliação a partir dos polarogramas regis-

Urna vez atingido o equilíbrio, o Hg(I) formado era se-

Da altura das ondas antes (h) e apos (H) a adição de

Paralelamente, era analisada uma solução "branco", pr!::,

lução sobrenadante, realizando-se n~os polarogramas.

lhes sobre as condições "experimentais serão discutidos em capi-

padrão de Hg(II) eram injetados em aliquotas diferentes dessa so

parado quantitativamente da solução sobrenadante, por adição de

parada nas mesmas condições de acidez e força iônica que as ante

de Hg (O) •

tulo posterior.

equilibrio:

excesso de cloreto. Alíquotas dessa solução, após filtragem do

corpo de fundo, e com o mesmo excesso de cloreto. Outros' deta-

calomelano, eram polarografadas. Volumes qpnhecidos de solução

cada alíquota (V ) do padrão, da concentração (C ) da solução pa-
p p

drão adicionada, e do volume (V.) da solução antes da adição do
J.

padrão, calcula-se a concentração (C ) de Hg(II) na solução de
x
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trados, subentende a subtração de cada corrente limite, o valor

da corrente residual apresentada pela solução "branco".

Substituindo-se o valor de C na equação (48), lembran
x

do-se que:

:;

situação inicial

situação de equilíbrio

oHg
I

excesso
I

I

I
excesso

+ Hg 2+

I
I

I

C.
l~

I

I
C

X

-+
+

2+Hg 2

C.-C
~ x

onde C. representa a concentração analítica de Hg(II), e
~

C.-C , a concentração de equilíbrio de Hg(I) ,
~ x

obteremos:

Qp =
C. - c
~ x

C
x

= -1
QD (52)

Na tabela (V) estão consignados os valores de Qp obti

dos pelo método polarográfico, a partir das grandezas apresenta-

das nas equações (51) e (52).

Apesar da avaliação experimental de Qp pela técnica p~

larográfica apresentar uma precisão aceitável (= 12%), a falta

de exatidão entre determinações sucessivas nos leva a um

- +aproximado de 70% (Qp = 171 - 120).

Entre as fontes prováveis de erro acreditamos

erro

serem

significativas as perdas de Hg (II) devido à interação com o Hg(O)



TABELA V - Determinação do quociente QI relativo ao equilíbrio de dismutação do cátion mercu-
roso, pelo método polarográ ico (25,OOC, 2,00M).

Vp / (ml)
Vp

Cpf (M) h/ (llA) 1:)/ (llA) C / (M) c. -C / (M) Qp
vi+vp

x 1 x

-
O O 1,42

0,10 -4 (7 ± 2) x 10-4 -2 28 ± 81,98 x iO - 1,81 1,96 x 10

0,20 -4 3,22 + -4 -23,88 x 10 - (3,0 - 0,3) x 10~ 2,00 x 10 67 + 7

0,30 -4 4,46 + xl0 -2 77 ± 65,72 x 10 - (2,6 - 0,2) 2,00 x 10

O O 0,482

0,050 -4 1,177 + x 10-'5 -2 293 ± 39I 1,00 x 10 -. (6,9 - 0,9) 2,02 x 10
...-l -4 + x 10-5 '-2

405 ± 49<.D 0,10 1,98 x 10 - 2,39 (5,0 - 0,6) 2,02 x 10
I -4 + -5 -2 262 ± 210,20 3,88 x 10 - 2,89 (7,7 - 0,6) x 10 2,02 x 10

0,30 -4
3,75

+ x 10-5 -2 243 ± 185,72 x 10 - (8,3 - 0,5) 2,02 x 10

O O 0,828

0,050 1,00 x 10-4
1,669 + x 10-4 -2 183 ± 17- (1,1 - 0,1) 2,02 x 10

0,10 -4
2,394 + x 10-4 -2 183 ± 171,98 x 10 - (1,1 - 0,1) 2,02 x 10

O O 1,662

0,050 -4
2,24 + x 10-4 -2 71 ± 101,00 x 10 - (2,8 - 0,4) 2,00 x 10

0,10 -4
2,74 + x 10-4 -2 69 ± 101,98 x 10 - (2,9 - 0,4) 2,00 x 10

Vi = 5,00 ml

Cp = 0,0101 M

Ci = 0,02028 M
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do eletrodo, e principalmente o Hg(O} residente no fundo da ce-

la, que fica em contato com a solução durante a medidapolarográ

fica.

Se admitirmos que a solução obtida pela reaçao do mer

cúrio líquido com soluç~ de Hg(II) possui em equilíbrio os cá-

t · H 2+ 2+ . d ~. t~l' d' I 'd ()~ons g 2 e Hg , e a~n a mercur~o me a 1CO 1SS0 V1 o, Hg aq,

saberemos que o cloreto adicionado, mesmo após a remoção do mer

cúrio líquido, afeta o equilíbrio deslocando-o no sentido de for

maçao de Hg(I), nos levando à determinação de uma concentração de

Hg(II) de equilíbrio aparente, menor que a real. O erro na de-

terminação do Hg(TI) afeta muito pouco a concentração de Hg(I)

mas se propaga diretamente no valor de Qp' Uma vez que a avalia

çao de Qp se baseia na determinação do Hg(II) de equilíbrio, as

medidas polarográficas nos conduzem a um Qp aparente maior que o

real.

A tentativa de corrigir a concentração de Hg(II) obti-

da nos leva a considerar os seguintes equilíbrios:

r~
Hg(l) Hg2+ 2+ (53 )+ + Hg2 ' Qp-+-

Hg(l) + Hg (aq) , S (54)
-+-

Hg (aq) + Hg2+ 2+ Kp (55 )+ Hg 2 '-+-

H 2+ 2CI- Hg2C1 2 , fi;; (56 )+ + KSg2 -+-

Hg2+ + 2Cl + HgCl 2 ' f3 (57)
-+-

[]
I
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Equilíbrio global na solução sobrenadante, após remo

ça0 do mercúrio líquido, e adição de cloreto:

Hg(aq) + 2 Hg2+ + 4 Cl- +
-+

K (58)

onde K = 1

I ,. I 2+ 12 I -1 4Hg(aq) • Hg • Cl
~1~KS. B (59)

A concentração de Hg(II}, C , efetivamente determinada
x

se refere ao equilíbrio global, representado pela equaçao (59).

Dadas às discrepâncias obtidas na determinação deC, adptarex

mos o valor (2,28 ± 0,17) x 10-4M, que corresponde ã extrapola -

Se nos reportarmos aos equilíbrios da solução sobrena

dante, posteriores ã remoção do mercúrio líquido, poderemos su-

ra (5) apresenta a projeção da corrente de difusão, H, contra a
vp

concentração de Hg(II} do padrão adicionado,. CpC Vp+v
i
), corrigi

do o efeito da diluição.

çao gráfica resultante do método da adição de padrão. A figu-

por:

1) A concentração de Hg(aq), antes da adição de cloreto, se

refere ãsaturação, na temperatura de medida, 25 0C, e po

de ser estímada pelos dados de literatura (gráfico 4) em

torno de 3 x 10-7M•

2} A remoça0 do HgeI) via calomelano desloca

brio (55) no sentido de consumo de HgeII).

o equilí -

A extensão

com que o HgeII) é consumido está vinculada a concentra

çao de Hg(aq), por este se encontrar ~m menor quantidade,

e índepende da concentração do cloreto adicíonado.





-65-

Hg(II) •

tre Hg(II) e Hg(O) .

perdacloreto, o que, comparativamente, significa uma

desprezível.

Para tanto, foram realizadas medidas potenciométricas em

4) Se a correçao da concentração de Hg(II) é irrelevante na

ordem de grandeza em que ele se apresenta no equilíbrio

deslocado pelo cloreto, menor efeito produzirá nas con 

centrações maiores, decorrentes das adições de padrão de

3) Assím sendo, o Hg(II) efetivamente medido nessas condi 

ções (2,28 x 10-4Ml , pode no máximo ter diminuído de

3,1 x lO-7M, em relação ao existente antes da adição de

A idéia original para o cálculo de Q~, em analogia ao

método polarográfico, também, baseava-se na determinação da con-

centração de Hg(II) remanescente no equilíbrio estabelecido en-

II.2 - DETERMINAÇÃO POTENCIOMtTRICA DE Qp

Dentro do contexto dessas observações, poderemos ado

tar como representativa do equilíbrio de dismutação do cátion

mercuroso, equ~ção (53), a concentração de Hg(II) igual a (2,28±

0,17) x 10-4 M, que nos fornece de acordo com a equaçao (52)

um Qp = 88 ~ 7 pelo método polarográfico.
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soluções contendo Hg(I) e Hg(II) na proporção definida pelo equ~

líbrio e na ausência de mercúrio metálico. A concentração de

Hg(II) era-continuamente variada no sentido crescente

sucessivas adições de padrão (Hg(Cl04 )2).

mediante

Um eletrodo i~erte , Pt, usado como indicador, respon-

de ao par Hg(II)/Hg(I) de acordo com a reação:

2Hg2+ + 2e
-+
-+-

2+
Hg2 (60 )

Nessa condição de equilíbrio, a 250 C, o potencial medi

do antes da adição do padrão em Hg(II) é dado por:

E.
1

= o'
E2l + 0,02958 log {

IHg(II) 1
2

IHg (I) I
} (61)

que em termos da notação empregada anteriormente para a avalia -

Quando se injeta um volume Vp(ml) de solução padrão de

Hg(II), de concentração Cp' sobre Vi ml da solução original, o

potencial torna-se:

çao polarográfica de Qp' pode ser reescrita corno:

E.
1

= o'E2l + 0,02958 log {
C2

x

C.-C
1 X

} (62)

E
f = o'E2l + 0,02958 log {

2
(Cxf 2 + CpfI)

(C. - C ) f 2
1 X

}
(63)
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(68)

(67)

(64 )

(66 )

} (65)
C. - C

1. x

c2
x

o

x

=

c =e

e

Cx

0,02958 log {=

. I ( lIE )antI. og =
0,02958

a = Af - f2.
2 2'

Corno o incremento de potencial é proporcional à quanti-
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cujos coeficientes a, b e c sao designados pP.J~ expressa0:

grau em C :x

Substi tuindo o termo antilog ( lIE ) pela letra A, e
0,02958

desenvolvendo a expresao (66), chegaremos a urna equação de 29

onde fI e f 2 sao fatores introduzidos para a correçao das concen

trações Ci - Cx' Cx e Cp' devido ao efeito da diluição:

dade de Hg(II) do padrão adicionado, teremos:

que pode ser rearranjada,de modo a ficar:

e as raízes obtidas pela fórmula:
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Cx =
+ / 2-b - b - 4ac

2a

(69)

Naturalmente a raiz C < O não tem significado químicox

desse contexto, e será desprezada.

dentro

Uma vez obtido o valor de C chegaremos facilmente ax

Qp (equação 52), uma vez que Ci é uma quantidade conhecida.

Existe uma outra manei~a de se determinar Qp' que se

baseia no conhecimento dos potenciais formais dos sistemas

o' o'
Hg(I)/Hg(O), (ElO)' e Hg(II)/Hg(I), (E 2l ).

Para o desenvolvimento das expressões matemáticas ima-

ginemos a seguinte pilha:

Hg

CD
2+Hg2 eletrólito

suporte
Hg2+

2+Hg2

®
pt

L 2+ - -+
2HgOcompartimento 1: Hg 2 + 2e + (70)

o o' IHg (I) I (71)a 25 C, El = ElO + 0,02958 log

compartimento 2: 2Hg2+ + 2e- -+ H 2+ (72)+ g2

:1 o o' IHg(II) 1
2

a 25 C, E2 = E2l + 0,02958 log{ } (73)
!Hg (I) I
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Quando o sistema atinge o equilíbrio, E
l

= E2 , resul 

tando na expressa0:

o' o'
E21 - ElO = 0,02958

IHg(I) I 2
log ( )

IHg(II)I

I'

(74)

introduzindo o valor Qp (equação 52) na expressão (74) chegare 

mos à expressão final:

Qp = antilog

o' o'
E21 - ElO

0,05916
(75)

Concluindo, a determinação potenciométrica de Qp está

baseada nas equações (69) e (75). O método da adição de padrão

o'
de Hg(II) nos permite determinar simultaneamente Cx e E21 • Adi-

o'
cionalmente, é necessária a avaliação experimental de ElO'

As mesmas considerações feitas anteriormente, com re-

ferência à presença de Hg(aq) na solução de equilíbrio, sao váli

das nesse caso: considera-se desprezível o consumo do Hg(II) ~

cionado como padrão, que reage com o Hg(aq) presente, com base

na simples comparação da ordem de grandeza das duas concentra

çoes.

II.2.1 - Determinação do Potencial Formal do Sistema

Hg(I)/Hg(O)

Basicamente foram realizadas medidas potenciométricas,

com um eletrodo indicador de mercúrio contra um eletrodo de calo
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melano decimolar (NaCl O,lOM/NaCl04 1,90M) como referência, em

soluções de Hg(I) preparadas de duas maneiras diferentes:

a) Por reação química entre uma solução padrão de Hg(II) e

uma quantidade suficiente de Hg(O). Após ter sido atingi

do o equilíbrio,~a concentração do Hg(I) formado era va

riada por adição de solução diluente, de mesma força iô

nica e acidez que a solução inicial. ° potencial era me

dido a cada adição de diluente.

b) Por oxidação coulométrica de mercúrio metálico numa solu

ça0 do eletrólito suporte (NaC104/HC104 ). Uma corrente

constante era imposta à solução através de um anôdo de

mercúrio (poço) e um cátodo de platina (fio), em contato

com a solução através de uma ponte salina. Em interva

los de tempo convenientes, a eletrólise era interrompida

e o potencial medido. Em alguns casos, após o ~ da

eletrólise, a concentração do Hg(I) era variada por di-

luição da mesma forma que no ítem anterior, e o potencial

reavaliado.

As curvas E = f (Vdiluente) ou E = f (tempo) podem ser

ajustadas, com boa aproximação, à equação de um polinômio de

grau 3, trecho a trecho quando necessário, fornecendo, por in-

terpolação, valores normalizados.

Os potenciais formais E~~ foram obtidos pela regressao

linear da curva E = f (log IHg (I) I), equação (71), (apêndice II).

Numa primeira aproximação considerava-se desprezível a concentra

ção de Hg(II) presente na solução de equilíbrio, e se imaginava

equimolar a conversão em Hg(I), do Hg(II) analítico, no caso da

~



\..

-71-

obtenção de Hg(I) por reação química, ítem (a).

minutos, a polaridade dos eletrodos de pt e Hg era invertida, e

Na tabela (VIII) constam dados de uma experiência em

As tabelas (VI) e (VII) se referem à geraçao coulométri

o'
ElO'

Nas tabelas (VI a XI) que se seguem, estão considera -

çao foi submetida à eletrólise contínua por 30 minutos, e a con

centração de IHg(I) I obtida,decorrido esse tempo, :U~ vari~~a por

diluição. Também o E~~ avaliado nessa experiência, especifica

mente, teve como referência um eletrodo de calomelano saturado

que se gerou Hg(I) também coulometricamente. No entanto, a solu

o potencial reavaliado a cada minuto. Dessa forma, o Hg(I) ger~

do era reduzido no citodo de mercúrio.

ca de Hg(I). Nessas experiências, o potencial foi medido de mi

nuto a minuto, com interrupção da eletrólise. Tendo decorrido 30

assim como as respectivas equações ajustadas, que foram considera

das no cilculo.

das as medidas experimentais referentes à determinação do

Um valor mais exato do E~~ poderia ser obtido por cor

reçao da concentração de Hg(I), com base no valor C , a ser de-
x

terminado posteriormente. No entanto, a ordem de grandeza em

que o Hg(II) se apresenta no equilíbrio, (~10-3M), quando compa

rada à concentração de Hg (I) gerada, (=20mM), mostrou não ter

efeito significativo no valor do E~~ determinado, sendo desne 

cessiria essa correçao.

(NaCI) .

Nas tabelas (IX a XI) temos as 3 experiências em que o
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TABEIA VII - Determinação Potenciarétrica do EO
' do SisteIra Hg (I) /Hg (O)

Geração Coularétrica de Hg (I)

Meio: NaC104 1,95WOC104 20rrM (força iônica final = 2,00M)

Volume inicial: 10,00 rol
+ oTanperatura: 25,0 - 0,1 C

Corrente imposta: 19,95 mA

Medida Potencioretrica: EQ1 x EC (NaC1 O, 10M/NaC104 1,90M)
o

E /(V) Eocu:malizado / (V) Tempo/(S) IH! (I) I X 103/ (M) logIHg(I) I
experimental

0,3643 0,3643 60,0 0,620 - 3,21

0,3693 90,0 0,930 - 3,03

0,3.733 0,3732 ~.20,O 1,240 - 2,906

0,3825* 0,3762 150,0 1,551 - 2,809

0,3788 0,3789 185,0 1,861 - 2,730

0,3841* 0,3804 210,0 2,171 - 2,663

0,3821 0,3821 240,0 2,481 - 2,605

0,3855* 0,3835 270,0 2,791 - 2,554

0,3850 0,3850 300,0 3,101 - 2,508

0,3871 0,3862 330,0 3,411 - 2,467

0,3874 0,3874 360,0 3,721 2,429

0,3887 0,3884 390,0 4,032 - 2,395

0,3893 0,3894 420,0 4,342 - 2,362

0,3906 0,3903 450,0 4,652 - 2,332

0,3911 0,3911 480,0 4,962 - 2,304

0,3919 0,3919 510,0 5,272 - 2,278

0,3926 0,3926 540,0 5,582 - 2,253
0,3933 0,3933 570,0 5,892 - 2,230

0,3940 0,3940 600,0 6,20 - 2,21
0,3945 0,3946 630,0 6,51 2,19

0,3952 0,3952 660,0 6,82 - 2,17
0,3957 0,3958 690,0 7,13 2,15

0,3964 0,3963 0,3963 ,720,0' 7,44 - 2,13
0,3969 750,0 7,75 2,11

0,3974 0,3974 0,3974 780,0 8,06 - 2,09
0,3979 810,0 8,37 2,08

0,3984 0,3983 0,3983 840,0 8,68 - 2,06
0,3988 870,0 8,99 2,05

0,3993 0,3991 0,3992 900,0 9,30 - 2,03

*Valores desprezados

Equação da reta média: E = 0,4597 + 0,02974 10g IHg (I) I
Coeficiente de correlação: R = 0,99992
o' +

ElO = (0,4597 - 0,0001) V
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TABELA VIII - Determinação Potencioroêtrica do EO'

Hg crl/Rg (O] - Geração Cou10mêtrica

Meio: NaC104 1,95M/HC104 20 mM (força
na1=

Volume inicial: 10,04 ~ 0,01 101
+ oTemperatura: 25,0 - 0,1 C

Corrente imposta: 19,95 mA

Tempo: 30
J

min

Medida Potenciomêtrica: EGM x ECS (NaC1)

Eexperinental Enonnalizado Volume dilu- IHg(I) Ix10 2/ (M) logIHg(I) II (V) IN} ente/únll

0,4896 0,4896 0,000 1,858 - 1,731

0,4891 0,500 1,770 - 1,752

0,4886 1,000 1,690 - 1,772

0,4881 0,4881 1,500 1,616 - 1,791

0,4876 2,000 1,549 - 1,810

0,4871 2,500 1,488 - 1,828

0,4867 0,4866 3,000 1,431 - 1,844

0,4861 3,500 1,378 - 1,861

0,4856 4,000 1,329 - 1,877

0,4851 4,500 1,283 - 1,892

0,4846 0,4847 5,000 1,240 - 1,906

0,4842 5,500 1,200 - 1,921

0,4837 6,000 1,163 - 1,934

0,4833 6,500 1,128 - 1,948

0,4829 0,4829 7,000 1,095 - 1,961

0,4825 7,500 1,064 - 1,973

0,4821 8,000 1,034 - 1,985

0,4817 8,500 1,006 - 1,997

0,4814 0,4814 9,000 0,980 - 2,010

0,4811 9,500 0,955 - 2,020

0,4809 0,4809 10,000 0,930 - 2,030

Equação da reta média: E = 0,5422 + 0,03022 10g IHg (I) I

Coeficiente de correlação: R = 0,9991

o' (0,5422 ± 0,0005) VElO =
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Equação da reta média: E = 0,4514 + 0,03068 log jHg(I) I
Coeficiente de correlação: R = 0,998

o +ElO = (0,4514 - 0,0009) V

TABELA IX - Determinação Potenciométrica do EO
' do Sistema

Hg (I} /Hg (O). - Geração Química de Hg (I)

Meio: NaC10 4 1,92M/HCI04 20mM (força iônica final =
= 2,00M)

Volume inicial: 3,000 ± 0,005 m1
+ oTemperatura: 25, O - 0,1. C

Medi.da Potenciométrica: EGM x EC (NaC1 O,10M/NaC104 1,9OM)
()

- 1,929

- 1,938

- 1,946

- 1,699

- 1,713

- 1,727

- 1,740

- 1,753

- 1,766

- 1,778

- 1,790

- 1,802

- 1,813

- 1,824

- 1,835

- 1,845

- 1,855

- 1,865

- 1,875

- 1,885

- 1,894

- 1,903

- 1,912

- 1,921

log IHg (I) I

2,000

1,935

1,875

1,818

1,765

1,714

1,667

1,622

1,579

1,538

1,500

1,463

1,429

1,395

1,364

1,333

1,304

1,277

1,250

1,224

1,200

1,188

1,176

1,154

1,132

IHg(I) Ix10
2

/(M)

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,050

2,100

2,200

2,300

Volume dilu
ente/ únl)

0,3990

0,3987

0,3983

0,3980

0,3977

0,3973

0,3970

0,3967

0,3963

0,3960

0,3956

0,3953

0,3950

0,3946

0,3943

0,3940

0,3937

0,3934

0,3930

0,3927

0,3924

0,3923

0,3921

0,3918

0,3916

Enonnalizado
/(V)

0,3916

0,3922

0,3933

0,3931

0,3941

0,3947

0,3955

0,3974

0,3963

0,3990

0,3987

0,3980

E . talexperlllleIl .
/(V)
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TABELA X - Determinação Potenciométrica do EO
' do Sistema

Hg(I)/Hg(O) - Geração Química de Hg(I)

Meio: NaCI04 1,92M/HCI04 20mM (força iônica final =
= 2,00M)

Volume inicial: 4,000 1: 0,005 ml
+ oTemperatura: 25,0 - 0,1 C

Medida Potenciométrica: EG1 x EC (Nacl 0,10M/NaCI04 1,90M)

Eexperimental Enonnalizado' Volurre dilu- IHg(I) Ixl0
2

/ (M) logIHg(I) I
/(V) /(V) , ente/(rnl)

0,4015 0,4015 0,000 2,000 - 1,699

0,4010 0,200 1,905 - 1,720

0,4004 0,4ào 1,818 - 1,740

0,4002 0,4002 0,500 1,778 - 1,750

0,3999 0,600 1,739 - 1,760

0,3994 0,800 1,667 - 1,778

0,3989 0,39E9 1,000 1,600 - 1,796

0,3985 1,200 1,538 - 1,813

0,3980 1,400 1,481 - 1,829

0,3978 0,3978 1,500 1,455 - 1,837

0,3976 1,600 1,429 - 1,845

0,3971 1,800 1,379 - 1,860

0,3967 0,3967 2,000 1,333 - 1,875

0,3961 2,300 1,270 - 1,896

0,3957 0,3957 2,500 1,231 - 1,910

0,3954 2,700 1,194 - 1,923

0,3948 0,3948 3,000 1,143 - 1,942

0,3943 3,300 1,096 - 1,960

0,3940 0,3940 3,500 1,067 - 1,972

0,3937 3,700 1,039 - 1,983

0,3932 0,3932 4,000 1,000 - 2,000

0,3928 4,300 0,964 - 2,02

0,3925 0,3925 4,500 0,941 - 2,03

0,3921 4,800 0,909 - 2,04

0,3918 0,3918 5,000 0,889 - 2,05

Equação da reta média: E = 0,4486 + 0,02769 log IHg(I) I
Coeficiente de correlação: R = 0,99987
o' (0,4486 1: 0,0001)ElO = V



Volume inicial: 4,000 ± 0,005 rol
+ oTemperatura: 25,0 - 0,1 C

Medida Potenciométrica: EG1 x EC (NaCl 0,10M/NaClu4 1,90M)
~
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.Potenciométrica do EO
' do Sistema

Geração Química de Hg (I)

1,92M/HCI04 20mM (força iônica final =
= 2,00M)

Eexperi.nental E
nonnalizado Volune dilu- !Hg(I) Ixl0

2
/ (M) log IHg (I) I./(V) /(V) ente/(ml)

0,4232 0,4233 0,000 2,000 - 1,699

0,4230 0,100 1,951 - 1,710

0,4227 0,200 1,905 - 1,720

0,4225 0,300 1,860 - 1,730

0,4222 0,400 1,818 - 1,740

0,4221 0,4220 0,500 1,778 - 1,750

0,4217 0,600 1,739 - 1,760

0,4215 0,700 1,702 - 1,769

0,4212 0,800 1,667 - 1,778

0,4210 0,900 1,633 - 1,787

0,4207 0,4208 1,000 1,600 - 1,796

0,4202 1,250 1,524 - 1,817

0,4196 0,4196 1,500 1,455 - 1,837

0,4191 1,750 1,391 - 1,857

0,4186 0,4186 2,000 1,333 - 1,875

0,4176 0,4176 2,500 1,231 - 1,910

0,4166 0,4167 3,000 1,143 - 1,942

0,4158 3,500 1,067 - 1,972

0,4150 0,4150 4,000 1,000 - 2,000

0,4142 4,500 0,941 - 2,03

0,4134 0,4134 5,000 0,889 - 2,05

Equação da reta média: E = 0,4707 + 0,02782 10g IHg (I) I
Coeficiente de correlação: R = 0,9996
o' (0,4707 ± 0,0002) VElO =

TABELA XI - Determinação

Hg(I)/Hg(O) 

Meio: NaCI04
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FIGURA 6 - Normalização de uma curva típica de potencial versus

tempo, pelo ajuste dos dados experimentais à equação

de um polinômio de grau 3 (trecho a trecho).

Geração Coulométrica de Hg (I): !-leio: NaCl04 1,95M/HC104 20 rnM

Volune inicial: 10,00 rol
'l'eI'cp=ratura: 25, oec
Corrente i.np::sta: 19 ,95 mA
Eletrodos: Hg x Pt

Medida potenciométrica: EG1 x EC (NaCl o,10M/Nacl04 1,90)
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Hg(i) foi preparado por reaçao química.

A Figura (6), à titulo ilustrativo, apresenta uma cur-

va típica de E versus t, onde se é possível avaliar o ajuste da

curva; trecho a trecho, à equação de um polinômio de grau 3. As

curvas E versus Vdiluente experimentalmente obtidas são menos poJ

•nunciadas que as E versus t, permitindo o ajuste diretamente com

todos os pontos.

II.2.2 - Determinação do Potencial Formal do Sistema

Hg(II)/Hg(I) - Cálculo de Cx

De acordo com a equaçao de Nernst(73) para o par redox

Hg(II)/Hg(I), foram realizadas medidas potenciométricas com um

eletrodo indicador de platina contra um eletrodo de calomelano de

cimolar (NaCI O,IOM/NaCI04 1,90M) corno referência,ern soluções de

Hg(I) com traços de Hg(II), preparadas conforme descrito no ítem

anterior (II.2.1). Nessas soluções as concentrações de Hg(I) e

Hg(II) correspondiam estritamente à situação de equilíbrio.

Soluções contendo proporçoes diferentes de Hg(I) e Hg(II)

eram obtidas mediante adições sucessivas de solução padrão em

Hg(II), em mesma força iônica e acidez, e o potencial,medido an

tes e após cada adição.

As curvas E = f(V d - ) podem ser ajustadas trecho apa rao

trecho, com boa aproximação, à equação de um polinômio de grau 3,

fornecendo, por interpolação, valores normalizados. A figura (7)

apresenta uma curva típica ajustada.
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no potencial desenvolvido.

do de área maior que o anterior, e este foi tratado previamente

instabilidade no potencial medido e, em consequência, falta de

relativa

com HCI = 6M: a reprodutibilidade do potencial foi relativamente

reprodutibilidade. Nas experiências 5 e 6 empregou-se um eletr~

Em linhas gerais, foram realizados três procedimentos;

fluência do tratamento químico empregado no eletrodo de platina,

No apêndice (III) consta um programa que resolve a

nas experiências I a 4, utilizou-se um eletrodo de platina de p~

Na Tabela (XII) estão consignadas as medidas experimen

tais do potencial de equilíbrio (E) em função da concentração de

padrão adicionado (Cp) para 9 experiências realizadas em força

iônica 2,OOM. Um gráfico de E versus Cp (figura 8) com os valo

res dessa tabela nos permite visualizar com maior clareza a in -

quena área e sem tratamento prévio: isso provocou uma

Hg(II) posta para reagir com mercúrio metálico, subtraída de C •x

Em ambos os casos, devem ser considerados os efeitos da diluição.

equaçao de 29 grau em Cx' (69), fornecendo as concentrações de

Hg(I) e Hg(II) corrigidas, assim como realiza a regressão linear

o'para obtenção de E21 .

A concentração de Hg(II) de equilíbrio, C , foi deterx

minada com base na equação (69). Os potenciais formais E~~ fo-

_ lHg(II)1 2
ram obtidos por regressão linear da curva E - f{log(~)},

equação (63). A concentração de Hg(II) que aparece no numera

dor representa a soma do Hg(II) de equilíbrio (Cx ) e o Hg(II) do
•

padrão adicionado. A concentração de Hg(I) no denominador é a

originária do equilíbrio e equivale à concentração analítica de



,/

-82-

TABEI:A XII - Valores ~ai.s do Potencial Medido (En ) em função da a::mcentra

ção de padrão em Hg(II) cdicionado (C )
- ,... p) ,..I -5

Soluça0 original: Hg2 (CI04)2= 20rrM/Hg(CI042 = 10 M/HC104

20rrM/NaClo41,92 M (força iônica inicial = 2,00 M)

Eletrodos: platina versus calanelano (NaCl O,10M/NaClO4 1,90M)

+ o'l'e1'rIFeratura:15,O - 0,1 C

Cp x 10 J /(MI E1/(VI E2 (VI E3 (V) E 4 (VI E5 (V) E6 (VI E, (VI E8 (VI E9 (VI

o 0,4560 0,4562 0,4625 0,4580 • 0,4056 0,4041 0,4686 0,4687 0,4689
0,0598 - - - __ o - __~4 _

- -=-- 0,4849
0,0995 --0,4907 o;4906 o

0,1972 0,4995
0,1980 _0- 0,5029 0,5026 0,5018
0,2944 0,4933
0,2956 0,5095
0,3536 0,5152
0,3906 0,4975

- -o _o ---0,3922 0;5165
0,4859 0,5190
0,4878 0,5204
0,6389 0,5281
0,6737 0,5115 - 0_-
0,6763 - 0,5286 0,5278
0,8580 0,5315
0,9160 0,5367
0,9488 0.,5JJi.S.. ._- - - - -------
0,9524 0,5097 0,5368 0,5361---
1,216 0,5255
1,273 0,5448
1,304 0,5410
1,395 - ~ -- ._.__ . 0,5456
1,651 0,5509
1,702 0,5520
1,812 0,5275 0,5352 0,5347 0,5499
1,818 0,5212 0,5019 0,5525
2,111 0,5572
2,301 .0- 0,5595
2,578 0,5627
2,600 0,5449
2,609 0,4984
2,857 0,5215
2,896 0,5431

03,306 0,5697
3,322 0,5503
3,333

0·;5672------ -- --
0,5696 0,5683

3,987 0,5517 0,5565 "-- - - -- _.- ----
4,000 0,5188 0,5092
4,592 0,5790
4,601 0,5601
4,615 0,5176 0,5787
4,906 0,5154
5,170 0,5601
5,185 0,5809
5,279 0,5641
5,366 0,5186
5,694 0,5854
5,698 0,5663
5,765 0,5855
5,965 0,5212
6,649 0,5671 0,5711 0,5713 0,5783 0,5899
6,667 0,5217 0,5903 0,5886
7,200 0,5271
7,368 0,5244
8,000 0,5271
8,216 -- - 0,5747 -- ..8,235 -- 0,5316
8,552 0,5790
8,571 0,5295
8,869 0,5870
9,091 __ o 0,5316
9,565 0,5335
9,610 0,5371
9,98 0,5811 0,5848

10,00 0,5352
10,24 0,5362
11,11 0,54,27

-- -----
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boa, no entanto existe um bloqueio inicial, logo às primeiras a-

dições de padrão, que faz com que o potencial decresça ao invés

.. de subir, deslocando a curva toda para potenciais mais baixos

Por fim, realizaram-se as experiências 7 a 9 em que se empregou o

eletrodo de área maior, tratado previamente com água régia recém-

-preparada: a discrepâ~cia nos valores de potencial é a menor

'/

encontrada, além de ter sido obtida uma boa reprodutibilidade.

Assim sendo, o emprego de água régia no tratamento do

eletrodo de platina provou ser o mais eficiente, nos parecendo r~

zoável adotar esse procedimento para realizar as experiências com

finalidade de cálculo de Cx e E~~.

(VJI-IX~
As tabelas (~III aV) apresentam os dados referentes

às experiências 5 a 7 mencionadas na discussão do tratamento do

eletrodo de platina; registram a variação de potencial que acom

panha as adições de Hg(II), assim como C calculado ponto a pon
x -

to e fornecem as equações ajustadas aos dados experimentais que

permitiram obter os valores de E~~.

Na tabela (XVI) temos os dados de uma experiência rea-

lizada nas mesmas condições que as três anteriores, porém, a so-

lução de equilíbrio contendo Hg(II) e Hg(I) foi diluída antes

da adição de padrão. Portanto, exige uma correção de volume adi

cional para se reportar à situação de equilíbrio, no que se refe

re a quantidade C e Hg(I) .
x

Foi realizada uma única experiência em que se gerou

Hg(I) coulometricamente. Após o término da eletrólise, a solu 

ção foi diluída, e procedeu-se ao método de adição de padrão em
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TABELA XI I I - Determinação Potenciorrétrica do EO
I do sistema Hg (lI) /Hg (I) e

da Ccncentração de Hg (lI) remanescente no equilíbrio
2+ -+- 2+

Hg + Hg + Hg
2

Meio: NaCl0
4

1,92M/HCl04 20rrM (força iônica anterior à adição
dopadrão =2., OOM

Concentração Analítica de Hg(I) : 20, OOrrM

Volume inicial: 10,00 rol

Con::entração Analítica do Padr!o: Hg(Cl04) 2 20,00 rrM

Medida Potenciarétrica: pt x EC (NaCl 0,10M,/NaCl04 1,90M)

Temperatura: 25,0 ~ O,loC

EexperiJtental E
oonnalizado

Volume
C x 105 / (M)

IHg(I) Ixl0
2

IHg(I!) Ixl0
3

IHg(II) 1\Padrão log{
/(V) /(V) /(ml)

x /(M) /(M) IHg(I) I

0,4686 0,4686 0,000 1,993 0,071 - 6,6

0,4849 0,4849 0,030 6,75 1,987 0,131 - 6,06

0,4923 0,050 6,57 1,983 0,171 - 5,83

0,5029 0,5029 0,100 7,09 1,973 0,269 - 5,44

0,5152 0,5152 0,180 6,94 1,958 0,424 - 5,04

0,5175 0,200 6,93 1,954 0,462 - 4,96

0,5262 0,300 7,02 1,935 0,652 - 4,66

0,5281 0,5281 0,330 7,10 1,929 0,708 - 4,59

0,5320 0,400 7,25 1,916 0,838 - 4,44

0,5367 0,5366 0,480 7,14 1,902 0,984 - 4,29

0,5376 0,500 7,13 1,898 1,020 - 4,261

0,5419 0,600 7,12 1,880 1,199 - 4,116

0,5448 0,5449 0,680 7,11 1,866 1,340 - 4,017

0,5456 0,700 7,10 1,862 1,375 - 3,993

0,5486 0,800 7,15 1,845 1,548 - 3,887

0,5512 0,900 7,20 1,828 1,717 - 3,793

0,5520 0,5520 0,930 7,19 1,823 1,767 - 3,766

0,5535 1,000 7,26 1,812 1,883 - 3,708

0,5572 0,5572 1,180 7,32 1,783 2,175 - 3,576

0,5627 0,5625 1,480 7,32 1,736 2,641 - 3,396

0,5628 1,500 7,33 1,733 2,671 - 3,386

0,5697 0,5697 1,980 7,20 1,663 3,365 - 3,167

0,5699 2,000 7,21 1,661 3,393 - 3,159

0,5754 2,500 7,10 1,594 4,057 - 2,986

0,5790 0,5793 2,980 7,12 1,535 4,647 - 2,852

0,5795 3,000 7,11 1,533 4,670 - 2,847

0,5827 3,500 7,17 1,476 5,238 - 2,731

0,5854 0,5851 3,980 7,29 :L., 426 5,745 - 2,635

0,5852 4,000 7,30 1,423 5,765 - 2,632

0,5876 4,500 7,34 1,374 6,256 - 2,545

0,5899 0,5900 4,980 7,27 1,330 6,697 - 2,472

C 7,137 x 10-5
x

- -6Desvio Padrao = 1,693 x 10

C (7,14 :!: 0,17) x 10-5M
2x.

Equação da Reta Média: E 0,6625 + 0,029~0 10g { IHg(I!) I }
o" (0,6625 :!: 0,0001)

iHg(I) I
E21 V
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TABEIA XIV - Detenninação Potenciarétrica do EO
I do Sistena Hg (lI) /Hg (I) e da

tr ~ ·d H (lI) t 'líbr' 2+~ 2+concen açao e g. . remanescen e no eqtU 10 Hg + Hg + Hg2

Maio: NaC104 1,92M/HC104 20rrM(força iônica anterior à adição do

Padrão = 2,00 M)

Concentração Analítica de Hg(I): 20,00 reM

Vo1Ul'!e Inicial: la, 00 rol

con:::entração Analítica do padrão: Hg(C104)2 20,00 mM

Medida Potenciarétrica: pt x EX:: (NaC1 O, 10M/NaC104 1,90 M)
en+ oTemperatura: 25,u - 0,1 C

EexperiIrental E VolU1le
ex x 10

5
/ (M)

IHg (I) Ixl0
2

IHg(U) ixl0
3 2

notrnalizado Padrão log { IHg(U) I }
/(V) /(V) /(ml) /(M) /(M) IHg(I) I

0,4687 0,4687 0,000 - 1,993 0,073 - 6,6

0,4907 0,4907 0,050 7,35 1,983 0,172 - 5,82

~ 0,5026 0,5026 0,100 7,25 1,973 0,271 - 5,43

0,5165 0,5165 0,200 7,29 1,954 0,464 - 4,96

0,5254 0,300 7,30 1,935 0,654 - 4,66

0,5286 0,5287 0,350 7,36 1,925 0,747 - 4,54

0,5315 0,400 7,44 1,916 0,840 - 4,43

0,5368 0,5367 0,500 7,43 1,898 1,022 - 4,259

0,5410 0,600 7,42 1,880 1,201 - 4,115

0,5448 0,700 7,37 1,862 1,377 - 3,992

0,5482 0,800 7,29 1,845 1,549 - 3,886

0,5509 0,5511 0,900 7,26 1,828 1,719 - 3,792

0,5536 1,000 7,26 1,812 1,885 - 3,708

0,5595 0,5595 1,300 7,34 1,763 2,366 - 3,498

0,5626 1,500 7,42 1,733 2,672 - 3,385
0,5696 0,5695 2,000 7,35 1,661 3,394 - 3,159

0,5747 2,500 7,33 1,594 4,059 - 2,986

0,5787 0,5789 3,000 7,31 1,533 4,672 - 2,847

0,5823 3,500 7,32 1,476 5,239 - 2,731

0,5851 4,000 7,35 1,423 5,767 - 2,631

0,5855 0,5854 4,050 7,34 1,418 5,817 - 2,622

0,5877 4,500 7,34 1,374 6,257 - 2,545

0,5903 0,5903 5,000 7,24 1,328 6,716 - 2,469

-5C = 7,334 x 10
x _ -7

Desvio Padrao = 5,914 x 10

Cx = (7,33 !: 0,06) x 10-5M
2

Equação da Reta Média: E = 0,6630 + 0,02959 10g {~(II~

Coeficiente de correlação: R = 0,99998 IHg(I) I
o' (0,6630 ~ 0,0001) VE21 =
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TABELA }N - Detenninação PotenciC>IIétrica do EO' do Sistema Hg(II) !Hg(I) e da

concentração de Hg(II) remarescente no equilíbrio Hg+Hg2+ t. Hg~+

l-Eio: NaC104 1,92M/HC104 20rrM· (força iônica anterior à adição do

padrão = 2,00 M)

CorcentraçãoAnalítica de Hg(I): 20,00 nM

Vo1urre inicial: 10,00 rol

Concentração Analítica do Padrão: .Hg(C104) 2 20,00 nM

Medida Potenciorrétrica: pt x EX: ('&aCl 0,10M/NaC10
4

1,90 M)

Temperatura: 25, O ±0,1°c

]

Eexperinental EoonnalizaOO V01U1lE
IHg(I) Ixl0

2
IHg(II) Ixl0

3 2
PadrãJ ex x 105 / (M) 10g (IHg(II) I }

!(V) !(V) !(ml) !(M) !(M) IHg(I) I

0,4689 0,4689 0,000 1,992 0,077 - 6,5

0,4906 0,4906 0,050 7,50 1,982 0,176 - 5,80

0,5018 0,5018 0,100 7,64 1,973 0,274 - 5,42

0,5095 0,5095 0,150 7,71 1,963 0,372 - 5,15

0,5155 0,200 7,70 1,953 0,468 - 4,95

0,5204 0,5205 0,250 7,64 1,944 0,563 - 4,79

0,5245 0,300 7,66 1,934 0,657 - 4,65

0,5278 0,5279 0,350 7,68 1,925 0,751 - 4,53

0,5307 0,400 7,77 1,916 0,843 - 4,43

0,5361 0,5360 0,500 7,72 1,897 1,026 - 4,256

0,5403 0,600 7,70 1,880 1,205 - 4,112

0,5441 0,700 7,65 1,862 1,381 - 3,990

0,5456 0,5458 0,750 7,62 1,853 1,467 - 3,935

0,5473 0,800 7,63 1,845 1,553 - 3,884

0,5501 0,900 7,62 1,828 1,722 - 3,790

0,5525 0,5525 1,000 7,65 1,811 1,888 - 3,706

0,5608 1,500 8,03 1,732 2,676 - 3,384

0,5683 0,5683 2,000 7,77 1,660 3,398 - 3,158

0,5736 2,500 7,72 1,594 4,062 - 2,985

0,5777 3,000 7,72 1,533 4,675 - 2,846

0,5809 0,5809 3,500 7,79 1',476 5,242 - 2,730

0,5835 4,000 7,89 1,423 5,769 - 2,631

0,5860 4,500 7,91 1,374 6,260 - 2,545

0,5886 0,5886 5,000 7,80 1,328 6,718 - 2,469

ex 7,718 c 10-5

- -6Desvio Padrao = 1,131 x 10

C (7,72 :t 0,11) x 10-5M
IHg (II)",2x

Equação da Reta Média: E = 0,6612 + 0,02942 10g {

Coeficiente de correlação: R = 0,99996 IHg(I) I
o'

(0,6612 :t 0,0001) VE21

I
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TABEIA XVI - DeteI:minação Potencianétrica do EO
I do Sistema Hg (lI) /Hg (I) e da

Concentração de Hg (lI) remanescente no equilibrio Hg+Hg2+~ Hg;+

Maio: NaClo4 0,853M/HCI0
4

9rrM ( solução dilUída)

Concentração Analitica.de Hg(I): 8,89 x lO-3M

Volume inicial: 4,000 :. 0,005 rnl

Concentração AnaUtica Padrão: Hg (CI0
4

)2 20,ÜIlM

Fator multiplicativo de oorreção Para as ooncentraçÕes de Hg(I)

e Cx ' com refE:iência à solução de equilíbrio: 9/4

Medida Potenciarétrica: pt x EX: (NaCI O, IOM/NaClo
4

I, 90 M)
+Temperatura: 25,0 - O,1<X:

E .experl.lllerltal

I(V)

E
mnnalizado

.

I (V)

Volure
Padrão
I(rnl)

c; x 105 I (M)
x

IHg(I) Ixl0
3I

I(M)

3 2
IHg(II)lx 10 I 10g {IHg(II) I }

I(M) IHg(I) I

0,4229

0,4956

0,5167

0,5264

0,5317

0,5416

0,5500

0,5578

0,5620

0,5650

0,4956

0,5041

0,5111

0,5167

0,5213

0,5248

0,5263

0,5280

0,5303

0,5317

0,5338

0,5358

0,5378

0,5397

0,5416

0,5437

0,5472

0,5500

0,5538

0,5560

0,5571

0,5578

0,5581

0,5596

0,5620

0,000

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,750

0,800

0,900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,800

2,000

2,400

2,800

3,200

3,500

3,600

4,000

4,350

4,950

6,11

6,40

6,35

6,27

6,20

6,23

6,25

6,20

6,31

6,56

6,58

6,57

6,52

6,45

6,36

6,19

5,96

5,83

5,84

6,07

6,45

6,73

6,80

6,94

6,73

6,57

8,83

8,41

8,21

8,02

7,84

7,67

7,51

7,43

7,35

7,20

7,06

6,92.

6,79

6,66

6,54

6,42

6,30

6,09

5,88

5,52

5,19

4,90

4,71

4,64

4,41

4,23

j,:14

0,06

1,01

1,45

1,88

2,28

2,66

3,03

3,21

3,39

3,73

4,05

4,36

4,66

4,95

5,23

5,50

5,76

6,25

6,71

7,54

8,27

8,92

9,37

9,51

10,03

10,45

::"1,09

- 6,3

- 3,91

- 3,59

- 3,36

- 3,18

- 3,03

- 2,91

- 2,86

- 2,81

- 2,72

- 2,63

- 2,56

- 2,49

- 2,43

- 2,38

- 2,33

- 2,28

- 2,19

- 2,12

- 1,99

- 1,88

- 1,79

- 1,73

- 1,71

- 1,64

- 1,59

- 1,51

C'x

c' = 6 364 x 10-5
x ' - -6Desvio Padrao = 2,817 x 10

+ -5(6,36 - 0,28) x 10 M
-4C = 1,43 x 10 Mx

Equação da Reta Média: E = 0,6098 + 0,02935

Coeficiente de Correlação: R = 0,9993
o' +E21 = (0,6098 - 0,0004) V

log { IHg(II) 1
2

IHg(I) I



\.

-89-

Hg(II). O eletrodo de referência utilizado foi o de calomelano

saturado (NaCl). Os dados referentes a essa experiência em es

pecial, estão compilados na tabela (XVII).

As tabelas (XVIII a XX)registram unicamente os dados de

três das cinco experiências realizadas em f0rça iônica 4,OOM

em uniformidade às condições de trabalho já discutidas.

II.2.3 - Cálculo do Potencial Formal do Sistema Hg(II)/Hg(O)

- Determinação de Qp

A tabela (XXI) apresenta uma compilação dos valores expe

o' o'
rimentais de ElO' E2l e Cx.

o' + o' +Os valores ElO = (0,5422 - 0,0005)V e E2l = (0,6864-

0,0003)V, determinados através de medidas potenciométricas rela-

tivas a um eletrodo de calomelano saturado (NaCl), foram corrig!

dos a fim de que pudessem ser comparados aos demais.

A correção de referencial se baseia na equação deriva

da da teoria de Debye_H~ckel(4,111-114),que avalia o coeficien-

te de atividade iônica individual, a uma dada força iônica, des-

de que o raio iônico efetivo possa ser estimado:

-109" f. =1.

0,511 z~ I l / 2
1. (76)

onde f. é o coeficiente de atividade, Z. a carga do íon, I, a
1. 1.

força iônica do meio, e ~, o raio iônico efetivo, dado em angs

(115) 1 ~. - . d ftrons ; os va ores numer1.COS sao aprox1.ma os e re erem-se a
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TI\BEIA XVII - Detenninação Potencianétrica do EO
' do SisteIna Hg(II)/Hg(I) e da

Concentração de Hg (lI) remanescente no equilíbrio Hg + Hg2+ t Hg~+
- #. 2+- Geraçao eoularetr1ca de Hg2

~io: NaCl04 O,977M/HCl04 10 rIM (solução diluída)

COrx::entração Analítica de Hg(I): 9,31 x lO-3M

Volurre inicial: 10,04 ± O,OI rol

Concentração ~lítica do Padrão: Hg(Cl04}2 20,OOrIM

Fator multiplicativo de rorreção para as roncentraçães de Hg(I)

e Cx can referência à solução de equilíbrio: 20,04/10,04

Medida Potenciarétrica: pt x ECS (NaCl)
+ oTemperatura: 25,0 - 0,1 C

EC"<P&i.nental E
oormalizado

Voltme
C' x 105 / (M) IHg(I) I' x 10

3
IHg(Il) Ixl0

3 2
Padroo log {IHg (Il) I }

/(V) /(V) /(ml) x /(M) /(M) IHg(I) I

0,4811 - 0,000 - 9,27 0,04 - 6,9

0,5446 - 0,200 3,64 9,09 0,42 - 4,7

0,5665 0,5665 0,500 3,63 8,83 0,98 - 4,0

0,5811 1,000 3,95 8,43 1,84 - 3,39

0,5920 1,500 3,77 8,07 2,63 - 3,07

0,6000 0,6000 2,000 3,59 7,73 3,35 - 2,84

0,6052 2,500 3,58 7,43 4,01 - 2,66

0,6098 3,000 3,52 7,14 4,63 - 2,52

0,6139 0,6138 3,500 3,45 6,88 5,19 - 2,41

0,6172 4,000 3,39 6,63 5,72 - 2,31

0,6201 4,500 3,34 6,40 6,21 - 2,22

0,6225 0,6227 5,000 3,30 6,19 6,67 - 2,14

0,6248 5,500 3,29 5,99 7,10 - 2,07

0,6267 6,000 3,28 5,80 7,50 - 2,01

0,6282 6,500 3,30 5,63 7,88 - 1,96

0,6297 0,6296 7,000 3,31 5,46 8,24 - 1,91

0,6309 7,500 3,33 5,31 8,57 - 1,86

0,6320 8,000 3,35 5,16 8,89 - 1,82

0,6331 8,500 3,37 5,02 9,19 - 1,77

0,6343 9,000 3,36 4,89 9,47 - 1,74

0,6355 9,500 3,34 4,77 9,74 - 1,70

0,6368 0,6368 10,000 3,30 4,65 10,00 - 1,67

C' -5= 3,446 x 10
x -6

Desvio Padrão = 1,833 x 10

C' = (3,45 :!: 0,18) x 10- 5 M
x

6,88 x 10-5MCx =
Equação da Reta Média : E = 0,6864 + 0,03010 log {

I Hg (lI) 1
2

Coeficiente de Correlação:
IHg(I) I

R = 0,9996
o' (0,6864 :!: 0,0003) VE21 =
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'mBE[A XVIII - Detenninação Potenci.orrétrica do EO
I do Sistema. Hg (lI) jHg (I) e

da Concentração de Hg (lI) remanescente no equilibrio

Hg + Hg2+ t Hg2+
2

Meio: NaC104 3,92M/H:104 20 reM (força iônica anterior à adi-

ção do padrão = 4,00 M)

Concentração Analítica de Hg(I): 20,00 reM

Voltme Inicial: 10,000 ml

concentração Analítica do Padrão: Hg(C104) 2 20,00 reM

Medida Potenci.onÉtrica: pt x EC (NaCl O,lOWNaC104 3,90M)

Temperatura: 25,0 ± O,loC

-
Eexperim:mtal E

rormalizado
Vo11J1l1e

!Hg(I) Ixl0
2

!Hg(II) Ixl0
3 2

Padrão c x 105 I (M) 109 {IHg (H) I }
I(V) I(V) I(rnl)

x
I(M) I(M) iHg(I) I

0,4408 0,000 1,996 0,038 - 7,1

0,4743 0,050 3,71 1,986 0,137 - 6,02

0,4926 0,120 3,66 1,973 0,275 - 5,42

0,5085 0,240 3,66 1,949 0,506 - 4,88

0,5201 0,5201 0,390 3,66 1,921 0,787 - 4,49

0,5206 0,400 3,67 1,919 0,806 - 4,47

0,5253 0,500 3,78 1,901 0,988 - 4,29

0,5295 0,600 3,81 1,883 1,168 - 4,140

0,5326 0,5326 0,680 3,80 1,869 1,309 - 4,038

0,5333 0,700 3,80 1,866 1,344 - 4,014

0,5367 0,800 3,77 1,848 1,516 - 3,905

0,5397 0,900 3,75 1,831 1,686 - 3,809

0,5419 0,5419 0,980 3,73 1,818 1,819 - 3,740

0,5424 1,000 3,72 1,815 1,853 - 3,723

0,5519 1,500 3,75 1,736 2,642 - 3,396

0,5578 0,5578 1,980 3,85 1,666 3,337 - 3,175

0,5579 2,000 3,87 1,664 3,365 - 3,167

0,5633 2,500 3,83 . 1,597 4,030 - 2,993

0,5671 0,5673 2,980 3,83 1,538 4,621 - 2,857

0,5675 3,000 3,82 1,536 4,644 - 2,852

0,5708 3,500 3,84 1,479 5,213 2,736

0,5736 0,5734 3,980 3,88 1,428 5,721 - 2,640

0,5735 4,000 3,88 1,426 5,741 - 2,636

0,5760 4,500 3,89 1,377 6,233 - 2,549

0,5783 0,5783 4,980 3,87 1,333 6,674 - 2,476

ex 3,784 x 10-5

Desvio Padrão = 7,558 x 10-7

C (3,78 ± 0,08) x 10-5M
IHg (II) 1

2x
Equação da Reta Média: E 0,6511 + 0,02930 10g {

Coeficiente de Correlação: R = 0,99994 IHg(I) 1

o' (0,6511 ± 0,0001) VE21
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Detenninação Potenciarétrica do E
O

' do Sistema Hg (11) /Hg (I) e da
- () ...,. 2+ -+ 2+COncentraçao de Hg 11 remanescente no eqw.libn.o Hg + Hg +- Hg2

~io: NaCl04 3,92M/HCl04 20rrM (força iônica anterior à adição do

padrão = 4,00 M)

Concentração Analítica de Hg (I): 20, OOM

Volurce Inicial: 9,000 rol

COocentração Analítica do Padrão: Hg(Cl04 ) 2 20,00 rrM

~da Potenciométrica: pt x EC (NaCl 0,10M/NaCl04 3,90M)
'. + oTemperatura: 25,0 - 0,1 C

I,

EexperiJrental

I (V)

0,4414

0,4722

0,4908

0,5068

0,5201

0,5291

0,5405

0,5505

0,5602

0,5679

0,5737

0,5789

0,5838

EronnaliZaOO

I (V)

0,4908

0,4998

0,5068

0,5166

0,5201

0,5234

0,5291

0,5337

0,5374

0,5405

0,5431

0,5455

0,5506

0,5556

0,5599

0,5625

0,5680

0,5724

0,5739

0,5758

0,5787

0,5813

0,5838

Volume
Padrã::>
L. (rol)

0,000

0,040

0,100

0,150

0,200

0,300

0,350

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

1,200

1,500

1,800

2,000

2,500

3,000

3,200

3,500

4,000

4,500

5,000

C
x

x 105 I (M)

3,83

3,78

3,79

3,74

3,71

3,74

3,73

3,68

3,65

3,66

3,67

3,71

3,73

3,62

3,66

3,66

3,64

3,58

3,54

3,53

3,55

3,55

3,54

3,50

IHg(I)1 xl0
2

I(M)

1,996

1,988

1,974

1,964

1,953

1,932

1,922

1,911

1,891

1,872

1,852

1,833

1,815

1,797

1,761

1,711

1,664

1,633

1,562

1,497

1,473

1,437

1,382

1,331

1,283

IHg(II)1 xl0
3

I(M)

0,037

0,125

0,256

0,364

0,471

0,681

0,783

0,886

1,087

1,284

1,477

1,666

1,851

2,033

2,385

2,889

3,364

3,666

4,376

5,027

5,273

5,626

6,179

6,691

7,166

log {[Hg(II) ,2
IHg(I) I }

- 7,2

- 6,10

- 5,48

- 5,17

- 4,95

- 4,62

- 4,50

- 4,39

- 4,204

- 4,055

- 3,929

- 3,820

- 3,724

- 3,638

3,491

- 3,312

- 3,167

- 3,085

- 2,912

- 2,773

- 2,724

- 2,657

- 2,559

- 2,473

- 2,398

I

- -5C = 3,657 x 10
x _ -7

Desvio Padrao = 9,047 x 10

C
x

= (3,66:!: 0,09) x 10-5M

Equação da Reta Média: E = 0,6551 + 0,02995

Coeficiente de correlação: R = 0,99994
o' +E21 = (0,6551 - 0,0001) V

,.

10g { IHg (II) I2

IHg(I) I
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TABEIA XX - DeteJ:minação Potenci.arétrica do EO
' do Sistema Hg(II)/Hg(I) e da

.... () ~. 2+ + 2+Concentraçao de Hg .II. remarescente no eqw.libr10 Hg +Hg + Hg 2

Meio: NaCl04 3,92M/HCl04 20 mM (força iônica anterior

à adição do padrão = 4,00)

concentração Analítica de Hg(I): 20,00mM

Volume inicial: 10,000 rnl

Concentração Analítica do Padrão: Hg(Cl04)2 20,00 mM

Medida Potenciornétrica: pt x EC (NaCl 0,10M/NaCl04
3,90 M)

25,0 ± O,loC

Eexper1Irental Eronnalizaó::l Vo1um C
x

x 105 / (M) IHg(I)lx 10
2

1 IHg(II)Ix 10
3 2

Padrão log{ IHg(II) I
/(V) /(V)

I(ml)
/(M) /(M)

IHg(I) I

0,4402 0,000 1,997 0,035 - 7,2

0,4776 0,4776 0,060 3,64 1,985 0,154 - !l,92

0,4878 0,100 3,70 1,977 0,232 - 5,56

0,4975 0,4975 0,150 3,58 1,967 0,330 - 5,26

0,5046 0,200 3,51 1,957 0,426 - 5,03

0,5098 0,5098 0,250 3,52 1,948 0,522 - 4,85

0,5138 0,300 3,57 1,938 0,616 4,71

0,5213 0,5213 0,400 3,49 1,920 0,803 - 4,47

0,5266 0,500 3,50 1,901 0,986 - 4,29

0,5311 0,600 3,49 1,884 1,165 - 4,142

0,5331 0,5331 0,650 3,48 1,875 1,253 - 4,077

0,5350 0,700 3,46 1,866 1,341 - 4,016

0,5383 0,800 3,46 1,849 1,514 - 3,907

0,5412 0,900 3,45 1,832 1,683 - 3,811

0,5425 0,5425 0,950 3,45 1,823 1,767 - 3,766

0,5437 1,000 3,45 1,815 1,850 - 3,725

0,5503 0,5504 1,300 3,40 1,767 2,332 - 3,512

0,5536 1,500 3,43 1,736 2,639 - 3,397

0,5581 0,5580 1,800 3,41 1,692 3,080 - 3,251

0,5605 2,000 3,41 ~,664 3,362 - 3,168

0,5657 0,5658 2,500 3,39 1,597 4,028 2,993

0,5699 3,000 3,40 1,536 4,642 - 2,853

0,5731 3,500 3,43 1,479 5,211 - 2,736

0,5743 0,5743 3,700 3,44 1,457 5,427 - 2,694

0,5758 4,000 3,47 1,426 5,739 - 2,636

0,5782 4,500 3,49 1,377 6,231 - 2,550

0,5807 0,5807 5,000 3,46 1,331'· 6,690 - 2,473

C 3,479 x 10-5
x

7,373 x 10-7Desvio Padrão

C (3,48 ± 0,07) x 10-5 M
I Hg (lI) 1

2x
Equação da Reta Média: E = 0,6548 + 0,02986 log (

Coeficiente de Correlação:
!Hg(I) I

R = 0,9995

o'
(0,6548 ± 0,0001)E21 V

r
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o'
TABELA XXI - .. Compilação dos valores ElO'

mente obtidos a 25 0 C.

o'Cx e E2l experimental

I

I

o' o' Cx x 105/(M)
força

E10 / (V) E2l / (V) iônica /(M)

•
0,4403* 0,5845*+ 6,88 2,00

0,4486 0,6098+ 7,14

0,4514 0,6612 7,33

0,4597 0,6625 7,72

0,4633 0,6630 14,3+

0,4707

0,6511

0,6548

0,6551

3,48

3,66

3,78

4,00

I

* valores originalmente medidos:

+ valores rejeitados no teste Q.

o'
ElO

o'E2l

=

=

0,5422V

0,6864V

e

- osoluçoes aquosas a 25 C.

A 25 0 C, força iônica 2,00M e 6,14M, os coeficientes de

atividade do cloreto (~ = 3R) são estimados em 0,499, e -0,429 ,

respectivamente. O EO do sistema Hg 2C1 2/Hg, com referência ao

eletrodo normal de hidrogênio, é conhecido (78) (0,2676V). Assu

mindo que a solubilidade do cloreto de sódio em água pura, a

25 0 C seja 35,9g/l00ml(114), podemos escrever:
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eletrodo de referência Volts vs ENH

..

..

Hg/Hg2c12/NaCl sat.

Hg/Hg2Cl2/Nacl O, 10M/NaclO4 1,90M

+0,2427

+0,3446

o' o'
ElO e E21 ,

baseado na

Portanto, existe urna diferença de 0,1019V entre os eletrodos de

o' o'referência, e esse valor deve ser subtraído dos ElO e E21 medi-

dos contra o calomelano saturado.

o critério utilizado na escolha dos potenciais formais

o'
e Cx' a serem implicados no cálculo de E20 e Qp' foi

I " - d (116) 1ap 1caçao o teste Q aos va ores experimentais

compilados na Tabela(XXI} e forneceram, com 95% de confiança:

força iônica 2,00M:

força iônica 4,00M:

=

=

=

=

=

(0,456 ± 0,(14)V

(0,6625 ± 0,0023)V

(7,24 ± O,60) x 10-5M

(0,6548 ± 0,0053)V

(3,66 ± 0,39) x 10-5M

Com esses valores podemos estimar:

força iônica 2,00M: =

=

=

(O ,559 ± O,016) V

275 ± 25

(3 ± 1) x 10 3
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força iônica 4,OOM:
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o'
ElO = O,4929V

o'E20

Qp
1

=

=

O,5739V

545 ± 53

Os valores de!ignados por Qp e Qp provém das duas ex
1 2

pressoes diferentes para o cálculo da constante: equações (51) e

que relacionam Qp a Cx e Qp aos potenciais

E~~ foi obtido por aplicação da equação (45).

(75) respectivamente,

o' o'
formais ElO e E21 . O

O E~~ calculado em força iônica 4,OOM, também decorre da equa-

ção (75), pressupondo Qp conhecido.

em

um

il
firma a

erro de

Uma análise crítica dos valores apresentados acima con

incerteza_ apreciáveL de_ Qp- avaliado via EO
': basta

3% na determinação experimental do EO
' para afetar

30% o valor da constante, pois Qp é proporcional ao antilog do

~E. Apesar disso, consideramos menos confiáveis os Qp obtidos

I

J

via Cx' pois o cálculo está baseado numa concentração muito bai

xa, sujeita a complicações experimentais já discutidas na sua

determinação polarográfica.

A comparaçao entre os valores obtidos em força iônica

2,OOM e os dados existentes na literatura nos reporta à tabela

(XXI~. A não uniformidade dos eletrodos de referência utilizados

nos obriga a correções. O eletrodo de calomelano saturado com

KCl fornece ~E = O,0973V em relação ao nosso eletrodo decimolar

em NaCl e força iônica ajustada em 2,OOM; o eletrodo de vidro usa

do como referência por A.J. ZIELEN e J.C.SULLIVAN apresenta um

~E = O,7038V em relação ao ENH conforme trabalho precedente, dos

(117)mesmos autores . O eletrodo de calomelano saturado com NaCl



TABELA XXII - Comparação entre os EO
' obtidos a 25 0 C e força iônica 2,00M no presente traba

lho, e a literatura disponível nessas condições.

I V.I. BELEVANTSEV 0,8666 0,9194 0,5P22 61,1 No;/ClO~ Ref.: eletrodo de
t-- (75) calorrelano(J) et alo (1981) *0,7693 0,8221 0,8749I saturado KCl

E. MALYSZKO e J. 0,575 0,670 0,765 161163 M:J(Cl04) 21 Ref ~: eletrodo de

MALYSZKO (83) (1983) 0,569 0,662 0,755 1400 HClO4 calomelano

*0,473 0,568 0,663 Ca (Cl04) 21 saturado NaCl

*0,467 0,560 0,653 HClO4

Presente trabalho 0,456± 0,559± 0,6625± ( 3±1) NaClO 41 Ref.: eletrodo de ca

0,014 0,016 0,0023 xl0 3 lomelano deci=
IHClO 4 molar

(NaCl O, lür-1/NaCl04 1,9OM)

* (calomelano decimolar), para efeitoValores corrigidos: uniformidade de eletrodo referencial

comparativo.

Ir

vidro

Observações

Ref.: eletrodo deNaCl0 4
HCl0 4

Meio
iônicoQp

277

88

o
E21/(V)

0,91544

0,9121

0,5562

0,5529

0,84319

0,8546

0,4840

0,4954

o'E20 1 (V)
o'

ElO 1 (V)Ref. Bibliográfica

A.J. ZIELEN e J.C. - 0,77094

SULLIVAN(55) (1961) 0,7971
*0,4117

*0,4379
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I

,I

fornece ~E = 0,1019V conforme já mencionado.

Com relação à biliela (XII) é interessante comparar as di

ferenças entre os EO
' obtidos pelos diversos autores, e o presen

te trabalho, em termos de desvio relativo percentual:

•
o' o' o'

- ZIELEN e SULLIVAN: -4% no ElO ' -11% no E20 e -16% no E21

o' o' o'
- BELEVANTSEV et aI: 69% no E 10 ' 47% no E20 e 3.2% 00 E21

o' o' o'
- MALYSZKO e MALYSZKO: 2,4% no ElO' 0,2% 00 E20 e -1,4% no E2l

A análise dos dados nos mostra uma concordância razoá-

ve1 entre os nossos valores e os obtidos por MALYSZKO e MALYSZKO.

No entanto, reservas feitas às diferenças de meio iônico, as cons

tantes Qp determinadas via EO
' diferem aproximadamente 50%.

Esse tipo de comparação permite confirmar a alusão fei

ta anteriormente sobre a propagação de erros no cálculo de Qp

Sendo Qp função do antilog do ~E, erros de até 50% são gerados

no seu valor, baseando-se em dados de EO' com 3% de precisão.

A análise posterior dos dados de equilíbrio do sistema

2- - o'Hg(II)/S203 requer apenas a determinaçao do E20 • Assim, ° va-

lor 0,559 ± 0,016V será considerado definitivo para essa finali-

dade.
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II.3 - ESTUDO PRtVIO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO ELETRODO DE MERCORIO

eletrodo

COMO INDICADOR EM SOLUÇÕES DE Hg(I) E Hg(II), EM

NÃO COMPLEXANTE

Se quisermos interpretar o comportamento do

MEIO

de mercúrio em soluções contendo Hg(II) e Hg(I) em concentrações

definidas pela condição de equilíbrio representada por Qp (equ~

ção 52 ), devemos considerar as 3 semi-reações seguintes, como

respostas possíveis:

El
o' + 0,02958 log IHg(I) I (77)= ElO

E2
o' + 0,02958 log~ (78)= E2l IHg (I) I

E3
o' + 0,02958 log IHg(II) I (79)= E20

Em qualquer solução cujas concentrações de Hg(I) e

Hg(II) não correspondam à situação de equilíbrio, o eletrodo de

mercúrio não será sensor das concentrações analíticas, mas o po-

tencial medido se reportará sempre às concentrações de

brio entre as 3 espécies.

equilí-

Como exemplo, tomemos os dan~s forn~~idos pela experi-

ência em que se usou o eletrodo de calomelano NaCl saturado como

referência:

=

=

0,5422V

0,6864V

(tabela VIII)

(tabela XVII)
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o' 0,6l43V (equação 45)E20 =

-5 (equação 69)ex = 6,88 x 10 M

Qp = 289 (equação 52)
1

Supondo iniciãlmente uma solução de composição Hg(I)

0,020M/Hg(II) 0,020M, ao introduzirmos um eletrodo de mercúrio te

remos a seguinte situação:

HgO Hg2+ -+ H 2++ o+- g2

situação inicial O 0,020 0,020

I equilíbrio no eletrodo excesso X 0,020 + (0,020-X)

De acordo, com a equaçao (51) , as concentrações de equi

líbrio serao:

Hg (I) - -2= 3,99 x lO M

Hg(II) - -4- 1,38 x 10 M

De posse das concentrações de equilíbrio podemos utili-

zar as expressoes (77), (78) e (79) para avaliar o potencial medi

do pelo eletrodo:

liIIIi...

I

-2 = 0,5008VE
l

= 0,5422 + 0,02958 log (3,99 x 10 )

-4 2
E2 = 0,6864 + 0,02958 log 1(1,38xlO) I = 0,4994V

3,99 x 10- 2

E3 = 0,6143 + 0,02958 log -4 0,5001 V(1,38 x 10 ) =



comprova
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A concordância entre os valores El , E2 e E3

que o eletrodo de mercúrio responde a qualquer um dos pares

J

Hg(I)/Hg(O), Hg(II)/Hg(I) e Hg(II)/Hg(O), com a ressalva de que

sempre que houver Hg(II), o mercúrio não se comporta de maneira

inerte, pois a nível do eletrodo, ocorre a conversa0 do Hg(II) ex

cedente, em Hg(I).

[

[
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A geraçáo "in situ" das espicies eletroativas Hg(I) e

Hg(II), por coulometria~a corrente constante, exige a determina

çao da "eficiincia de corrente elitrica~ para eliminar dessa for

ma, a possibilidade de existincia de reações eletroquímicas para

leIas. A "eficiincia", por sua. vez, está vinculada ao conhecimen

to do número de elitrons transferidos na etapa eletroquímica do

processo.

Na tentativa de elucidar o mecanismo de oxidação do rrer

cúrio, foram idealizadas as seguintes hipóteses teóricas, com as

"subsequentes implicações químicas, referentes ao meio aquoso, e

não complexante:

Hipótese I: Oxidação eletroquímica direta a Hg(II) (n=2)

HgO ~ Hg 2+ + 2e- etapa eletroquímica (rápida)

H 2+ H o ~ H 2+ t ~'(' l~b ' )9 + 9 + g2 e apa qUlmlca equl 1 rlo

Hipótese lI: Oxidação eletroquímica por etapas a Hg(II) (n=2)

HgO ~ Hg+ + le- la. etapa eletroquímica (rápida)

Hg+ ~ Hg 2+ + le- 2a. etapa eletroquímica (rápida)

H 2+ H o ~ H 2+ t ~'(' l~b ' )9 + 9 + g2 e apa qUlmlca equl 1 rlo

Hipótese III: Oxidação eletroquímica a Hg(I) (n=l)

2x (HgO ~ Hg+ + le-) etapa eletroquímica (rápida)

+ + ~ 2+ I ~. (d' , -)Hg + Hg + H9 2 a. etapa qUlmlca . lmerlzaçao

2+ ~ 2+ o ~. (d' -H9 2 + Hg + Hg 2a. etapa qUlmlca ls~utaçao)
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III.l - DETEfu~INAÇÃO ELETROGP~VIMtTRICA DO NO~lliRO DE EL~TRONS

ENVOLVIDOS

O presente estudo pretende avaliar a "eficiência de cor··

rente" na oxidação do mercúrio metálico, com base em dados ele 

trogravimétricos.

Uma massa conhecida de mercúrio puro era submetida à

eletrólise por imposição de uma corrente constante, em solução

do eletrólito em estudo. DecorrIdo o tempo necessário, a corren

te era interrompida, e a perda de mercúrio para a solução era

avaliada por gravimetria.

Os eletrólitosempregados, bem como as demais condições

experimentais são apresentados na tabela (XXIII).

O cálculo do número de elétrons envolvidos foi efetua-

do introduzindo-se a rrassa média experimental na expressão decor-

rente das leis de Faraday:

PM x i x t (79)n =
m x F I

onde, - de elétronsn = numero

i = corrente constante imposta

t = tempo

Pt1 = peso molecular

m = massa eletrolisada

F = constante (Faraday)



TABELA XXIII - Determinação Eletrogravimétrica do Número de Elétrons Envolvidos na Oxidação

* vide discussão no texto

"Eficiincia de Corrente"

I
......
o
(Jl

+100,0 - 0,2

+100,0 - 0,3

eficiincia de
corrente elé
tricaj(%}/ (g)

,.

0,0373

0,0746

nassa teórica

2,02

1,65?

0,85?

6,7 ?

"1,00"*

n9 de

elétrons

+ 0,43

+0,0451 -0,0019

0,50

0,0748 ± 0,0018

0,0370 ± 0,0016

0,0874 ± 0,047'

IPaSsa experi..Irental

média/(g}

1,93M

0,020M

0,080M

1,90M

0,040M

1,86M

0,080M

1,76M

eletrólito

suporte

NaC104
HC10

4

Naf203

NaC10 4

NaCl

NaC104

de Mercúrio Metálico

EDTA-Na 2 0,040M

NaC104 1,86M

Na2S

.~aClo4

04

03

09

03

02

experifficias

realizadas
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As variáveis experimentais i e t foram escolhidas de

modo a simplificar a expressão (79) para:

n = 0,0746

m
(80)

I
~

Experimentalmente, para todos os eletrólitos estudados

foi transferida a mesma quantidade de eletricidade. Teoricamen

te, de acordo com a expressão (80), a massa de mercúrio eletroli

sada depende do número de elétrons envolvidos no processo. Ass~

para a hipótese que n seja 1, ml = K; para n=2, ml = K/2, então,

m =1

Considerando-se a hipótese I referida na página (103) ,

onde n=2, a variação de massa total do mercúrio metálico será a

sorna da variação de massa correspondente à etapa eletroquímica

"com a variação de massa devida à etapa química subsequente.

r
L

Em meio nao complexante, isto é, onde o Hg(II) -nao
~

e

estabilizado, a etapa química sempre acontece. Nesse sentido, a

variação de massa (gravimetria) corno parâmetro indicador do núme

ro de elétrons envolvidos, não é correta.

Todavia, em meio complexante, na presença de um ligan-

te que estabilize a espécie catiônica Hg(II), o processo ocorre

"com bloq~cio da e~apa química subsequente. Agora a variação de

massa é um indicador real do número de elétrons envolvidos na eta

pa eletroquímica.

Assim, caso o processo ocorra em meio complexante de

Hg(II), conforme hipótese I ou II (pág.103), a variação de massa

de mercúrio será a metade da variação obtida em meio não comple-



l
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Caso o processo ocorra conforme a hipótese III, a varia-

ção de massa será a mesma, tanto em meio complexante, quanto em

meio não complexante.

Analisando a tabela (XXIII), podemos observar que a

massa de mercúrio gera&~ na presença de tiossulfato é a metade

I
I
I

J.

da gerada na ausência do complexante (NaC10 4), o que nos leva a

concluir, que o processo envolvido na presença de tiossulfato es

tá de acordo com as hipóteses I e II, sendo inviável a hipótese

III.

Os eletrólitos EDTA e s2- foram escolhidos na tentati

va de confirmar o comportamento apresentado pelo S20~-, por se

rem reconhecidamente estabilizadores de Hg(II); no entanto, os

resultados experimentais não foram conclusivos nesse sentido.

Dentre os ânions que estabilizam Hg(I), formando preci

pitados pouco solúveis, foi escolhido o Cl. Contudo, também os

resultados não foram significativos devido às dificuldades expe-

rimentais ocorridas na extração do mercúrio após a eletrólise: o

calomelano formado adere à superfície do mercúrio, tornando-o fi

namente dividido. A pesagem conjunta do mercúrio mais o calome-

lano também não se mostrou satisfatória, pois ocorriam perdas du

rante a filtração da solução e/ou ganho de massa por secagem ine

ficiente.
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III.2 - O USO DE "SPOT TEST" NA TENTATIVA DE ELUCIDAÇÃO DO MECA-

NISMO

Em face às dificuldades experimentais apresentadas na

manipulação do mercúrio na presença de calorrelano, o presente es L.

tudo procura complementar o anteriormente iniciado,

a técnica de "spot test".

utilizando

Caso o mecanismo obedeça uma cinética por etapas (hipó

tese II referida na pág.103), em meio de cloreto, que esta~iliza

o estado monovalente do mercúrio, não há possibilidade de forma-

ção de Hg(II) •

Caso o mecanismo siga por oxidação direta a Hg(II) (hi

pótese I), a fonte de Hg(I) na solução é de natureza química; res

se caso, teríamos traços de Hg(II) remanescente do equilíbrio

Assim sendo a constatação da presença ou ausência de

Hg(II) na solução eletrolisada serve como subsídio para o escla-

recimento do mecanismo.

Um "spot test" para identificação de Hg(II) foi pesqu!

. (18 114 118-120) .-sado na l~teratura··" , com a ~ntençao de testar so-

luções de cloreto após terem sido submetidas à eletrólise em um

ânodo de mercúrio. Entre os métodos pesquisados, foi escolhido

o da difenilcarbazida.
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~ Método da Difenilcarbazida -

- Fórmula:

o = C
/'

_t
........

NH - NH~

NH - NH~

A difenilcarbazida forma precipitados azuis ou viole -

tas, de composição desconhecida com sais mercúricos. A sensibi-

lidade dessa reação depende do pH e diminui com o aumento da aci

dez.

Outros cátions de metais pesados (cu2+ , Fe 3+ , co2+, etc)

formam compostos coloridos com a difenilcarbazida em soluções neu

tras ou em ácido acético, mas a reação é específica para Hg(II) ,

na ausência de cromatos e molibdatos, em soluções contendo 0,2 M

de HN0 3 •

O mercúrio é mais dificilmente detectado na presença

de cloreto, devido à formação de HgCl 2 que é pouco ionizado. A

cor desenvolvida com difenilcarbazida torna impraticável sua apli

cação corno indicador em titulações mercurimétricas (determinações

de halogenetos, tiocianato e cianeto).

- Sensibi lidade: 0,2 I..l. g e I, O I..l. g em ácido nítrico

0,2M respectivamente.

O,IM e

- concentração limite: I em 250.000 e I em 50.000 respecti-

vamente.

I

I

l
~----------
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- Resultados -

Com a finalidade de familiarização com a técnica, observa. -
çao da cor desenvolvida e avaliação da concentração limite, foi'

realizado "spot test" em soluç6es padrão d~,Hg(II), de concentra

ção variável, na faixa de O,02M a 2 x IO-SM, sendo possível sua

identificação em todas as soluções.

Resultados preliminares confirmaram a interferência do

cloreto no desenvolvimento de cor com o reagente DFC.

A tabela (XXIV) traz um diagrama da pesquisa de Hg(II)

em soluções de Hg(I), obtidas pela reação química entre urna solu

çao padrão de Hg(II) e urna quantidade Hg(O) suficiente, após te-

rem sido adicionadas massas variáveis de NaCI sólido.- De acordo

com as condiç6es experimentais, fica evidenciado que, concentra-

ç6es de cloreto superiores à estequiométrica na precipitação do

Hg(I) (= 4,OOM) mascaram a presença de Hg(II); o cloreto é sufi-

ciente para precipitar analiticamente o Hg(I) formado, e ainda

complexar os traços de Hg(II) remanescente, não o deixando em

concentração adequada para a precipitação com DFC.

A tabela (XXV) repete em linhas gerais a situação dis-

cutida na tabela (XXIV), com a ressalva de que as soluções de

Hg(I) foram gerad~~ ~or co~:ometria galvanostática.
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TABELA XXIV - Interferência do cloreto na identificação de

Hg(II) em soluç6es de Hg(I), por "spot test" com o

reagente difenilcarbazida.

5* ~aCl/(g) ICl-l/(mM) ror desenvolvida
adicionado

-

° ° • ° +
1 0,0063 10,8 +
2 0,0123 21,0 +
3 0,0241 41,2 +
4 0,0284 48,6

5 0,0406 69,5

6 0,0484 82,8

*As soluç6es 5(0-6) foram preparadas pela reação química entre
Hg(II) e Hg(O), contendo aproximadamente 20,0 mM de Hg(I).

TABELA XXV - Interferência do cloreto na identificacão de
~

Hg(II) em soluç6es de Hg(I), por "spottest" com

o reagente difenilcarbazida.

Alíquotas da
~acll (g) cor

5* solução sobre ICl-l/(mM)nadante após
eletrólise/(ml) adicionado desenvolvida

° - - - +
1 4,00 0,0048 20,5 +
2 5,00 0,0103 35,2 +
3 5,00 0,0114 39,0 +
4 5,00 0,0119 40,7

5 5,00 0,0133 45,5

6 1,00 0,0031 53,0

7 2,00 0,0144 123,2

*As soluç6es 5(0-7) foram preparadas pela eletrólise de mercúrio
metálico em meio de NaCl0 4 , contendo aproximadamente 18,6 mM
de Hg(I) .
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Concluimos com as tabelas (XXIV) e (XXV) que, o teste

negativo para Hg(II), em soluções provenientes do equilíbrio

o 2+ -+ 2+
Hg + Hg + Hg2' estando Hg(I) precipitado estequiometrica -

mente por cloreto, não assegura a ausência de Hg(II). Portanto,

o teste· só é conclusi~70, em soluções cuj a concentração de clore-

to seja menor ou igual ao dobro da concentração de Hg(I) presen-

te.

Com base no que foi discutido acima, e na tentativa de

interpretara oxidação do mercúrio na presença de um agente est~

bilizador de Hg(I), foram submetidas à eletrólise diversas solu-

ções de concentração variável de cloreto. O diagrama do

test" para Hg(II) é apresentado na tabela(XVI).

"spot

TABELA XVI - Identificação de.Hg(II) por "spot test" com o rea 

gente difenilcarbazida, em soluções de cloreto ele

trolisadas com um ânodo de mercúrio.

Cl /(mM) na solução
5* cor desenvolvida

submetida àeletrálise

1

2

3

4

5

6

10,0

20,0

36,0

37,2

37,2

38,0

+

+

*As soluções de cloreto 5(1-6) foram eletrolisadas de modo a ge

rar aproximadamente l8,6mM de Hg(I) .
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Os dados apresentados na tabela( XVI) sugerem que a oxi-

dação coulométrica do mercúrio em soluções de cloreto ocorre via

hipótese II (pág. 103). Apenas nas concentrações de cloreto bas

tantes inferiores à requerida para precipitar o Hg (I) formado, o

teste é positivo para Hg(II); nesse caso, a oxidação
•

prossegue

por etapas até Hg(II), por falta de cloreto suficiente para esta

bilizar o mercúrio no estado de valência I.

Os resultados obtidos foram ratificados utilizando-se

solução saturada de Na 25 para pesquisar Hg(II). Tendo em vista

que Hg(I) se desproporciona na presença de sulfetos, dois proce-

dimentos foram levados a efeito:

a) uma solução 51 de cloreto de sódio foi submetida à eletró

se em ânodo de mercúrio impondo-se uma corrente constante

em tempo suficiente para gerar uma quantidade estequiomé

trica de Hg(I). Terminada a eletrólise a solução era fil

trada, e no filtrado pesquisado Hg(II) .

li

b) Uma solução 52 de perclorato de sódio em meio ácido foi

submetida à eletrólise nas mesmas condições que as descri

tas no ítem a. Terminada a eletrólise, e tendo se separ~

do o mercúrio metálico, adicionava-se uma massa de NaCl

sólido suficiente para precipitar quantitativamente o

Hg(I). A solução era filtrada e no filtrado pesquisado

Hg(II) .

Os dados referentes a essas experiências estão regis -

trados na tabela (XVII), e mostram a concordância dos testes em

identificar Hg(II) somente na solução de Hg(I) obtida por reaçao

quimica.
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TABELAXXVII - Identificação de Hg(II) em soluções saturadas de

calomelano .

Filtrado Precipitação de HgS

+

cor desenvolvida
com DFC

+

Sl + geraçao coulométrica de Hg(I) em solução de cloreto

S2 + geraçao química de Hg(I); adição posterior de cloreto

Um estudo complementar foi realizado com soluções de

tiossulfato. Durante o processo de oxidação do mercúrio ocorre

precipitação de HgS, proveniente da decomposição do tiossulfato,

dada a afinidade do sulfeto por Hg(II). Por esse motivo,
..

apos

o término da eletrólise, as soluções foram centrifugadas, e no

sobrenadante foi pesquisado Hg(I) com solução saturada de NaCl .

Conforme tabela (XVIII), as soluções de tiossulfato va

riando na proporção molar de 1 a 3 vezes o Hg(II) gerado, forne

ceram teste negativo para Hg(I), não se identificando a formação

de calomelano. Esses resultados em concordância ao ítem anteri~

III.l, eliminam definitivamente a hipótese III (pág.103), que su

gere a formação de Hg(II) por via química.

Urna conclusão final do presente capítulo permite suge-

rir que:

a) O mecanismo de oxidação do mercúrio metálico segue urna

cinética por etapas, de acordo com a hipótese II (descri-

ta na pág. 103 ) •
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b) Em meio não complexante o número de elétrons envolvidos na

etapa eletroquímica é dois (n=2}, ocorrendo a reação quí-

. o 2+ + 2+ d 'd - - ab" - dm~ca Hg + Hg + Hg2, ev~ o a nao est ~l~zaçao o

W.• U~
Hg(II) pelo meio. J Q

c) Em meio de tioss~lfato, que estabiliza a espécie Hg(II)

a transferência eletrônica na etapa eletroquímica procede

via 2 elétrons, ocorrendo bloqueio da etapa química subse

quente.

d) Em meio de cloreto, há oloqueio da 2a. etapa eletroquími-

ca, devido a estabilização do Hg(I), sendo o número de

elétrons transferidos, igual a um (n=l).
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Na literatura dos complexos entre mercúrio e tiossulfa

to, raros sá? os autore~ que fazem alusão ao Hg(I) como espécie

(121)
complexada .

o método coulométrico de geração "in situ" do cátion

metálico, nos impôs mais um problema referente ao fato de que o

produto da oxidação do mercúrio dependia do meio em que se reali

zava a eletrólisei nesse sentido, deveríamos definir qual das e~

pécies, Hg(I) ou-Hg(II) seria preferencialmente estabilizada pe-

lo tiossulfato.

Assim sendo, as titulações potenciométricas dos cátions

do mercúrio com tiossulfato trariam esclarecimento a essas dúvi

das pela comparação dos saltos de potencial referentes ao fenôme

no de complexação. Adicionalmente, o ponto de equivalência nos

permitiria\avaliar a estequiometria dos complexos formados.
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IV.I - SISTEMÁTICA DE C~LCULO

Em uma titulação, o ponto teórico onde a quantidade de

titulante equivale exatamente à quantidade úa substància que es

tá sendo titulada é chamado "ponto de equivalência". A apro,xima

ção experimental a esse valor, obtida pelo uso de um indicador

colorido, ou como no caso, pela medida potenciométrica, é chama

da "ponto final". A diferença em volume entre o ponto de equiv~

lência e o ponto final, dividida pelo volume adicionado até o

ponto de equivalência é o "erro da titulação".

IV.I.I - Os Métodos Gráficos - Derivadas l~ e

O método clássico para a localização do ponto final cog

siste em acompanhar a variação de potencial com incrementos de

titulante, e representar a curva potencial-volume. O ponto fi

nal corresponde ao ponto de inflexão ou de máxima inclinação da

curva.

O processo gráfico de localização do ponto final con

siste em traçar a melhor curva com os dados experimentais, achar

o ponto de inflexão, traçar uma linha vertical passando por ele

e localizar a intersecção dessa linha com a abcissa. O processo

é um tanto subjetivo, e envolve uma incerteza relativa.

No caso de reaçoes mais completas, a curva ê tão verti

cal em torno do ponto de equivalência, que essa incerteza se tor
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na muito pequena. Porém, para uma reação menos completa, a va

riação de potencial em torno do ponto de equivalência é mais gra

dual, tornando menos precisa a localização do,ponto final.

Outro processo gráfico (menos exato), conhecido como

método das derivadas, c~nsiste em representar a variação de po-

tencial ocasionado por um certo incremento da solução titulan-

te (~E/~V), em função do volume médio da solução titulante. A

curva resultánte apresenta um máximo, que é tomado como ponto fi

nal. Há seguramente incerteza na localização do máximo,

obtido por extrapolação dos pontos experimentais. Quanto

-que e

mais

completa a reação, mais agudo o máximo, e portanto, mais precisa

a localização do ponto final.

A 2~ derivada da curva potencial-volume em relação ao

volume do titulante (~2E/~V2) se iguala a zero, quando a incli-

nação ~E/~V assume o valor máximo. O segmento da curva (sem si,g:

. f' d -t') I -. d 2 / 2 - tannl lca o materna lCO que une os va ores maXlmos e ~ E ~V e

to mais ingreme quanto mais completa a reação.

A figura (9) é uma representação gráfica dos dados de

uma titulaçãopotenciométrica teórica.

As curvas de titulação potenciométrica são simétricas sem

pre que a reação envolver uma relação equimolar dos reagentes.

Quando a condição de simetria prevalece, o ponto de equivalência

coincide com a meia altura do salto de potencial; semelhantemen-

te, o ponto de equivalência é dado pelo máximo de ~E/~V e

2 2valor zero de ~. E/~V .

pelo

Quando a reação envolve uma relação não equimolecular

dos reagentes as curvas de titulação são assimétricas e o ponto
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FIGURA 9 - Representação gráfica dos dados de urna titulação poten-

ciométrica teórica.

a) curva potencial-volume; b) curva da l~ derivada;

Ac) curva da 2. derivada.



-121-

de equivalência não coincide exatamente com o valor máximo de

AE/AV. No entanto, a variação de potencial é ordinariamenté gran

de em torno do ponto de equivalência para permitir que o máximo

de AE/ÓV seja tomado como tal, sem erro considerável.

~ possível l~calizar o ponto final através de um pro-

cesso analítico que dispensa a representação gráfica. Apenas os

dados em torno do ponto de equivalência são necessários.

Tomemos como exemplo a tabela(XXVIII)!que inclui

dos de uma titulação teórica, mostrando os valo~~s Ó2E/ÓV2

da-

para

para a faixa de interesse. Os referidos valores mostram que a

inclinação muda de sinal, passando portanto por zero, entre os

volumes 7,00 ml e 7,50 ml de solução titulante. O valor para o

qual Ó
2

E/ÓV
2 = ° se encontra mais perto de 7,50 ml, pois a lei-

tura -328,8 está mais próxima de zero. A variação total da se-

gunda derivada causada por 0,50 ml é -328,8 - 389,2 = - 718,0

portanto, a fração ( =~i~:~) x 0,50 é o número de mililitros que

deve ser subtraído de 7,50 ml para levar a 2~'derivada ao valor

zero. Assim, o ponto final é dado por:

v = 7,50 _ ( -328,8
-718,0 ) x 0,50 = 7,27 ml (81)

O processo analítico baseia-se igualmente no pressupos

to ãa simetria das curvas de titulação e da reversibilidade do

eletrodo indicador no presente caso.

No apêndice(IV)é apresentado um programa para a calcu

ladora SHARP PC 1211, que avalia o ponto final de uma titulação

ponteciométrica pelo uso do método analítico das derivadas.
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IV.l.2 - Os Métodos de Gran

Quando a curva normal E-volume obtida durante uma titu

lação potenç~étrica, apresentar uma pequena variação de poten-

. l' ~1AtM d
4

#? i 1- . -. . t d t
c~a ~o pon o e equ va enc~a e ma~s conven~en e a o ar curvas

diferenciais, ~E/~V volume, para localizar o ponto final

Os resultados obtidos por esse método, baseados na determinação

do ponto de máxima declividade, podem incorrer em falta de exati

dão, se a curva de titulação não é simétrica em relação ao ponto

de equivalência. Ãssim, o ponto final é ligeiramente deslocado

do ponto de equivalência teórico.

Em 1950, G. GRAN(123) propôs um método de transformar

essas curvas, por manipulação matemática, em linhas retas, que

se interceptam no ponto de equivalência. Essa é a grande vanta-

gem, quando as curvas precisam ser extrapoladas.

Desde a sua apresentação, os métodos de Gran, princi 

palmente o assim chamado "Gran II", têm sido submetidos a inÚIDe-

ras críticas e controvérsias. Questiona-se sua validade em ter-

mos de exatidão e salienta-se as restrições a seu uso, decorren

tes do próprio desenvolvimento matemático das funções.

Por outro lado, uma vasta linha de pesquisadores têm

publicado modifir~ções P. aperfeiçoamento dos métodos de Gran, o

que têm expandido sua faixa de aplicabilidade, principalmente no

. 1 - -. b (124-126)caso de t~tu açoes ac~do- ase ..

Entre as vantagens dos métodos de Gran, F.J. ROSSOTTI

e H. ROSSOTTI(127) enumeram:
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1) Simplicidade de medidas: as leituras podem ser feitas a

incrementos regulares de volume, sem a necessidade de um

grande número de medidas na região do ponto de equivalê~

cia, como é requerido para tratar os dados pelo método

das derivadas.

2) Simplicidade de cálculo: os cálculos sao simples e os da

dos fáceis de computar.

3) Versatilidade: a análise de dados ainda é viáv~l, mesmo

quando só parte da curva é accessível; por exemplo, numa

titulação ácido-base em que o ácido contenha cátions metá

licos, estes podem ao sofrer hidrólise arredondar o gráfi

co na região do ponto de equivalência e mesmo assim, com

os pontos mais distantes, é possível a avaliação do ponto

final.

4) Precisão: de um modo geral, o ponto de equivalência obti

do por Gran II é mais preciso que o obtido pelo método

diferencial, especialmente quando as curvas nao são simé

tricas.

IV.l.2.l - O Método de Gran I

No primeiro método de Gran, tem-se as relações ~V/~E ou

~V/~pH em função do volume de titulante adicionado. No caso de

curvas ideais, e na vizinhança do ponto de equivalência, essas

curvas consistem de 2 linhas retas que se interceptam no eixo V

exatamente no ponto de equivalência. A declividade dessas retas

F
I
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também tem sua importância. Nas titulações de íons com carga se

melhante, as curvas são geralmente simétricas em torno do ponto

de equivalência, mas em muitas reações com íons de diferentes car

gas, a declividade das duas retas não é a mesma.

Se a curva t1V.lt1E é traçada durante a titulação, a posi

çao aproximada do ponto de equivalência pode ser estimada, e os

incrementos de volume reduzidos.

G. GRAN(123) em seu trabalho inicial, ilustrou o deseg

volvimento do método com aplicações em titulações do tipo neutra

lização, precipitação, complexométrica e oXi-redução.

A seguir será apresentado o desenvolvimento matemático

do método de GranI-para as titulações de precipitação e comple~

xométricas, de acordo com o trabalho original.

IV.I.2.I.a - Titulações envolvendo Precipitação-

-Gran I

Considerando-se a reação genérica de precipitaçã~onde

B é o titulante:

xA + yB ----.,.- Ax By... ( 82)

e chamando-se C~ a concentrdção inicial de A, VA seu volume, CO
B

a concentração de B, e VB o volume adicionado, quando a espécie

A ainda se apresenta em excesso, tem-se:

C
A = o

C
A

V
A

(VA+VB)

x

y
CO

B

V
B

(VA+VB)
(83 )
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sendo o seu produto de solubilidade:

s = CY
B

(84 )

Tem-se com (83) e (84):

= = (V +V )X/Y
A B (85)

No ponto de equivalência, vem: VB = Ve ' logo:

(86)

Aplicando-se o logaritmo e derivando-se (85) teremos:

Y
=

x

Da equaçao de Nernst:

=
~F

RT
dE

(87)

(88 )

Aplicando-se (88) em (87):

Y
=

x
(89 )

Com a passagem do ponto de equivalência, B estará pr~

sente em excesso, logo podemos escrever:
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B
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V
B

(V
A

+VB)

y

x
CO

A

VA

(VA+VB)

/
//

(90)

Aplicando-se o logaritmo, derivando-se e inserindo a
~

equaçao (88) em (90) teremos:

dVB nBF (VA+VB)
(VB-Ve ) (Q 1)-- = . .

dE RT (VA+Ve )

Na proximidades do ponto de equivalência, as equa-

çoes (89) e (91) podem ser aproximadas para:

dVB y nBF
= -- . (Ve-VB) , e (92)

dE x RT

dVB

dE
=

nBF

RT
(VB-Ve ) respectivamente, (93)

onde dVB/dE em função de VB fornecerão linhas retas, desde que

seja considerada a diluição, ou seja, dividindo ambos os termos

das equações (92) e (93) por (VA+VB).

IV.l.2.l.b - Titulações envolvendo a Formação

de Complexos-Gran I

Quando VA ml de uma solução da substância A, com co~

centração original C~ é titulada com uma solução da substância B,

- o -de concentraçao CB' um complexo e formado de acordo com a reaçao:
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xA + xB ~ AB
..-- x y (94 )

-Esta reaçao e governada pela constante K, definidac

por:

= (95)

Enquanto A estiver em excesso:

(97)

(96)
y

1

x

y
=

=

1 CO
VB-- (VA+VB)

e CY Y B
= KC (98 )B VA VB(Co x

~. )x.
(VA+VB) - - (VA+VB)A Y

Tomando o logaritmo de (98), derivando a expressa0 e

introduzindo (88), teremos:

dE RI'
(99)

Nas proximidades do ponto de equivalência, VA . (Ve-VB)

pode ser desprezado em comparação com x VB(VA+Ve ); dessa forma,
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(99) pode ser aproximado para:

dVB

dE

nBF

RT

y

x
(\Te - V

B
) (100)

'. -se convertendo na expressa0 (92).

Após o ponto de equivalência, B estará presente em

excesso, e assim teremos:

CB
CO

B

V
B

(VA+VB )

y

x
CO

A

V
A

(VA+VB)
(101)

A expressa0 (101) é idêntica a (90); desenvolvendo

o mesmo tratamento chegaremos à equação:

dV
B

/ dE

(V
A

+ V
B

)
=

nBF

RT

(VB-Ve )

(VA+Ve )
(102)

que também se aplica a essas titulações.

IV.l.2.2 - O Método de Gran II

O segundo método de Gran foi desenvolvido a partir

de idéias de P. SORENSEN(1 2ú i, que obteve curvas muito semelhan-

tes~ de Gran, quando expressava o antilogaritmo do pH em

ção do volume de titulante adicionado.

fun-

G.GRAN(129) introduz modificações na expressa0 ori-
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gina1 de Sorensen, expandindo a aplicabilidade do método a titu-

1ações de sistemas mais complicados.

Em linhas ger~is, os gráficos obtidos por Gran II

tem o mesmo formato em V, que os originários da função Gran I.

IV.1.2.2.a - Titulações envolvendo Precipita

ção -Gran II

Dada a reaçao genérica de precipitação:

xA + yB A B
x Y

(103)

sendo C~ a concentração original de titu1ante, C~ a concentração

inicial da espécie titulada, e tendo-se a formação do composto

insolúvel A B . enquanto a espécie A estiver em excesso, sua con-x y'

centração será variável de acordo c.om a expressa0:

CA
::: CO

VA x CO
V

B (104)--A (VA+VB) y B {VA+VB)

onde V
A

= volume inicial e V
B

, volume de B adicionado.

Para o ponto de equivalência:

= (105)

que substituído em (104) fornece:
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CO
B

(VA+VB)
(Ve-VB) (106)

A variação de potencial pode ser acompanhada

equaçao de Nernst:
•

RT
E = EO + 2,303 log CAA

.nAF

considerando-se E~ constante

RT
EO = 2,303 log K

lA
nAF

teremos:

RT
E = 2,303 log (K

l
C

A
), onde

nAF

log (K1 CAl = 17 nAE, 25°C

1 17nAE
Portanto C

A = -- . 10
K

1

De (106) e (111) teremos:

pela

(107)

(108)

(109)

(110)

(111)

1 17nAE x CO
B

(Ve-VB) (112)la = - .
K1 Y CVA+VB)

17n
A

(E-K 2 )

ou (VA+VB) • 10 = K3 CVe -V
B

) (l13)
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Quando B está presente em excesso, analogarrente ~se:

CO
VB

y
CO

VACB = (114)(V
A

+V
B

) - -- ('SlA+VB)B Ax

CB
CO

(VB-Ve ) ~l
ou = I)

B (VA+VB)

Aplicando-se o produto de solubilidade S = C~ • C~

as equaçoes (111) e (115), e rearranjando os termos, teremos:

= (116)

Caso o potencial seja controlado pela concentração

de B, pode ser demonstrado analogamente, que as seguintes expre~

sões são válidas:

equivalência,

e

(117)

(VA+VB
) • l017nB(E-K8) -_ K (V V) ~ t d .9 B- e ' apos o pon o e equ~va-

lência (118)

original

IV.l.2.2.b - Titulações envolvendo a Formação

de Complexos - Gran II

Quando V
A

ml de urna substância A, com concentração

CO é titulada com urna solução da substância B, de con
A
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.,. o... .,.
centraçao CB' um complexo e formado de acordo com a reaçao:

xA + yB (119)

reaçao:

A extensão com a qual a reação procede é dada pe1a-

...

x YC
A

• C
B

CA B
x Y

= KC
(120)

I~

onde KC é a constante do complexo.

Enquanto A estiver presente em excesso:

VA x
CO

V
B

= ~
(Ve+VB) xo (121)CA = CA - --

(VA+VB)
B (VA+VB ) (VA+VB)

yy

expressa0 idêntica a (106), que nos leva à (113), conforme desen

vo1vimento já descrito.

Quando B estiver em excesso, podemos rearranjar as

expressoes (115), (97) e (120) de modo a fornecer:

C
A = K1/ x

C

o
CB·VB ) l/x

y(VA+VB)

CO . (VB ·ve ) )y/x
( B
- (VA+V

B
)

(122)

\[
Introduzindo (111) em (122), e transformando a expressão resu1 -

tante em uma forma mais geral teremos:
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(123)

Se o potencial é controlado pela concentração da

substância B, a expressão (118) é válida após o ponto de equiva-

lência.
J I

J

Antes do ponto de equivalência pode ser deduzida

seguinte expressa0:

a

(V +V )l-(l/x)
A B

IV.l.2.3 - Compilação das Funções de Gran II

Para facilitar a aplicação do método de Gran II aos

dados experimentais, o quadro da tabela (XXIX) apresenta um res~

mo onde foi compilada, para cada tipo e estágio da titulação, a

expressa0 que deve ser considerada em função do volume detitu

lante gasto. Em todas as expressões K é uma constante arbitrá 

ria, e a ela podem ser atribuídos valores cujos anti logaritmos

caim convenientemente na faixa de zero a 100-1000.
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TABELA XXIX - Expressões de Gran II a serem consideradas em fun- .

ção do volume de titulante gasto.

Titulações de Precipitação Titulações CoIrplexarétricas

1. Potencial controlado por 1. Potencial controlado por

CA CA

a. Antes do p.e. a. Antes do p.e.

(VA+VB) . 1017~. (E-K) (VA+VB) • 1017nA(E-K)

b. Após o p.e. b. Após o p.e.

(VA+V
B

) .10 'x/y) .17~(E-K) (V
A

+V
B

)l-(l/y) .10 (x/y) 17~(K-E)

2. Potencial controlado por

CB

a. Antes do p.e.

(VA+V
B

) .10 (y/x) .17~ (K-E)

b. Após o p.e.

(VA+V
B

) . 1017nB(E-K)

A = titulado

B = titulante

2. Potencial controlado por

CB

a. Antes do p.e.

(VA+V
B

)l-(l/x) 'V
B
l/x

10(y/x)17nB (K-E)

b. Após o p.e.

(V~+V3) . 1017nB (E-K)



-136-

IV.2 - TITULAÇÕES PRELIMINARES

Para cada cátion metálico foram realizadas 2 séries

de titulações: a direta e a inversa. A titulação direta consis,
tia na adição de solução padrão do cátion metálico sobre uma alí-

quota conhecida da solução padrão de tiossulfato. Na titulação

inversa, o ligante era adicionado sobre o cátion metálico, man

tendo-se em ambas titulações, urna proporção titulante: titulado

de aproximadamente 10:1.

Em cada série foram usados corno eletrodos indicado

res uma placa retangular de platina, ou um eletrodo gotejante de

mercúrio, e corno referência, um eletrodo de calomelano decimo-

lar (NaCl 0,10M/NaCI04 1,90M), em contato com a solução através

de um Luggin (NaCI04 2,OM).

Inicialmente foram realizadas algumas titulações in

versas S20;-/Hg(I) e observou-se uma zona de acentuada instabili

dade, imediatamente após o ponto de equivalência. A Figura (10)

mostra uma curva de titulação inversa típica.

Modificações no procedimento experimental foram in-

troduzidas no sentido de minorar esse efeito, aumentando a pre-

cisão da medida.

Com esse objetivo, acompanhou-se a variação de po

tencial com o tempo constatando-se que a estabilidade não era

alcançada em menos de la minutos, o que tornaria impraticável a

realização da titulação nessas condições. Entretanto, como a

l
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queda de potencial, para os valores medidos nessa região, foi

aproximadamente constante, normalizou-se o procedimento, adotan-

do-se como definitivo o potencial alcançado em 1 minuto após a adi

ção d0 titulante.

Uma outra observação relativa,~ essa faixa de pote~

cial, diz respeito à agitação da solução: no momento da leitur~

a agitação turbulenta interferia na estabilidade do potencial, o

que nos levou a registrar as medidas com a solução em repouso.

Acredita-se que a instabilidade do pote~cial esteja

diretamente relacionada com a decomposição do tiossulfato exce

dente. A acidez da solução do cátion metálico, necessária para

evitar sua hidrólise, é também suficiente para promover a decom

posição do tiossulfato, após o ponto de equivalência, que, por

não estar complexado, fica vulnerável à açao do ácido.

Conforme mencionado no Capítulo I, de acordo com as

observações de W. FORSLING e colaboradores (24) , a acidez das so

luções de Hg(I) deve ser principalmente atribuída à hidrólise do

Hg(II) presente como contaminante.

Reações de hidrólise (força iônica 0,5 M):

~)

Hg (I)

Hg (lI) :

H 2+ + H+, pKa 5 (125)+ H20 • Hg 20H + =g2 "4

Hg 2+ + H20 • HgOH+ + H+, pK1 = 3,7 (126)...
Hg 2+ + 2H 2O • Hg(OH) 2 + 2H+, pK2 = 2,6 (127)

"4

Constantes de dissociação:
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IHg 20H+ I IH+ I

IHg~+1
=

IH+1 2

IHg;+1
(128)

K
l

. K
2 = -75,0 x 10

•
=

IH+1 2

IHg 2+1
(129)

Em soluções de Hg(l) = 0,02M, a concentração de

Hg(ll) residual é da ordem de 7,24 x 10-5M (O = 275). Assim, de
p

acordo com a equação (129), a acidez decorrente do Hg(ll) resi-

- . -6 ( - 5 2) - 2+dual e 19ual a 6,0 xlO MpH - , . 50luçoes puras de Hg

0,02M teriam urna acidez decorrente da hidrólise, da ordem de

-4 -1,0 x 10 M (pH - 4,0).

Com base nos valores dimensionados acima, podemos

concluir que as soluções de Hg(l) 0,02M devem resistir à hidróli

se a um pH inferior a 5,2, e as soluções de Hg(ll), a um pH

inferior a 4,0.

A decomposição das soluções de tiossulfato induzi

da por acidez, já foi extensivamente discutida no Capítulo I.

De urna maneira muito simplificada podemos supor que

a decomposição se processa via sulfito ácido e enxofre:

2- 2H+5 2°3 + .. H25 20 3
(130)

4

H25 20 3
.. H5 20 3 + H+ (131)

4

H5 20 3
.. H50 3 + 5 (132)

4

2- + jH+ - IHSO;I
5 2°3 4

.. H50 3 + 5, Kd =
1520;-IIH+I~

(133)
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Em conclusão, um tampão adequado, que evita ao mes-

(pH = 2,4).

I

K
d

- -510

- 5 x lÓ~23,5

4,5 a 6,0

Faixas de pH

A constante Kd do equilíbrio (133) foi quantificada

na literatura (130), e varia com o pH:

Segundo a expressa0 (133) soluções de tiossulfato da

ordem de 2,26 rnM resistem à acidez superior a 4,4 x lO-3M

mo tempo a hidrólise dos sais de mercúrio, e a decomposição do

tiossulfato, nas concentrações fixadas pelas titulações realiza

das, deve estar em torno de pH 4.

Com essa finalidade foi escolhido o par ácido acéti

co/acetato de sódio corno solução tamponante, e adicionado na pro

porção de 1 ml para cada 10 ml de solução titulada.

A seguir apresentam-se os dados e perfis de algu-

tamentos matemáticos aplicados a esses dados, e se discute a po~

mas curvas de titulação inversa e direta do Hg(I) e Hg(II) • Na

secção final do presente capitulo é feita urna avaliação dos tra

dos complexos

formados.

sibilidade de se inferir sobre a estequiometria
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IV.3 - TITULAÇÕES INVERSAS S20;-/HgCI)

As tabelas (XXXa, b e c) apresentam os dados de po-·

tencial-volume das titulações inversas do Hg(I). Nessas tabelas
:.

também são referidas as demais condições experimentais (concen-

tração, volume inicial e eletrodo usado) •

A figura (11) traz o perfil de uma curva de titula

çao mostrando, quando comparada à figura (10), o efeito do uso

de um meio tamponante na estabilidade do potencial, nas imedia

ções do ponto de equivalência.

Essas curvas mostram o desenvolvimento de um único

salto potenciométrico, expressivamente elevado (= 650 mV), e nao

apresentam alterações relevantes de comportamento, quando o ele

trodo de mercúrio é substituído por platina.

° cálculo do número de moles consumidos do metal e

do ligante (secção IV.?), nos conduz a uma estequiometria de rea

ção equimolar (l:l}.

A evidência experimental do aparecimento de um pre-

cipitado negro, desde a adição da primeira alíquota de tiossulfa

to nos leva a interpretar a inflexão da curva como decorrência de

uma reação de óxido-redução e precipitação simultaneamente:

2+ 2-
Hg 2 + 5 2°3 + H20

2- +
-4 • HgS + Hg + 5°4 + 2H (134)
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Titulaçees Inversas 820~-/Hg(I)

- ~ UAdiçao de 82°3 O,226M sobre lO,OOrnl de Hg2 O,0200M

EletrOOos: ECl-1 x Ex::: deci..lrolar

Titulação 7: érlição de 1 rnl de tarrpão pH 4

V/(ml) E1/ (-V) E2/(V) E3/(V) E4/(V) E5/(V) E6/(V) E7/(V)
{:

0,000 + 0,3960 + 0,3954 + 0,4651 + 0,4637 + 0,4647 + 0,4645 + 0,4552
0,050 + 0,3944
0,100 + 0,3937 + 0,4630 + 0,4618 + 0,4626 + 0,4625 + 0,4534
0,150 + 0,3920
0,200 + 0,3910 + 0,4604 + 0,4597 + 0,4602 + 0,4601 + 0,4512
0,250 + 0,3893
0,300 + 0,3879 + 0,4574 + 0,4571 + 0,4572 + 0,4572 + 0,4486
0,350 + 0,3861
0,400 + 0,3840 + 0,4538 + 0,4535 + 0,4536 + 0,4535 + 0,4453
0,450 + 0,3820
0,500 + 0,3786 + 0,4489 + 0,4498 + 0,4490 + 0,4488 + 0,4409
0,550 + 0,3763
0,600 + 0,3704 + 0,3714 + 0,4417 + 0,4425 + 0,4425 + 0,4415 + 0,4344
0,625 + 0,3665
0,650 + 0,3615 + 0,3645 + 0,4352 + 0,4372 + 0,4366 + 0,4353
0,675 + 0,3542
0,700 + 0,332 + 0,3496 + 0,4233 + 0,4287 + 0,4276 + 0,4245 + 0,4216
0,725 - 0,217 - 0,235 + 0,3984 + 0,4174 + 0,4142 + 0,4042
0,750 0,225 - 0,290 .- 0,1375 + 0,054 + 0,089 0,086
0,775 - 0,146 - 0,2530 - 0,145 - 0,015 - 0,158
0,800 - 0,128 - 0,155 - 0,0920 - 0,071 - 0,076 - 0,073
0,825 - 0,097 - 0,0630 - 0,049 - 0,053
0,850 - 0,095 - 0,115 - 0,0410 - 0,088 + 0,0005 - 0,027
0,875 - 0,0290 - 0,025 - 0,0017 - 0,024
0,900 - 0,075 - 0,090 - 0,0270 - 0,0488 - 0,003 - 0,018 - 0,004
0,925 - 0,0440 - 0,0769 - 0,022
0,950 - 0,074 - 0,0540 - 0,0135 - 0,050 - 0,013
0,975 - 0,1045 - 0,0105 - 0,013
1,000 - 0,074 - 0,076 - 0,1251 - 0,0376 - 0,021 - 0,0915 - 0,025
1,050 - 0,145 - 0,1536 - 0,1171 - 0,1042 - 0,1357
1,100 - 0,1956 - 0,1712 - 0,1433 - 0,1338 - 0,1547 - 0,0826
1,150 - 0,2016 - 0,1828 - 0,1594 - 0,1526 - 0,1693
1,200 - 0,2247 - 0,1924 - 0,1712 - 0,1657 - 0,1804 0,128
1,250 - 0,2289 - 0,2004 - 0,1812 - 0,1753
1,300 - 0,2446 - 0,2062 - 0,1890 - 0,1840 - 0,1958 - 0,1542
1,350 - 0,2477
1,400 - 0,2584 - 0,2162 - 0,2016 - 0,1917 - 0,1704
1,450 - 0,2607 - 0,1752
1,500 - 0,2689 - 0.2241 - 0,2110 - 0,2068
1,550 - 0,2703
1,600 - 0,2771 - 0,2306 - 0,2183 - 0,2144 - 0,2232
1,550 - 0,2786
1,700 - 0,2841 - 0,2358 - 0,2243 - 0,2209
1,750 - 0,2854
1,800 - 0,2898 - 0,2406 - 0,2291 - 0,2258
1,900 - 0,2946 - 0,2445 - 0,2335,. - 0,2303
2,000 - 0,2990 - 0,2986 - 0,2477 - 0,2373 - 0,2343 - 0,2425
2,100 - 0,3029
2,200 - 0,3063
2,300 - 0,3093
2,400 - 0,3121
2,500 - 0,3147
2,600 - 0,3183
2,800 - 0,3226
3,000 - 0,3263
3,200 - 0,3303
3,500 - 0,3346
3,800 - 0,3391
4,000 - 0,3412
4,200 - 0,3436
4,500 - 0,3467
4,700 - 0,3482
5,000 - 0,3511
5,100 - 0,3513
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- 2-TABErA XXXb - Titulaçces Inversas 52°3 !Hg(I}

. - 2- . 2+
- Adiçao de 52°3 0,226 M sd:>re Hg2 0,0200 M

- Eletrc:dos: EG1 x EX: decim:>1ar

- Volurres iniciais: VII = 10,00rnl, V12 = 20,00rnl e V13 = l5,00rnl

V/ (ml) Ell/(V) E12/ (V) E
13

/(V)

0,000 + 0,3987 + 0,3982 + 0,3978
0,025 + 0,3982 + 0,3979 + 0,3976
0,050 + C-,3976 + 0,3977 + 0,3972
0,075 + 0,3971 + 0,3974 + 0,3969
0,100 + 0,3966 + 0,3972 + 0,3965
0,125 + 0,3958 + 0,3969 + 0,3961
0,150 + 0,3952 + 0,3966 + 0,3957
0,175 + 0,3948 + 0,3963 + 0,3953
0,200 + 0,3938 + 0,3960 + 0,3949
0,225 + 0,3930 + 0,3957 + 0,3944
0,250 + 0,3923 + 0,3954 + 0,3940
0,275 + 0,3916 + 0,3951 + 0,3935
O,~OO + 0,3906 + 0,3948 + 0,3931
0,325 + 0,3899 + 0,3944 + 0,3925
0,350 + 0,3888 + 0,3941 + 0,3920
0,375 + 0,3878 + 0,3938 + 0,3915
0,400 + 0,3866 + 0,3934 + 0,3910
0,425 + 0,3854 + 0,3930 + 0,3904
0,450 + 0,3842 + 0,3927 + 0,3898
0,475 + 0,3829 + 0,3923 + 0,3893
0,500 + 0,3814 + 0,3919 + 0,3886
0,525 + 0,3797 + 0,3915 + 0,3880
0,550 + 0,3779 + 0,3911 + 0,3873
0,575 + 0,3756 + 0,3907 + 0,3866
0,600 + 0,3730 + 0,3903 + 0,3858
0,625 + 0,3699 + 0,3898 + 0,3850
0,650 + 0,3659 + 0,3893 + 0,3842
0,675 + 0,3597 + 0,3888 + 0,3833
0,700 + 0,3485 + 0,3884 + 0,3823
0,725 + 0,3879 + 0,3813
0,750 + 0,3873 + 0,3803
0,775 + 0,3868 + 0,3791
0,800 + 0,3862 + 0,3779
0,825 + 0,3856 + 0,3765
0,850 + 0,3850 + 0,3750
0,875 + 0,3844 + 0,3732
0,900 . + '0,3837 + 0,3714
0,925 + 0,3830 + 0,3691
0,950 + 0,3824 + 0,3666
0,975 + 0,3816 + 0,3631
1,000 + 0,3807 + 0,3582
1,025 + 0,3799 + 0,3507
1,050 + 0,3790 + 0,33uO
1,075 + 0,3780
1,100 + 0,3770
1,125 + 0,3758
1,150 + ,0,3746
1,175 + 0,3733
1,200 + 0,3718
1,225 + 0,3700
1,250 + 0,3680
1,275 + 0,3659
1,300 + 0,3631
1,325 + 0,3596
1,350 + 0,3555
1,375 + 0,3476
1,400 + 0,329
1,425 - 0,230
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- 2-TABELA XXXc - Titu1açoes Inversas 5 2°3 IHg(I)

2- 2+- Adição de 5 2°3 0,213 M sobre (10,00 rn1 Hg 0,0200 M

+ 1 rn1 de tampão pH 4)

- Eletrodos: pt x EC decirno1ar

V/(rnl)

0,000

0,100

0,200

0,250

0,300

0,400

0,500

0,550

0,600

0,650

0,700

0,750

0,800

0,850

0,900

0,950

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

+ 0,4397

+ 0,4378

+ 0,4354

+ 0,4322

+ 0,4300

+ 0,4257

+ 0,4203

+ 0,4184

+ 0,4060

- 0,126

- 0,1976

- 0,2178

- 0,2308

- 0,2502

- 0,2732

- 0,2548

+ 0,4394

+ 0,4374

+ 0,4352

+ 0,4323

+ 0,4284

+ 0,4234

+ 0,4170

+ 0,4116

+ 0,4011

+ 0,3841

+ 0,3554

+ 0,180

+ 0,0292

- 0,0942

- 0,1229

- 0,1868

- 0,2137

- 0,2252

- 0,2335

'3 (V)10

+ 0,4389

+ 0,4375

+ 0,4330

+ 0,4330

+ 0,4261

+ 0,4244

+ 0,4217

+ 0,4155

+ 0,3755

- 0,0624

- 0,1055

- 0,1252

- 0,134

+ 0,4436

+ 0,4389

+ 0,4377

+ 0,4362

+ 0,4335

+ 0,4283

+ 0,4196

+ 0,4092

+ 0,160

+ 0,1419

- 0,1563

- 0,1525

- 0,1373

- 0,1227

- 0,1863

- 0,2103

- 0,2237

- 0,2329

- 0,2396
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Essa decomposição já tem início com a primeira adi-

çao de tiossulfato, mas se agrava no decorrer da titulação, com

a diminuição do Hg(Il livre. ~ de se supor que a d~sição se

ja bastante intensa na região do ponto de equivalência, onde o

eletrodo passa a responder à espécie Hg(II) proveniente do equi

líbrio de precipitação do HgS.

Essa interpretação difere da sugerida por R. SAXE

NA(121) que acredita no fenômeno de complexação do Hg(I) por tio~

sulfato •. Em seu trabalho, o autor faz menção ao mesmo comporta-

mento químico da solução, no entanto apresenta curvas de titula

çao com incrementos apreciáveis de volume, omitindo as perturba-

ções de potencial por nós observadas.

2
IV.4 - TITULAÇÕES DIRETAS Hg(I)/S203

As tabelas (~a, b e c) compilam os dados e con

2-
dições experimentais das titulações diretas Hg(I)/S203 .

As mesmas observações feitas às titulações inveraas

no que diz respeito ao comportamento químico da solução, e seme

lhança de respostas entre os eletrodos são válidas nesse caso.

D

A figura (12) apresentá perfil de uma curva

de titulação direta tipica. A região da curva antes do ponto

de equivalência é bastante assimétrica, com entrada brusca em um

patamar, não chegando a definir uma inflexão.

Esse fenômento pode ter sua explicação se admitirmos
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TABELA XXXlà - Titulação Direta HgCI)/8 2O;-
. - 2+. . 2-

- Adl.çao de Hg 0,0200Msobre 10,00 ml de 82°3 0,002226M

- Eletrodos: EGM x ECdecimolar

VI (ml) E25/(V) Vi (ml) E25/(V) Vi (ml) E25/(V)

0,100 - 0,325 2,500 + 0,3632 6,500 + 0,3785-

0,150 - 0,27 2,550 + 0,3637 7,000 + 0,3793
:)

0,200 - 0,267 2,600 + 0,3640 7,500 + 0,3801

0,250 - 0,2606 2,700 + 0,3649 8,000 + 0,3808

0,300 - 0,2529 2,800 + 0,3656 8,500 + 0,3815

0,350 - 0,243 2,900 + 0,3663 9,000 + 0,3821

0,400 - 0,234 3,000 + 0,3669 9,500 + 0,3826

0,450 - 0,224 3,100 + 0,3675 10,000 + 0,3831

0,500 - 0,212 3,200 + 0,3680

0,550 - 0,196 3,300 + 0,3686

0,600 - 0,163 3,400 + 0,3691

0,650 - 0,134 3,500 + 0,3696

0,700 .... 0,138 3,600 + 0,3700

0,750 - 0,077 3,700 + 0,3705

1,500 + 0,3485 3,800 + 0,3709

1,550 + 0,3504 3,900 + 0,3713

1,600 + 0,3515 4,000 + 0,3718

1,650 + 0,3526 4,100 + 0,3721

1,700 + 0,3536 4,200 + 0,3725

1,750 + 0,3546 4,300 + 0,3729

1,800 + 0,3552 4,400 + 0,3732

1,850 + 0,3562 4,500 + 0,3736

1,900 + 0,3569 4,600 + 0,3739

1,950 + 0,3577 4,700 + 0,3742

2,000 + 0,3582 4,800 + 0,3745

2,050 + 0,3589 4,900 + 0,3748

2,100 + 0,3595 5,000 + 0,3750

2,150 + 0,3600 5,100 + 0,3754

2,200 + 0,3605 5,200 + 0,3756

2,250 + 0,3611 5,300 + 0,3759

2,300 + 0,3615 5,400 + 0,3762

2,350 + 0,3621 5,500 + 0,3764

2,400 + 0,3624 6,000 + 0,3775

2,450 + 0,3629
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TABELA XXXlb - Titulações Diretas HgtI)/8 2O;-
- 2+· ml de 2-Adiçao de Hg 2 0,0200M sobre (l0,00 8 2°3

0,00226M + 1 ml de tampão pH 4)

- Eletrodos: EGM x EC decimolar

V/ (ml) E26 /(V) E27 / (V) E28/ (V) E29 / (V) E30 / (V)

~,
0,025 - 0,2603 (.

0,050 - 0,2484 - 0,2393 - 0,2438
0,075 - 0,2405
0,100 - 0,2297 - 0,2284 - 0,2339 - 0,2249 - 0,2295
0,200 - 0,2109 - 0,2095 - 0,2156 - 0,2071 - 0,2123
0,300 - 0,1948 - 0,1939 - 0,2003 - 0,1913 - 0,1975
0,400 ,- 0,1780 - 0,1771 - 0,1846 - 0,1738 - 0,1807
0,500 - 0,1552 - 0,159 - 0,1651 - 0,1516 - 0,1605
0,525 - 0,1590
0,550 - 0,1513 - 0,1331 - 0,1439
0,575 - 0,1413
0,600 - O,1l49 - 0,1187 - 0,1293 - 0,1021 - 0,1169
0,625 - 0,1l50 - 0,072
0,650 - 0,0804 - 0,049 - 0,057
0,675 - 0,053
0,700 - 0,0516 .-0,051 ~_0,054 - 0,049 - 0,054
0,750 - 0,0542
0,800 - 0,0597 -0,047 - 0,051 - 0,052 - 0,059
0,850 - 0,0585
0,900 - 0,0582 - 0,052 - 0,064 - 0,065 - 0,063
0,950 - 0,0618 - 0,057 - 0,056 - 0,064 - 0,069
1,000 - 0,0663 - 0,064 - 0,068 - 0,072 - 0,076
1,025 - 0,101 - 0,068 - 0,099
1,050 - 0,082 - 0,163 - 0,074 - 0,153 - 0,167
1,075 - 0,087 - 0,153
1,100 + 0,293 + 0,231 + 0,322 + 0,286
1,125 + 0,3295 + 0,3316
1,150 + 0,3443 + 0,3416 + 0,3495 + 0,3437
1,175 + 0,3495
1,200 + 0,3559 + 0,3552 + 0,3597 + 0,3539
1,250 + 0,3639 + 0,3625 + 0,3660 + 0,3607
1,300 + 0,3691 + 0,3676 + 0,3709 + 0,3660
1,400 + 0,3765 + 0,3775 + 0,3781 + 0,3736
1,500 + 0,3823 + 0,3816 + 0,3838 + 0,3798
1,600 + 0,3874 + 0,3868
1,700 + 0,3920 + 0,3911
1,800 + 0,3957 + 0,3949 + 0,4200
1,900 + 0,3993 + 0,3985
2,000 + 0,4022 + 0,4017
2,500 + 0,4138
3,000 + 0,4209
3,500 + 0,4257
4,000 + 0,4293
4,500 + 0,4321
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- 2-TABELA XXXIc - Titulaçoes Diretas Hg(I)/8 20 3. - 2+ 2-- Ad1çao de Hg 2 0,0200M sobre (10,00 ml de 8 2°3

0,00213M + 1 ml tampão pH 4)

- Eletrodo~: pt x EC decimolar

- Titulação n9 31: eletrodo indicador EGM

vi (ml)

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,475

E31/(V)

0,2303

- 0,21.11

- 0,1935

- 0,1727

- 0,1425

- 0,042

- 0,045

- 0,049

0,043

+ 0,3354

+ 0,3503

+ 0,3643

+ 0,3703

+ 0,3761

+ 0,3770

E32/(V)

- 0,1820

- 0,1733

- 0,1721

- 0,1649

- 0,1421

- 0,0644

- 0,0318

0,0243

+ 0,3225

+ 0,3445

+ 0,3558

+ 0,3635

E 33 / (V)

0,1605

- 0,1702

- 0,1724

- 0,1672

- 0,1525

- 0,0860

- 0,0113

- 0,0066

+ 0,0052

+ 0,147

+ 0,3342

+ 0,3469

+ 0,3548

+ 0,3608

E34/(V)

0,1477

- 0,1785

- 0,1875

- 0,1828

- 0,1627

- 0,0329

- 0,0076

- 0,0009

+ 0,0103

+ 0,184

+ 0,3302

+ 0,3429

+ 0,3510

+ 0,3577
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a existência de um equilíbrio simultâneo global, constituído pe-

2+ 2- .. 2- +
Hg 2 + S20 3 + H20

~
HgS + Hg + S04 + 2H (135)

HgS .. H 2+ s2- K (136)-J g + ,
~ S

Hg 2+ 2-
Hg(S203)x' (137)+ x S203 .. Sx...

las seguintes etapas parciais:

HgS + 2
x S203

~
.. 2- ) K = K x SS + Hg (S203 x' global s x

(138)

Como no início da titulação o tiossulfato se encontra em excesso,

este competiria com o sulfeto, em termos de afinidade pelo Hg2+

formado. Supondo ainda que a velocidade da reação dependa da

concentração do tiossulfato, à medida que a titulação prossegue,

o tiossulfato é consumido e a velocidade cai. Assim, o equilí -

brio demora a ser atingido, e a adição continuada do metal leva

a uma situação em que as medidas potenciométricas são "sobrepos

tas", ou seja, o potencial correspondente à adição de uma alíqu~

ta é medido, sem que o sistema tivesse estabilizado com a alíqu~

ta anterior. Quando o metal se encontra em excesso, a situação

se normaliza, e o eletrodo passa a responder ao Hg 2+ de equilí -

brio, segundo a eq~~ção (1?5). Se tomarmos a inflexão obtida sem

considerar a região de instabilidade teremos um salto aproximado

de 530 mV. Apenas os dados após o ponto de equivalência fornece

raro uma proporçao metal-ligante 1:1. Como era de se esperar, a

má conformação da curva no trecho de baixa concentração do metal
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tornou difícil a localização do ponto de equivalência. Mesmo o

tratamento por Gran conduziu a resultados discrepantes.

2-
IV.S - TITULAÇÕES INVERSAS S203 /Hg(II)

A figura (13) apresenta uma curva de titulação in-

2- ~versa S203 /Hg(II) tlpica, onde se observa um único salto poten-

ciométrico com aproximadamente 624 mV. Os dados referentes às

titulações estão consignados nas tabelas(XXXIIa, b e c). Quando

a variação de potencial foi acompanhada por um eletrodo de plati

na à solução de Hg(II) foram adicionados traços de Hg(I), para,

estabilizar a leitura, já que o eletrodo responde ao par Hg(II)/

/Hg(I) em sOlução.

Nas titulações 17, 18, 19 e 20, tomou-se o cuida-

do de apenas introduzir o eletrodo de mercúrio após ter sido adi

cionada a primeira alíquota de tiossulfato; na titulação 21, o

eletrodo foi introduzido na solução antes da adição de tiossulf~

to. Para efeito comparativo dos valores de potencial da titula

çao 21, podemos nos reportar à titulação 7, do Hg(I), cuja solu

ça0 titulada possuía características idênticas de acidez, força

iônica e concentração metálica.

A análise de variação potenciométrica dessas titul~

çoes mostra que as medidas, antes do ponto de equivalência, sao

reprodutiveis com precisão de 2 mV; esse fato independe do mo-

I

I
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- 2-- Titu1açoes Inversas 8 2°3 /Hg(II)
Adição de 520j- 0,226It'I sdJre Hg 2+ 0,0200M

- Eletrodos: EGM x EC decimo1ar

Volumes iniciais: v 15 = 10, 00 rol e v16 = 20,00 rol

v/ (m1) E15/(V) E
16

/(V) Vem1) E16 / (V)

0,000 + 0,3987 + 0,3982
0,025 + 0,3982 + 0,3981 1,275 + 0,3684
0,050 + 0,3976 + 0,3979 1,300 + 0,3661
0,075 + 0,3970 + 0,3976 1.,325 + 0,3635
0,100 + 0,3964 + 0,3973 1,350 + 0,3600
0,125 + 0,3958 + 0,3971 1,375 + 0,3555
0,150 + 0,3951 + 0,3968 1,400 + 0,3481
0,175 + 0,3944 + 0,3966 1,425 + 0,331
0,200 + 0,3937 + 0,3963
0,225 + 0,3930 + 0,3960
0,250 + 0,3923 + 0,3957
0,275 + 0,3915 + 0,3952
0,300 + 0,3906 + 0,3949
0,325 + 0,3898 + 0,3946
0,350 + 0,3888 + 0,3944
0,375 + 0,3877 + 0,3940
0,400 + 0,3866 + 0,3938
0,425 + 0,3855 + 0,3934
0,450 + 0,3842 + 0,3930
0,475 + 0,3827 -+" "0,3926
0,500 + 0,3812 + 0,3922
0,525 + 0,3794 + 0,3919
0,550 + 0,3775 + 0,3914
0,575 + 0,3752 + 0,3909
0,600 + 0,3725 + 0,3904
0,625 + 0,3691 + 0,3900
0,650 + 0,3643 + 0,3895
0,675 + 0,3573 + 0,3891
0,700 + 0,3400 + 0,3886
0,725 + 0,3882
0,750 + 0,3876
0,775 + 0,3872
0,800 + 0,3866
0,825 + 0,3861
0,850 + 0,3855
0,875 + 0,3850
0,900 + 0,3843
0,925 + 0,3837
0,950 + 0,3830
0,975 + 0,3824
1,000 + 0,3815
1,025 + 0,3808
1,050 + 0,3800
1,075 + 0,3791
1,100 + 0,3782
1,125 + 0,3772
1,150 + 0,3761
1,175 + 0,3748
1,200 + 0,3736
1,225 + 0,3721
1,250 + 0,3703
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- 2-TABELA XXXIIb - Titu1açoes Inversas 5 2°3 IHgeII)
. - 2- 2+- Ad1çao de 5 2°3 0,225M sobre (10,00 rol Hg 0,0200M

+ 1 rol tampão pH 4)

- Eletrodos: EGM x EC deciroo1ar

V/(rnl) E17/(V) E18/(V) E19/(V) E20/ (V) E21/(V)

•
0,000 + 0,4552

0,050 + 0,4542 + 0,4542 + 0,4540

0,100 + 0,4490 + 0,4528 + 0,4531 + 0,4528 + 0,4530

0,200 + 0,4463 + 0,4500 + 0,4515 + 0,4499 + 0,4502

0,300 + 0,4422 + 0,4470 + 0,4480 + 0,4464 + 0,4465

0,350 + 0,4447

0,400 + 0,436 + 0,4425 + 0,4427 + 0,4416 + 0,4418

0,450 + 0,4399

0,500 - 0,13 + 0,4368 + 0,4360 + 0,4347 + 0,4350

0,550 + 0,4324 + 0,4314 + 0,4295

0,600 + 0,4203 + 0,4255 + 0,4232 + 0,4210 + 0,4216

0,650 + 0,4165 + 0,4078 + 0,4042

0,700 - 0,150 + 0,375 - 0,080 - 0,350 + 0,013

0,750 - 0,1282 - 0,051 - 0,043

0,800 - 0,160 - 0,1162 - 0,1201 - 0,023 - 0,022

0,850 - 0,110 - 0,066 - 0,028

0,900 - 0,167 - 0,1589 - 0,0319 - 0,030 - 0,033

0,950 - 0,1815 - 0,0536

1,000 - 0,197 - 0,1942 - 0,104 - 0,1052 - 0,073

m 1,100 - 0,2130 - 0,2120 - 0,1467 - 0,1460 - 0,1413

1,200 - 0,2247 - 0,2234 - 0,1695 - 0,1682 - 0,1654

1,300 - 0,2331 - 0,2321 - 0,1857 - 0,1826 - 0,1813

1,400 - 0,2399 - 0,2382 - 0,1985 - 0,1938 - 0,1920

1,450 - 0,2413 - 0,1945 - 0,1960

1,500 - 0,2461 - 0,2048

~



-156-

" - 2-
TABELA XXXllc - Titulaçoes Inversas 8 2°3 /Hg(II}

- 2- I- Adiçao de 8 2°3 0,213 M sobre 10,00 ml de
2+ 2+-5(Hg 0,0200M + Hg 2 x 10 M) + 1 ml tampão pH 41

V/ (ml)



em castanho e preto.

çoes inversas do Hg(II) forneceu valores, de certa forma coeren-

mento de introdução do eletrodo, e se verifica apesar do compor~

//
//

-157-

o cálculo do volume de equivalência para as titula

tes entre si, mas subavaliados em relação ao teórico (cerca de

relo, que no decorrer das adiç6es, gradativamente se transforma

tamento quImico das soluç6es de Hg(I) e Hg(II) frente ã adição

de tiossulfato ser diferente. Nas titulaç6es do H9(II)/8 20;

com as primeiras alIquotas do ligante, surge um precipitado ama-

20% de erro), que equivaleria ã proporção molar 1:1.

il A tentativa de explicar o comportamento da curva de

titulação do Hg(II) nos leva ã seguinte suposição: no inicio da

titulação, o eletrodo responde ao Hg(II) excedente, que diminui

com a formação dos complexos. O tempo de vida desses complexos

parece ser curto, uma vez que gradativamente a solução se altera,

D

mostrando a decomposição pelo escurecimento do precipitado e for

mação de Hg8. Nas proximidades do ponto de equivalência não etis

te mais Hg(II) em quantidade suficiente para manter a estabilid~

de do eletrodo, que passa ser afetado pela decomposição dos com

plexos. Essa decomposição implica na perda de ligantes e a for

mação de Hg8 propriamente dita (potencial misto). Passando essa

região, o Hg(II) provem do equilíbrio de precipitação do Hg8, e

o potencial não mais depende diretamente do tiossulfato adiciona

do, que passa a atuar apenas como diluente.

~
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2IV.6 - TITULAÇÕES DIRETAS Hg(II)/S203

As titulações diretas do Hg(II) apresentam o mesmo ti

po de perturbação de potencial já discutido nas titulações inver-

sas, se bem que mais pronunciado, conforme podemos visualizar na

f i gur a (14) •

A adição gradativa do metal sobre o tiossulfato em prin-

cípio deve favorecer a formação dos complexos com maior número de

ligantes. Assim, no início da titulação a formação e decomposi-

ção desses complexos, com possíveis implicações de ordem cinética,

leva a essa situação de desequilíbrio.

As tabelas (XXXIIIa, b e c) apresentam os dados refere~

tes a essas curvas. Em média o salto potenciométrico consistiu de

497 mV.

Na tentativa de melhor definir o perfil dessas~ fo

ram introduzidas alíquotas crescentes de etanol. A presença de

álcool geralmente está relacionada com a diminuição de solubilida

de dos precipitados formados, e isso por vezes favorece um aumen-

to do salto potenciométrico. No entanto, nas titulações em meio

alcoólico, o etanol não exerceu efeito significativo no perfil da

curva, deslocando apenas o potencial para valores maiores, com o

aumento da porcentagem adicionada, mas conservando a magnitude do

salto potenciométrico.

Corno esperado o cálculo do volume no ponto de equivalê~

cia, pelas funções de Gran, para a região anterior à viragem levou
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2TABELA XXXllla - Titulações diretas Hg(II1/8 20
3

- Adição de Hg
2+ 0,0200M sobre 10,00 rol de

2-
8 2°3 0,00226 M

- Eletrodos: EGM x EC deciroo1ar

V/ (rol)

1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2 500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,700
3,800
3,900
4,000
4,100
4,200
4,300
4,400
4,500
4,600

+ 0,3381
+ 0,3420
+ 0,3453
+ 0,3481
+ 0,3507
+ 0,3532
+ O,3545
+ 0,3558
+ 0,3572
+ 0,3584
+ 0,3595
+ 0,3605
+ 0;3614
+ 0,3624
+ 0;3631
+ 0,3639
+ 0,3646
+ 0,3652
+ 0,3659
+ 0,3665
+ 0,3670
+ 0,3676
+ 0,3681
+ 0,3685
+ 0,3690
+ 0,3694
+ 0,3699
+ 0,3704
+ 0,3707
+ 0,3711
+ 0,3715
+ 0,3718
+ 0,3722
+ 0,3725
+ 0,3728
+ 0,3731
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- 2-Titulaçoes Diretas Hg (lI) /82°3
,- U ~Adiçao de Hg 0,0200M sdJre (10,00 rol de 82°3 0,00225 M +

+ 1 rol de tampão pH 4)

Eletrodos: EG1 x EX: deci.Irolar

~

V (rnl) E36/(V) E37/(V) E38/(V) E39/(V) E40/(V) E41/(V) E42/~V)

0,100 - 0,2383 - 0,2355 - 0,2356 - 0,2413 - 0,2355 - 0,2405 - 0,2356
0,200 - 0,2231 - 0,2183 - 0,2239 - 0,2249 - 0,2236 - 0,2305 - 0,2290
0,300 - 0,2096 - 0,2056 - 0,2119 - 0,2120 - 0,2118 - 0,2209 - 0,2216
0,400 - 0,1966 - 0,1930 - 0,2011 - 0,2003 - 0,2005 - 0,2116 - 0,2135
0,500 - 0,1834 - 0,1798 - 0,1886 - 0,1879 - 0,1884 - 0,2002 - 0,2030
0,600 - 0,1680 - 0,1636 - 0,1741 - 0,1733 - 0,1733 - 0,1880 - 0,1906
0,650 - 0,1535 - 0,1650 - 0,1647 - 0,1629
0,700 - 0,1465 - 0,1396 - 0,1536 - 0,1539 - 0,1522 - 0,1723 - 0,1743
0,725 - 0,1304
0,750 - 0,1178 - 0,1380 - 0,1392 - 0,1357
0,775 - 0,0985
0,800 - 0,0988 - 0,0651 - 0,1102 - 0,1149 - 0,1079 - 0,1475 - 0,1484
0,850 - 0,0608 - 0,0605 - 0,0635 - 0,0560 - 0,1181
0,900 - 0,0513 - 0,0629 - 0,0556 - 0,0594 - 0,0502 - 0,0489 - 0,0529
0,950 - 0,0625 - 0,0603 - 0,0629 - - 0,0573 - 0,0525
1,000 - 0,0519 - 0,0604 - 0,0610 - 0,0625 - 0,0565 - 0,042 - 0,046
1,050 - 0,0709 - 0,0614 - 0,0630 - 0,0544 - 0,0435
1,100 - 0,0568 - 0,121 - 0,0635 - 0,0721 - 0,0531 - 0,036 - 0,034
1,125 - 0,0638 - 0,0479
1,150 - 0,065 - 0,110 - 0,019
1,175 + 0,262
1,200 + 0,2817 + 0,327 + 0,290 + 0,002 + 0,252
1,225 , + 0,136
1,250 + 0,3522 + 0,2935 + 0,3339 + 0,3403 + 0,3265
1,300 + 0,3561 + 0,3617 + 0,3433 + 0,3502 + 0,3526 + 0,3373 + 0,3402
1,400 + 0,3701 + 0,3738 + 0,3655 + 0,3671 + 0,3665 + 0,3528 + 0,3555
1,500 + 0,3789 + 0,3817 + 0,3754 + 0,3765 + 0,3753 + 0,3626 + 0,3643
1,600 + 0,3856 + 0,3881 + 0,3825 + 0,3842 + 0,3824 + 0,3680 + 0,3715
1,700 + 0,3911 + 0,3933 + 0,3885 + 0,3893 + 0,3880 + 0,3767 + 0,3775
1,800 + 0,3960 + 0,3820 + 0,3826
!,900 + 0,4000 + 0,3852 + 0,3872
2,000 + 0,4035
2,500 + 0,4162
3,000 + 0,4230
3,500 + 0,4275
4,000 + 0,4308
4,500 + 0,4333
5,000 + 0,4353
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TABELA XXXIIt: - Titulações Diretas Hg(II)/820~'"
. - 2+- Ad~çao de Hg 0,0200 M sobre (10,00 rol de
2-

8 2°3 0,00225 M + 1 rol de tampão pH 4)

- Eletrodos: EGM x EC deciroolar

V/(rnl) E43/ (V) E44/ (V) E45/ (V) (J. E46/(V) E47/ (V)

0,100 - 0,2522 - 0,2679 - 0,2749 - 0,2829 - 0,3095

0,200 - 0,2441 - 0,2588 - 0,2626 - 0,2744 - 0,2985

0,300 - 0,2329 - 0,2497 - 0,2515 - 0,2654 - 0,2905

0,400 - 0,2230 - 0,2399 - 0,2411 - 0,2550 - 0,2848

0,500 - 0,2120 - 0,2296 - 0,2292 - (J.,2428 - 0,2754

0,600 - 0,2003 - 0,2170 - 0,2159 - 0,2279 - 0,2637

0,700 - 0,1848 - 0,2014 - 0,1979 - 0,2102 - 0,2459

0,800 - 0,1605 - 0,1762 - 0,1677 - 0,1750 - 0,2134

0,850 - 0,1348 -' 0,1502 . ""':. 0,1250 - 0,1187 - 0,1893

0,900 - 0,064 - 0,071 - 0,077 - 0,073 - 0,125

0,950 - 0,0555 - 0,065 - 0,068 - 0,068 - 0,093

1,000 - 0,0538 - 0,057 - 0,067 - 0,066 - 0,093

1,050 - 0,0534 - 0,052 - 0,057 - 0,061 - 0,0896

1,100 - 0,0425 - 0,046 - 0,044 - 0,041 - 0,078

1,150 - 0,022 - 0,009 + 0,223 - 0,013 - 0,064

1,200 + 0,310 + 0,256 + 0,3191 + 0,298 + 0,198

1,250 + 0,3324 + 0,3198 + 0,3328 + 0,3188 + 0,2837

1,300 + 0,3418 + 0,3321 + 0,3406 + 0,3263 + 0,2994

1,400 + 0,3539 + 0,3477 + 0,3517 + 0,3392 + 0,3157

1,500 + 0,3626 + 0,3572 + 0,3605 + 0,3490 + 0,3264

1,600 + 0,3697 + 0,3645 + 0,3676 + 0,3574 + 0,3340

1,700 + 0,3760 + 0,3709 + 0,3737 + 0,3645 + 0,3413

1,800 + 0,3813 + 0,3768 + 0,3792 + 0,3704 + 0,3493

1,900 + 0,3858 + 0,3815 + 0,3841 + 0,3762 + 0,3574

[
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a resultados inconsistentes. Parece equivaler a uma situação de

metaestabilidade, que não está definida estequiometricamente, ~

que tende para a proporção 1:1.

IV.7 - CALCULO DO VOLUME NO PONTO DE EQUIV~NCIA

O tratameBto dos dados das titulações, visando a determi

naçao do volume no ponto de equivalência, teve entre outras fina

lidades, a de obter informações sobre o sistema, no que concerne à

estequiometria dos complexos formados.

Todos os dados experimentais,. sempre que se apresenta

ram em número suficiente, foram tratados pelo método das deriva

das (apêndice IV). A dificuldade na escolha dos pontos na região

da viragem, se refletiu na não reprodutibilidade dos volumes.

O procedimento gráfico também é falho pelas mesmas ra

zoes. As perturbações de potencial, em parte corrigidas pela ação

tamponante do meio, nas titulações inversas, por exemplo, deslo 

cam o ramo da curva após o ponto de equivalência; por acreditar

que o eletrodo passa a responder a outro sistema, nos parece duvi

doso simplesmente desprezar a região de instabilidade. Nas titu

lações diretas, a situação se agrava, pela acentuada assimetria da

curva antes do ponto de equivalência.

Por essas razoes, nos pareceu uma alternativa convenien

te fazer uso das funções de Gran, que possibilitam a escolha dos



,.tados muito interessantes.

extravagante na derivada.

I

pelas

/

/
/
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com auxilio de uma calculadora 8HARP PCl2lli o programa encon-

linear fornecem o volume no ponto de equivalência, foi efetuado

tra-se desenvolvido no apêndice V.

-titulações inversa e direta dO'Hg(I) e Hg(II), que por regressao

Nas tabelas (XXXIVa,b,c e d) procuramos compilar todos

~ surpreendente a discrepância observada quando se rea

° cálculo das funções de Gran II especificas para as

As figuras (15) e (16) mostram as curvas obtidas quan-

A mesma comparaçao entre as funções de Gran foi feita

para dados de outras titulações, mostrando, de uma maneira con

clusiva, a superioridade da função de Gran lI, na avaliação do

ponto de equivalência.

pontos afastados da região de instabilidade.

da quer do volume, quer do potencial, se reflete de uma maneira

liza o tratamento por Gran I, em contraste com o de Gran lI, le-

vando em consideração que sao os mesmos dados experimentais. Pro

vavelmente, como a função Gran I considera a relação derivada do

volume/derivada do potencial, qualquer errQ experimental na medi

do os dados dessa titulação referida foram transformados

funções de Gran.

A aplicaçao das equações de Gran I e Gran lI, (92) e

2- ~
(113) respectivamente, a uma titulação inversa 8 2°3 /Hg(II) gen~

rica, por exemplo, tabela(XXXII), titulação n9 16, revelou resul-





FIGURA 16 -A função de Gran 11 calculada sobre os dados da titulação inversa
2-8 2°3 /Hg(II) n9 16 (tabela XXXII)
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TABELA XXXIVa - Compilação dos volumes teóricos e os obtidos por cálculo, nas titulações inversas
2-

S203 /Hg(I).

Volurres/ (rol) % Erro da Titulação

Titulação Gran II Gran II Gran II Gran 11
Teóri00* Gráfico Derivadas antes do .. Gráfioo Derivadas antes do apósapos o o

p.e. p.e. p.e. p.e.

1 0,885 0,710 0,712 3 ** ' +
+ 19,8 + 19,5 + 21,0 - 96,60,6989 1,74-0,15

2 0,885 0,710 0,707 0,71741 1,71 + 19,8 + 20,1 + 18,9 - 92,1

3 0,885 0,740 0,739 0,72353 1,149 + 16,4 + 16,5 + 18,2 - 28,8

4 0,885 0,740 0,742 0,75212 1,219 + 16,4 + 16,2 • + 15,0 - 36,7

5 0,885 0,740 0,740 0,73643 1,219 + 16,4 + 16,4 + 16,8 - 36,7

6 0,885 0,740 0,738 0,72901 1 178 + 16,4 + 16,6 + 17,6 - 32,2,
7 0,885 0,800 0,746 0,75901 1,224 + 9,6 + 15,7 + 14,2 - 37,9

8 0,939 0,750 0,753 0,75777 + + 20,l + 19,8 + 19,3 1,20,95-0,38 -
9 0,939 0,865 0,859 0,73133 1,066 + 7,9 + 8,5 + 22,1 - 12,9

10 0,939 0,770 0,775 0,8676 0,8402 + 18,0 + 17,5 + 7,7 + 10,5

11 0,885 - - 0,69716 - - - + 21,2 -
12 1,770 - - 1,37594 - - - + 22,3 -
13 1,327 - - 1,03425 - - - + 22,1 -
14 0,939 0,700 0,708 °73

1 1 144
+ 25,5 + 24,6 + 22,3 - 21,4, ,

*Supomo proporção retal _ ligantel:1

** - 3 +Notaçao: 0,6989 = 0,6989 - 0,0003

I
f-1
(J)

-..J
I



TABELA XXXIVb - Compi1açao dos volumes teóricos e os obtidos por calculo, nas titulações inversas
2-

S203 /Hg(II}

Vo1umes/ (ml) % Erro da Titulação

Titulação
*

Gran II Gran 11 Gran II Gran II
Teórico Gráfico Derivadas antes do

~ Gráfico Derivadas antes do
~

apos o apos o
p.e. p.e. p.e. p.e.

15 0,885 - - 0,6929
4 ** - - - + 21,7 -

16 1,770 - - 1,40907 - - - + 20,4 -

17 0,889 0,600 0,625 0,6394 1,43 + 32,5 + 29,7 + 28,1 - 57,5

18 0,889 0,700 0,724 0,67055 1,35 + 21,3 + 21,3 + 24,6 - 46,2

19 0,889 0,700 0,674 0,6591 1,44 + 21,3 + 21,3 + :>5,9 - 57,5

20 0,889 0,740 0,697 0,64685 1,34 + 16,8 + 16,8 + 27,2 - 46,2

21 0,889 0,700 0,651 0,64072 1,43 + 21,3 + 21,3 + '27,9 - 57,5

22 0,939 0,645 0,648 0,5105 + + 31,3 + 31,0 + 45,7 0,10,94-0,16 -
23 0,939 0,625 0,613 0,406 1,43 + 33,4 + 34,7 + 57,4 - 57,5

24 0,939 0,625 0,626 0,497 1,32 + 33,4 + 33,3 + 47,8 - 46,2

-'

I
co
lO
M
I

~

* -Supondo proporçao rreta1-ligante1:1

** . - 4 +Notaçao: 0,6929 = 0,6929 - 0,0004



TABELA XXXIVc - Compilaçao dos volumes teóricos e os obtidos por cálcul~ nas titulações diretas
2-

Hg(I)!S203

Volumes/eml) % Erro da Titulação

Titulação Gran 11 Gran II Gran 11 Gran II
Teórico* Gráfico Derivadas antes do

~

Gráfico Derivadas antes dq
~

ap'os o apos o
p.s. p.s. p.s. p.s.

25 1,130 + 1,3132 + 46,0 - 16,2- - 0,61-0,15 - -

26 1,130 1,080 1,077 O 6411** 1,453 +- 4,4 + 4,7 • + 43,3 - 28,3,

27 1,130 1,100 1,089 0,6552 1,204 + 2,7 + 3,6 + 42,0 - 6,2

28 1,130 - - 0,6513 -- - - + 42,4 -

29 1,130 1,100 1,078 0,6331 1,151 + 2,7 + 4,6 + 44,0 - 1,8

30 1,130 1,100 1,088 0,65139 1,22 +-.- 2,7 + 3,7 + 42,4 - 6,2

31 1,065 0,945 0,951 0,57906 1,021 + 11,3 + 10,7 + 45,6 + 4,2

32 1,065 0,950 0,951 0,886 1,012 + 10,8 + 10,7 + 17,4 + 5,2

33 1,065 1,010 1,021 1,59 1,0739 + 5,2 + 4,1 - 40,9 - 0,8

34 1,065 0,990 0,986 < O 1,082
+ 7,0 + 7,4 - - 1,4

:--1

I
f-'
m
(()

I

* -Supomo proporçac

** - 1Notaçao: 0,641

metal-ligantel:l

= 0,641! 0,001



TABELA XXXIVd - Compilação dos volumes teóricos e os obtidos por cá1cu1~ nas titulações diretas
2-

Hg(II)/S203

I~I....,1-

«=:2

l....

* -sup:>rrlo proporçao rneta1-ligante1: 1
** - 1. +notaçao: 1,030 = 1,030 - 0,001

Vo1ume/(m1) % Erro da Titulação

Titulação Gran II Gran II Gran II Gran 11
Teórioo* Gráfico Derivadas antes do ... Gráfioo Derivadas antes do ...

élIX:>S o ap:>s o
poe. poeo poSo p.So

35 1,130 - - - 1,0301 ** - - - + 8,9

36 1,125 1,200 1,157 0,8271 1,592 - 6,7 - 2,8 + 26,5 - 41,3

37 1,125 1,170 1,179 0,8162 1,273 - 4,0 - 4,8 + 27,5 - 12,9

38 , 1,125 1,230 1,228 0,8742 1,293 - 9,3 - 9,2 + 22,3 - 14,7

39 1,125 1,195 1,204 0,8532 1,293 - 6,2 - 7,0 + 24,2 - 14,7

40 1,125 1,165 1,172 0,8662 1,283 - 3,6 - 4,2 + 23,0 - 13,8

41 1,125 1,220 1,248 0,991 1,365 - 8,4 - 10,9 + 12,0 - 20,9

42 1,125 1,200 1,178 1,004 1,326 - 6,7 - 4,7 + 11,1 - 17,3

43 1,125 1,200 1,175 0,961 1,326 - 6,7 - 4,4 + 14,7 - 17,3

44 1,125 1,200 1,177 0,971 1,337 - 6,7 - 4,6 + 13,8 - 18,2

45 1,125 1,150 1,130 0,9131 1,298 - 2,2 - 0,4 + 18,8 - 14,7

46 1,125 1,170 1,173 0,911 1,349 - 4,0 - 4,3 + 19,1 - 19,1

47 1,125 1,200 1,179 1,003 1,42 - 6,7 - 4,8 + 11,1 - 24,4

I
o
t'-
.--l
I



-171-

os volumes obtidos por procedimento gráfico, pelo método das de

rivadas e de GranII, e compará-los ao volume teórico esperado,

conduzindo ao erro da titulação.

De uma maneira geral, não se justificou um tratamento

de cálculo mais elaboraqo, uma vez que a obtenção do volume por

via gráfica levou a erros comparáveis aos demais métodos, quan

do não menores. ~ sem dúvida um sistema com muitas complicações,

embora com saltos potenciométricos bastante expressivos, que po~

sibilitou a obtenção do volume por procedimento gráfico sem in

correr em erros relevantes.

o método das derivadas acompanha em termos similares a

exatidão gráfica, com o agravante de ter que considerar uma re

gião de grande instabilidade de potencial, na avaliação do volu

me.

Apesar da conveniência do método de Gran II nessas si

tuações, ele não mostrou uma exatidão aceitável, embora o ajuste

dos dados experimentais tenha se efetuado com excelente precisão.

Ainda observa-se a não convergência dos dois ramos da função, ~

culada com os pontos antes e após o volume de equivalência, para

um valor único.

Assim sendo, com base na compilação dos dados de volu

me é possível escolher a forma de titulação e o tratamento de da

dos a ser aplicado, visando uma determinação analítica do mercú

rio ou tiossulfato. A adição inversa de reagentes, ou seja, tios

sulfato sobre o cátion metálico é o tipo de titulação que se mos

trou mais viável, por apresentar menores complicações potenciom~
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tricas, além de um salto mais pronunciado. Com relação à avalia

ção do ponto de equivalência, ressaltariamos a funçâo de Gran 11

aplicada aos dados anteriores ao salto, não pela sua exatidão

que é comparável ao procedimento gráfico, mas pela comodidade de

nao ter que completar experimentalmentea.titulação, nem regis

trar o gráfico no caso de urna titulação pon:":o a ponto.

Não podemos ter urna estimativa conclusiva da estequio-

2+ 2-metria dos complexos formados por Hg /5 2°3 ; pelas titulações

inversas, os volumes ficaram subavaliados em relação ao teórico;

nas titulações diretas, a proporção se aproxima de 1:1.

I

I

I
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Complexos mononucleares são formados em etapas sucessi

de complexos em solução é determinar as constantes de equilíbrio

-174-

A maneira mais importante de caracterizar a,

dos complexos formados.

formação

vas, e os equilíbrios podem ser representados pelas equações*:

K = IMX I/IMX 11.lxln n n-

-+M + X + MX,
-+MX + X + MX2 ,

-+l(X2 + X + MX j ,
I
I
I

-+
MX 1 + X + MX ,n- n

K =1

K =2

K =3

IMXI/IMI.lxl

IMX 2 1/1 MX I.lxl

IMX
3 1-/I MX

2 1.lxl

(139)

(140)

(141)

(142 )

I

o acúmulo sucessivo dos equilíbrios nos conduz as cons

tantes globais de formação:

-+
61 = iMXI/IMI. IxlM + X + MX, = K (143)1

-+ 2M + 2X + MX2 , 62 = IMX 2 1/1 MI. Ixl = Kl ·K2 (144)

-+ 3M + 3X + MX3 , 63 = IMX 3 1/I MI. Ixl = Kl ·K2 ·K3 (145)
I
I
I
I

-+
6n = IMXnI/IMI. Ixl

n = Kl ·K2 ·M + nX + MX , ..... .Kn n
(146)

*As cargas foram omitidas para simplificar a representação.
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Para o valor particular de n=O, temos que IM.X I = IMI ;
o

assim a expressão (146) assume numericamente O· valor unitário, ou

seja:

= 1

Apesar de já ter sido mencionado em capitulos anterio-

res, cabe relembrar que as expressões aqui definidas pressupoem

o uso de concentrações molares ao invés de atividades; as cons-

tantes assim obtidas, ditas "estequiométricas" ou "condicionais",

- t 't . d f .-. 1 d (107,131,132)sao res r1 as a um me10 e orça 10n1ca e eva a ;

nessas condições, os coeficientes de atividade das espécies iôni

cas de interesse, presentes em pequenas frações, se mantém inal-

terados frente ao eletrólito inerte, de alta concentração, que

se fez uso no ajuste da força iônica do meio.

As constantes de equilíbrio "termodinâmicas", a rigor,

só podem ser determinadas em condições muito especiais, as vezes

inviáveis para um dado sistema, para efeito ilustrativo algu-

mas dessas condições são enumeradas a seguir:

quando os eletrólitos encontram-se em concentrações inferio

-3res a 10 M, onde praticamente atividades e concentrações

se equivalem;

- quando os coeficientes de atividade podem ser estimados;

(111 a 113) -existem na literatura equaçoes teóricas desen -

volvidas para essa finalidade, que sofreram diversas corre

ções de caráter empírico;
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- quando se conhecem as constantes do sistema em diferentes

forças iônicas, o que permite uma extrapolação ao

de diluição infinita.

estado

o balanço de massa, aplicado ao sistema tipicamente d~
,

crito pelas equaç6es (139) a (147), nos permite observar que

"concentração analítica" equivale a uma somatória de "concentra-

çoes de equilíbrio", e representa a distribuição do cátion metá

lico ou do ligante, nas diversas espécies do sistema.

Assim, para s~stemas homogêneos de n espécies, podemos

expressar a concentração analítica do cátion metálico, CM' e do

ligante, CX' como sendo:

CM= !M! + /MXI + IMX21 +

e

IMXnl ( 148)

Cx = Ixl+IMXI+ 21 MX21+ 3! Mx3 1+ .... nlMXnl (149)

onde IMI e Ixl simbolizam espécies livres, que não sofreram com

plexação.

A combinação das expressões (146), (148) e (149) rela-

ciona as concentrações analíticas, com as concentraç6es das es-

pécies no equilíbrio, e as constantes globais de formação dos

complexos:

n .
CM = IMI . i=o Si Ixjl

n .
e Cx = IXI + M f=o si!Xl

1

(150)

(151)
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V.l - ALGUNS CONCEITOS MATEMÁTICOS ENVOLVIDOS NA OBTENÇÃO E TRA- .

TAMENTO DOS DADOS DE EQUIL!BRIO

Procedimentos experimentais para aquisição de dados de

equilíbrio estão detalhadamente descri tos em diversos textos elas

sícos(13l,132,136 e 137)

Muito se tem pesquisado no sentido de converter dados

experimentais de equilíbrio, em constantes de formação de compl~

xos sucessivos. A literatura até então disponível, já é bastan-

processo de tratamento a ser empregado.

De uma maneira geral sao as características do sistema

em estudo que determinam tanto o método experimental, quanto o

n, F (X) e a.
O 1

V.l.l - As Funções Clássicas:

1) A "função de formação" ou "número médio de ligantes" (ri),

introduzida por J. BJERRUM(7), que relaciona a concentra-

Basicamente, a formação de complexos pode ser avaliada

através de duas funções matemáticas, aceitas universalmente:

te extensa, muito embora, ainda têm sido buscados maiores refina

mentos de cálculo(133, 134)
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çao do ligante coordenado com a concentração analítica do

cátion metálico:

't

conc. analítica do cátion metálico CM

(152)
== ~ - Ixlconc. de ligante coordenado

n =

2) O "grau de complexação" ou "função de FRONAEUS" (F (X» ,o

definido por S.FRONAEUS(8) , corno a relação entre a conce~

tração analítica do cátion metálico e sua concentração no

equilíbrio:

F (X) =o

cone. analítica do cátio metálico = CM

COI'lc. de cátion livre, no equilíbrio IMI
(153)

Os parâmetros CM e eX' conhecidos experimentalmente ,

sao função direta das constantes de formação globais do sistema,

conforme obtido pelo balanço de massa (equações 150 e 151).

Assim, num sistema de n espécies, tanto n corno FO(X)

podem facilmente ser reescritos, de modo a expressar as constan-

tes:

-n =
sllxl + 2S21xl2 + ... nSnlxln

1 + sllxl + s2!X1
2

+ ••• sn 1x1n

(154)

FO(X) = 1 + sllxl + S21x!2 + ••• sn 1x1n (155)
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Ambas as funções caracterizam· a extensão com que o fe

nômeno de complexação ocorreu.

o n indica o número médio de ligantes associados à es-

fera de coordenação do cátion metálico, e pode variar de zero

quando não ocorreu a complexação, até um vqlor limite. Esse va

lor efetivamente pode corresponder ao número máximo de ligantes

"aceitos" pelo cátionmetálico, mas pode também representar a

coexistincia de diversas espécies em equilíbrio; nesse caso, ele

será menor que o número máximo, e eventualmente·até fracionário.

o Fo(X) reflete a estabilidade do sistema: se for uni

tário, a complexação nao ocorreu; quanto maior seu valor numéri

co, mais estáveis os complexos formados.

As funções n e Fo(X)· sao interconversíveis. Se obser

v~s criteriosamente as equações (154) e (155) identificaremos

que o denominador de n é a própria função Fo(X). O numerador de

n representa a derivada parcial de Fo(X) em relação a Ixl, multi

plicada pelo fator Ixl, ou seja:

(156)

Assim, n pode ser expresso em termos das equaçoes (156)

e (155), e rearranjado de modo a produzir ~3eguin~~ expressão:

Com a integração da equaçao (157), no intervalo zero a X, obte

alog Fo(X) = n aloglxl (157)

remos a expressão final:
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log FO(X) =
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Ixl
f n d log Ixl (158)

o

permite converter dados· experimentais de n em Fo(X), através da

integração gráfica da curva n vs Ixl.

Existe uma terceira função auxiliar, o "grau de forma

ção" da espécie (a.), também introduzida por J.BJERRUM(7), que
1

representa a fração do cátion metálicc.presente em determinada~

pécie, a uma dada concentração de ligante:

[ Essa equação sintetisa o "método de Fronaeus" (8) , que

ai =
IMXil
CM

(159)

A expressa0 (159) pode ser convertida em:

a. =
1

Si 1x1i

F o (X)
(160)

se combinarmos as informações das equações (146), (150) e (155).

Quando i=o, a função representa a fração do cátion nao

o somatório de todas as frações ai equivale à unidade,

ou 100%, se pensarmos em termos de relação percentual.

complexado, ou livre:

(161)
1

F o (X)
=

IMI
CM

=ao
I,
I.
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Assim podemos reescrever a equaçao(160) na sua forma

final:

a,
~

= (162)

que expressa a distribuição percentual de cada espécie do siste-

ma.

A representação gráfica superposta de a, em função do
~

~igante livre nos permite identificar as regiões de predomi-

n~ncia de cada espécie; adicionalmente podemos visualizar a coe

xistência de diversas espécies numa concentração de ligante fi

xa, e acompanhar tanto a formação, como o eventual desaparecimeg

to da espécie, com o incremento do ligante.

V.l.2 - A Determinação Potenciométrica de Fo(X)

Dentre as funções apresentadas na secçao V.l.l., a

"mais frequentemente utilizada é a de FRONAEUS ou Fo(X), talvez

corno decorrência da facilidade experimental com que ela pode ser

obtida e tratada. Por outro lado os métodos potenciométricos oorn

b ' t'l'd d . - (138) 1 h '
~nam versa ~ ~ a e e prec~sao , e em gera , mesmo que aJa

possibilidade de aquisição de dados por outros métodos, eles sao

preferidos.

, I

equaçao da Nernst relativa à medida potenciométrica realizada a

o -25 C, em meio nao-complexante:

I, Em alusão ao sistema em estudo, podemos escrever a
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ES
o= E20 + E j - Eref +

-182-

0,05916
n

2+
1

2+log IHg • YHg (163)

o E 2+ .Os termos E20 , E j , ref e YHg possuem

e podem ser agrupados como constantes,

seus significados usuais,

na situação de força iôni .

ca elevada. Ainda, não ocorrendo complexação, a concentração do,
cátion metálico no equilíbrio é sua própria concentração analíti

ca.

Essas duas observações nos permitem reescrever a equa

çao (163) na sua forma simplificada:

ES = o'E20 + 0,02958 log CHg2+ (164)

[m

O potencial formal E~b-- só pode- ser- obtido por- cálculo,

devido à interação química entre Hg(-O) e Hg(II) , fato esse discu

tido no Capítulo (II).

Na presença do ligante, a concentração de cátion metá

lico livre diminui, e o potencial é gradativamente deslocado p~

ra valores menores, designados EX.

Analogamente, fazendo uso das mesmas simplificações an

teriores, podemos representar o potencial EX em meio de S20;-,

a 250 C, como se segue:

EX = o'E20 +
2+

10,02958 log IHg (165)

~·wtI
",~

A combinação matemática das expressões (164) e (165) re

sulta na obtenção potenciométrica de Fo(X):

EX - ES = -0,02958 log Fo(X) (166)



-183-

~ interessante observar que Fo(X) depende de urna varia

çao de potencial provocada pelo fenômeno da complexação, e aind~

ê função direta e exclusiva da concentração metálica no equilí 

brio.

V.l.3 - A Interpolação Regressiva

A interpolação regressiva ê um método auxiliar de com

pleme~tação de dados experimentais, em regiões inacessíveis expe

rimentalmente. Esse método é aplicável a determinados sistemas,

por exemplo, onde ocorre precipitação da espécie 1:1, o que im

possibilita a obtenção de dados representativos, ou seja, com

precisão adequada para a avaliação das constantes de formação da

primeira espécie, ou das espécies com menor número de ligantes.

Esse procedimento de cálculo resultou da observação da

curva Fo(X) versus Cx ou Ixl (144), que apresenta em determinado

trecho de sua extensão, um comportamento que pode ser matematica-

mente interpretado por uma curva exponencial do tipo:

y = b
a x (167)

A interpolação de valores (Fo(X), CX) entre a origem

e o primeiro ponto experimental disponível é feita com base na

equação (167), ajustada pelo princípio dos mínimos quadrados. Os

dados experimentais utilizados no ajuste, normalmente devem per

tencer ao trecho da curva próximo ã origem.

No apêndice VI é apresentado um programa em BASIC (cal
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culadora SHARP PC12ll) que realiza interpolações desse tipo.

V.1. 4 - O Tratamento Gráfico de F (X)·' - Leden
o

~

O tratamento original da função Fo(X) proposto por l.

LEDEN(6) se baseia em extrapolações gráficas sucessivas, de fun

ções subsidiárias, Fi(X), definidas corno:

Fl(X) =
FO(X)-l

Ixl
= Sl + s21xI + s31xI2 + •••• + Sn Ixl

n
-

l

(168)

= S2 + s3 1xI2 + ••• S Ixl
n

-
l

n

Fl(X)-Sl

Ixl
F 2 (X) =
I
I
I
I

F l(X) =n-
Fn- 2 (X) - 'h-2

Ixl
= S 1 + S Ixln- n

(169)

(170)

Fn(X) =
Fn- l (X)-Sn_l

Ixl
= Sn (171)

A extrapolação gráfica de cada função Fi(X) vs Ixl fornece urna

constante intermediária, pois:

lim

X -+ O

F. (X)
~

= Si

A função referente ao penúltimo complexo expressão (170) se rela

ciona linearmente com Ixl, podendo obter-se simultaneamente:
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- coeficiente linear =

- coeficiente angular =

Sn-l

A função referente ao último complexo, expressa0 (171),'

-e numericamente igual a Sn' e seus valore~.representamuma reta

paralela ao eixo Ixl.

Uma das características principais do tratamento gráfi

co de Fo(X), pelo método de Leden, está na_possibilidade de se

obter informações preliminares sobre o sistema. Assim é possí-

vel estimar o número de espécies e a ordem de grandeza das cons

tantes globais, e ainda detectar erros grosseiros cometidos na

aquisição dos dados.

No entanto, existem implicações experimentais ineren 

tes ao sistema, ou à quantidade e qualidade dos dados disponí-

veis, que restringem seu uso, como tão bem discutido por R. TA

VARES (139) • Basicamente sao dois os fatores que tornam por ve

zes a aplicação do método de Leden inconveniente: dispêndio de

tempo e incidência de graves erros, quando as extrapolações sao

muito desfavoráveis.

V.l.S - Análise Numérica dos Dados de Equilíbrio - A Regres-

são Não-Linear

A análise numérica dos dados de equilíbrio fornecidos

por um sistema procura minimizar os desvios. Na prática as cons
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te, Y exp .•

(172)

somatória

2
(Y. 1 - Y. )J ca c. J exp.

J

S = z:
j=l

A decorrência direta desse princípio nos permite dizer

Se combinarmos as equações (155) e (166), que relacio-

nam os parâmetros envolvidos na determinação potenciométrica da

função Fo(X), a 250C e as constantes globais para o sistema

2+/ 2- ~-Hg S203' chegaremos a expressa0:

tada por um modelo, e um conjunto de constantes, que melhor se

onde J é o número total de dados, e Y, a variável dependente, ~

culada pela análise numérica, Y calc., e medida experimentalmen-

que, o melhor conjunto de constantes, que~se pode obter para uma

tantes do sistema apresentam certo grau de dispersão. Normalmen

te, tentamos chegar a uma situação adequada de ajuste, represen-

feito com base no "princípio dos mínimos quadrados".

A maior parte'tdas variáveis estudadas estatisticamente

obedece à lei da distribuição normal, cuja representação gráfica

i conhecida como "curva de Gauss" (143) .

compatibilizam com os dados adquiridos experimentalmente.

série de dados experimentais é aquele que minimiza a

Se a variável dependente do sistema em estudo apresen

tar uma dispersão de caráter aleatório e uma distribuição gaus 

siana, o ajuste da curva calculada à curva experimental pode ser

do quadrado dos desvios, S:
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(173)

Assim, cada medida experimental de ~E pode ser relacionada aos

mica entre Fo(X) e ~E.

essa relação não é
I"' .... .,

linear, pois existe uma dependencia logarlt-

,No entanto, como a própria equaçao (173) evidencia"betas"*.

Em decorrência, se quisermos usar a própria medida de

~E como variável dependente, e minimizar a função residual S,

equaçao (172) teremos que recorrer a métodos não-lineares para a

avaliação das constantes.

Existem na literatura, diversos métodos numéricos que

podem ser empregados na construção de programas que efetuam re-

- -. (133 134)gressoes nao-llneares ' • Esses programas, em geral bas-

tante poderosos, dada à diversidade de equações que podem tratar,

variam em sofisticação e complexidade (140-142) •

Restrições de caráter experimental, que serao discuti-

"das em detalhes nas secções subsequentes do presente capítulo,

nos levaram a utilizar a regressão não-linear no tratamento dos

2+ 2-
dados do sistema Hg /S203 •

° programa "RENOLIN", aplicado ao sistema em estudo, foi

desenvolvido por um integrante do grupo de Química Analítica des

(140) ~ d - dse Instituto (Prof. Dr. I.G.R.Gutz) , e e uma a aptaçao o

*nos referirerros à terminologia "betas", sempre que fizermos alu-

sao às constantes globais do sistema
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método POWELL 64 (135). Esse programa foi escrito em uma lingua-

gem designada HPL, e os dados foram processados por um computa -

dor de mesa HP9825A.

A seguir, nos limitaremos a comentar as infonnaçê5es bá-

sicas decorrentes da aplicação do "RENOLIN", uma vez que não jul. -
gamos necessário discutir os conceitos matemáticos envolvidos na

elaboração desse programa.

Em linhas gerais, a sistemática de cálculo é desenvol-

vida da seguinte forma:

1 - Inicialmente, é pressuposto um número fixo de espécies.

2 - Com valores arbitrários de "betas" e as concentrações ana.

líticas do ligante e do cátion metálico, o programa "pro

cura" uma concentração de ligante livre, de tal forma. que

satisfaça à função de BJERRUN, expressa pelas equaçoes

(152) e (154).

Essa parte do programa "RENOLIN", realizada em segundos,

está esquematizada no diagrama da figura (17), e repre -

senta o "19 ciclo de iteraç5es".

Um programa semelhante a essa sub-rotina do "RENOLIN" foi

desenvolvido em linguagem BASIC para a calculadora pro -

gramável SHARP PC 1211, e encontra-se listado no Apêndi-

ce VI.

3 - Com esses "betas" prévios e os ligantes-livre obtidos p~

ra cada Cx introduzido é calculada a função Fo(X), equa

ção (155), e portanto àE, equação (166), ponto a ponto.



FIGURA 17 - Diagrama da sistemática de cálculo desenvolvida peio programa "RENOLIN", e apli
2-

cado ao Sistema Hg(II)/S20 3 •
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I
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4 - A comparação matemática entre o ~E calculado e o ~E exp~

rimental, determinado po~tenciometricamente, equações

(164) e (165) se traduz em um desvio. O desvio-padrão da

média desses desvios é então computado em função do con- .

junto inicial de "betas" escolhido.
'.

5 - Com incrementos atribuídos aos "betas", são recalculados

valores de ~E, e novamente comparados aos ~E experimen-

tais. Essa etapa representa o "29 ciclo de iterações" do

diagrama da figura (17).

6 - Esses incrementos são escolhidos pelo operador, para ca-

da "beta" e podem ser alterados durante b processamento,

sempre que se julgar conveniente.

7 - Inicialmente é testado o efeito produzido pelo incremen

to de cada um dos "betas" em particular. A situação de

menor desvio-padrão é sempre seguida como orientação, e

permite um ajuste simultâneo de todos os betas considera

dos. Sempre que ocorre o ajuste simultâneo completare -

drão é considerado definitivo para o número de espécies

mos um "ciclo global de iterações".

8 - O conjunto de "betas" que fornecer o menor desvio-pa -

pré-fixado.

Sempre que quisermos especular a existência de um nú-

mero diferente de espécies, basta realimentar o programa com va-

lores arbitrários de "betas" e buscar, através do cálculo itera-

tivo, chegar à condição do ítem 8.
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tanto subjetivos; no entanto teremos oportunidade de avaliar na

No entanto, é preciso salientar que ao aumentarmos o
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padrão

Pode ter havido um au-
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secção V.4, a ordem de grandeza das variações do desvio

e sua implicação na escolha do modelo adequado, ao aplicarmos esse

tratamento numérico &v~ dados ~o sistema Hg
2
+/S 20;-

A decisão pelo número de espécies-complexas do sistem~

"ligeiro decréscimo", empregados anteriormente no texto, são um

Naturalmente termos como "significativa diminuição" ou

mento real de estabilidade ao considerarmos a sexta espécie, do

ponto de vista da análise numérica.

número de espécies, aumentamos o número de parâmetros a ajustar

compararmos um modelo de 5 e 6 espécies por exemplo, e ocorreT um

ligeiro decréscimo do desvio-padrão impresso.pelo "RENOLIN", não

significa necessariamente que o modelo de 5 espécies é o mais

compatível com os dados experimentais.

simultaneamente, e assim diminuímos o grau de liberdade do siste

ma, que se reflete no cálculo do desvio padrão. Dessa forma, ao

uma significativa diminuição do desvio-padrão, ao aumentarmos o

número de espécies de uma unidade, por exemplo, é porque os da-

a nível matemático, fica vinculada"à comparação dos desvios-pa -

ra a espécie adicional. A recíproca também é verdadeira.

drão referidos a cada conjunto de betas. Obviamente, se houver
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com o tempo, mesmo em contato com mercúrio metálico.

servaçoes:

estáveis

2 - Misturas de soluções de Hg(II) e Hg (I) em proporções di-

ferentes da -regida pela constante do equilíbrio Q (equa
P

ção 50), se mantém estáveis com o tempo desde que na au-

sência de Hg(O); de acordo com o princípio de Le Chate

lier, dependendo das concentrações, ocorre desproporcio

namento de Hg(I) ou consumo de Hg(II), quando se intro 

duz um eletrodo de mercúrio ness~ soluçõe~, a fim de ~~~a

belecer o equilíbrio.

3 - Soluções de Hg(I), na ausência de Hg(II) , sao

1 - A solução sobrenadante, que contém em equilíbrio as espé

cies Hg(I) e Hg(II), não apresenta alteração com o tempo,

na ausência de Hg(O), e presença de oxigênio do ar.

V.2 - VIABILIDADE DO USO DO ELETRODO DE MERCORIO COMO INDICADOR

DE Hg(II) EM SOLU~ÕES DE TIOSSULFATO

Algumas conclusões interessantes relacionadas ao uso

do eletrodo de mercúrio em solução dos cátions metálicos Hg(I) e

Hg(II), su~girarn no decorrer do trabalho.

'l~b' 2+ o + 2+. . -O equl. l. rl.O Hg + Hg + Hg 2 ' em rnel.O nao complexante,

estudado com detalhes no capítulo lI, nos permite as seguintes ob-
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4 - Soluções de Hg(II), mesmo na ausência de Hg(I), reagem

espontaneamente com mercúrio metálico l atingindo o equi-

librío numa cinética rápida.

5 - Foi constatado que um eletrodo de mercúrio em meio nao

1 - A massa de mercúrio eletrolisada é metade da obtida em

mercúrio do eletrodo. Assim sendo, podemos supor que um eletro-

que apesar de apresentarem comportamento químico distintos fren

forneceu

meio não complexante.

2 - ° spot test realizado na solução eletrolisada

resposta negativa para a presença de Hg(I).

trações de equilíbrio entre as 3 espécies.

complexante, em soluções contendo Hg(II) e Hg(I) em qual

quer proporção não é um sensor da concentração analítica

dos cátions metálicos, mas se reporta sempre às concen -

to não é suficiente para estabelecer o equilíbrio químico com o

° estudo do mecanismo de oxidação coulométrica do mer

cúrio metálico em meio de tiossulfato demonstrou que:

do de mercúrio se comporta de maneira inerte em soluções de

2-
Hg(II)/S203 ' sendo viável seu uso corno indicador.

Nas titulações inversas do Hg(II) e Hg(I) verificou-se

"dois elétrons e bloqueio da etapa química subsequente (hipótese

2a. - pág.103). Esse bloqueio sugere que a concentração de

Hg(II) decorrente do equilíbrio de complexação com o tiossulfa-

Dessas duas constatações pode-se inferir que a oxidação

do mercúrio em meio de tiossulfato ocorre com transferência de
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te às adições do tiossulfato, os valores de potencial medidos sao seme

lhantes até o fX)nto de equivalência (ccrnparar titulação n9'" com n921 ).

Isso porque nessa etapa, a concentração analitica de Hg(II) é sufic~

te para atingir o equilibrio com o Hg(O), o que faz com que, a

nivel do eletrodo, ocorra conversão de Hg(II) a Hg(I); como a
•

concentração de equilibrio de Hg(I) no eletrodo, é aproximadame~

te igual à concentração analitica do Hg(II) na solução, e ainda,

as duas titulações inversas partem da mesma concentração inicial

dos cátions metálicos, o potencial medido deve ser 0 mesmo.

V.3 - ° TRABALHO EXPERIMENTAL: AS DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO DOS

DADOS

A expressa0 (165) que fornece EX em termos do E~~, e

da concentração de equilibrio do Hg(II), experimentalmente se tra-

duz na seguinte pilha simplificada:

oHg

S
2+Hg
2

S203

ponte

salina

Hg
2

C1
2

Cl-

R

I
o

Hg (174)

A idéia inicial era obter os valores de Ex através de

medidas potenciométricas na solução "g'versus "RI', ou seja, va-

riar a concentração de Hg(II) de equilibrio, através de adições

sucessivas de solução padrão de tiossulfato.

Com a tentativa experimental de reprodução dessa pilh~

surgiu a primeira dificuldade séria: a preparação da solução de
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tiossulfato de Hg(II).

De forma geral, é de se supor que o pH seja urna variá

vel bastante crítica na estabilidade dessas soluções, urna vez

que o cátion mercúrico é hidrolisado com certa facilidade em neio

alcalino, enquanto que o ânion tiossulfato' não resiste à acidez

do meio, decompondo-se rapidamente.

I

Estudos baseados

tamponadas de Hg (II) I rnM e

na observação da turbidez de soluções

2-5 2°3 0,5 M, separadamente, mostra-

ram existir urna estreita faixa de pH, que nas condições de con

centração empregadas suprime a hidrólise do Hg(II) ao mesmo tem-

po que evita a decomposição do tiossulfato. No entanto, mesmo I
nessa faixa ótima de pH (4,85 - 5,70), as soluções de tiossulfa-

to mercúrico apresentaram instabilidade, turvando em poucos minu

tos, com separação provável de sulfeto mercúrico.

Dessa forma, o tempo entre a adição dos reagentes e a

decomposição dos complexos formados era o fator limitante para a

Os detalhes de cela de medida e demais equipa-

do tempo de vida dos complexos.

metria galvanostática.

capítulonoreunidosestãomentos utilizados

-se as condições de trabalho, optando-se pela geração in, situ da

2+espécie Hg , na solução do ligante usando corno técnica, a coulo

Adicionalmente, realizavam-se leituras de potencialirne

diatas à interrupção da corrente. ~=~da et~;3, a observação da

estabilidade do potencial era urna medida direta da formação e

realização de medidas potenciométricas. Assim sendo, otimizara~
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subseqÜente. A seguir, serão descritas apenas as informações

suficientes para a compreensao da análise dos dados experimentais

obtidos.

Basicamente, foram preparadas 23 soluções de tiossulfá

to de sódio, de concent~ação variável na faixa O - 0,667 M, e for

ça iônica ajustada em 2,00 M (NaCI04 ).

Urna corrente constante, convenientemente escolhida, era

imposta e essas soluções através de 2 eletrodos: um poço de mercú

rio, e um espiral de platina, em contato indireto com a solução.

Em intervalos de tempo apropriados, a aplicação da cor

rente era interrompida, e a diferença de potencial detectada por

outros 2 eletrodos: um-gotejante de mercúrio, e urna referência de

calomelano decimolar.

Um fluxo de N2 mantinha a cela desaerada, ao mesmo tem

po que promovia a agitação da sOlução. O sistema era continuamen

te termostatizado a 250 C.

V.4 - A ESTIMATIVA DAS CONSTANTES GLOBAIS DE ESTABILIDADE

A tabela (XXXV) apresenta os dados experimentais traba

lhados para a obtenção das constantes de estabilidade do sistema

Hg(II)/S20~- • Nela, estão referidas as 7 séries definitivas de

medidas potenciométricas realizadas nas soluções de tiossuliato de

I~ mercúrio. Cada série corresponde a urna concentração fixa de

Hg(II) gerado, que variou entre =0,01 mM e =5 mM. Todas as sé-
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TABELA XXXV - Medidas Potenciométricas*ern Soluções de Tiossulfa

to de Mércurio(II) (cátion gerado in si tu, por coulome

tria galvanostática)

Ex7 (V)

-0,4142

-0,4028

-0,4030

-0,3941

-0,3840

-0,3781

-0,3712

-0,3638

-0,3564

-0,4284

-0,4192

-0,4155

-0,4073

-0,3981

-0,3931

-0,3862

-0,3798

-0,3725

-0,3658

-0,3550

-0,3455

-0~3331

-0,3253

-0,4391

-0,4292

-0,4259

-0,4174

-0,4070

-0,4025

-0,3957

-0,3896

-0,3822

-0,3756

-0,3656

-0,3561

-0,3441

-0,3368

-0,3319

E:x5 (V)

-0,4491

-0,4387

-0,4381

-0,4274

-0,4182

-0,4112

-0,4046

-0,3991

-0,3901

-0,3802

-0,3701

-0,3611

-0,3522

-0,3455

-0,3374

-0,3285

-0,3093

-0,3014

-0,2820

-0,2543

-0,4046

-0,3924

-0,3810

-0,3736

-0,3686

-0,3624

-0,3536

-0,3437

-0,3275

-0,3190

-0,3041

-0,2785

2 - temperatura - 25,0 r

Condições experimentais:

1 - eletrodos - trabalho: poço de mercúrio

- contra-eletrodo: fio de platina/

/NaCI04 2,00/

/(agar/NaCI04 O,5r1)

- indicador: gotejante de mercúrio

- referência: calomelano decimolar

(NaCl O, 10M/NaCI04 1,90 M) /

/NaCI04 2,00 M)

o0,1 C

3 - força iônica - 2,00 M (NaCI04 )

-0,4121 -0,4081

-0,3993 -0,3959

-0,3884

-0,3806 -0,3771

-0,3762 -0,3721

-0,3691 -0,3657

-0,3612 -0,3574

-0,3514 -0,3472

-0,3344 -0,3308

-0,3264 -0,3228

-0,3110 -0,3078

-0,2861 -0,2824

0,550

0,451

0,400

0,350

0,300

0,260

0,220

0,190

0,161

0,130

0,100

0,080

0,060

0,050

0,040

0,030

0,020

0,016

0,010

0,005

* - -Os potenciais Evl a E 7 corresp:::mdern respectivamente à concentraçao do cation
metálico de 0,Ofi9; 0,n52; 0,093; 0,518; 1,034; 2,068 e 4,962 mM.
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de 1: 1 •.

ries com intervalos de medida bastante reduzidos. Esse fato foi

capitulo II ), podemos calcular ES (equação 164)

intervalo experimental de medidas.

possuem vários valores reproduzidos até 5 vezes. Portanto, os

mais que 5mV em relação à média •

As medidas potenciométricas da tabela (XXXV) sao

Assim, os dados experi.rrentais podem facilmente ser convertidos na

•
Corno podemos observar, na tabela (XXXV) existem se-

Um tratamento prévio pelo método gráfico de Leden,

função F (X), ( equação 166).o

acesso a região onde a proporção metal: ligante se aproximava

potenciais expressos na tabela são médias aritméticas, e no cál

estabilidade foi realizado com a série 4, que abrangia o maior

para cada urna das séries, conforme apresentado na tabela (~).

força iônica em 2,00 M não ~tia concentrações analiticas de

estimativa aproximada da ordem de grandeza das constantes de

culo dessas médias, houve rejeição dos valores que dispersaram

ries foram reproduzidas integralmente, pelo menos 2 vezes, mas

dade de potencial associada à precipitação de HgS, limitava o

tiossulfato superiores a 0,6~7 M; por outro lado, a instabili-

valores de Ex experimentais, e portanto urna medida direta da

concentração de cátion metálico livre (equação 165). Urna vez

decorrente de duas limitações experimentais: a manutenção da

o'conhecido E20

visando identificar o número de complexos formados, e ter urna
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-Potenciais em meio nao complexante, referidos a

concentração analítica de cátion metálico (250 C /

/força iônica 2,00 M)*

I

Série CHg 2+ / (mM) ES / (V)

1 0,009 0,410

2 0,052 0,432

3 0,093 0,440

4 0,518 0,462

5 1,034 0,471

6 2,068 0,480

7 4,962 0,491

* o' (0,559 +E20 = - 0,016)V

Como nao se dispunha da concentração de ligante livre

no equilíbrio foi feita a aproximação inicial C = IXI,e calcula
x

das as funções subsidiárias,com os "betas" obtidos por extrapola

ção, conforme descrito na secçãoV.l.4. A tabela (XXXVII) e as

figuras (18 a 20) permitem uma análise mais detalhada da situa -

çao.

~ facilmente verificável os resultados pouco precisos

obtidos por esse tratamento:

1 - A extrapolação de SI é bastante desfavorável, uma vez

que não existem dados experimentais na regi~~ de ~').ixa

concentração de ligante, < 5 mM. Admitindo como leitu-

ra gráfica mínima o equivalente a 0,5 mm, obteremos:

S = 2,0 x 10
25

1
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TABELA XXXVII - Funções subsidiárias de Leden calculadas sobre

os dados do sistema Hg(II);S20~- - série metáli

ca 0,518 mM (aproximação Cx = Ixl)

Cx / (M)

0,550

0,451

0,400

0,350

0,300

0,260

0,220

Fo (X) x lÔ-30 FI (X) x 10-28 F
2

(X) x 10-29 F
3

(X) x 10-31

6,3

2,9

2,7

1,1

0,56

0,33

0,20

~

0,190

0,161

0,130

0,100

0,080

0,060

0,050

0,040

0,030

0,020

0,016

0,010

0,005

0,13

0,064

0,029

0,013

0,0067

0,0033

0,0021

0,0010

0,00055

0,00012

0,000062

0,000014

0,0000016

4,2

2,5

1,8

0,60

0,39

0,14

0,032

8,4

6,2

6,0

3,0

2,4

1,4

0,60

1,7

1,5

2,0

1,0

1,5

1,4

1,2



0,6

0,4

-201-

(3 =2 Ox I02~
\ I ,

•

•
CD
N
I

O
)(

.--
X

IJ...

Q,2

•
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/

2 - Aextrapolação de B2 , por trabalhar pontos afastados da

origem é igualmente desfavorável. Admitindo 0,5 rnrn corno

leitura gráfica mínima, obteremos:

B2 = 1,0 x 10
27

~

3 - Aparentemente o sistema é representado por 3 espécies

a função F3 (X), dentro de urna precisão aproximada de

de grandeza20%, e levando em consideração sua ordem

(10 31 ), pode ser admitida corno constante.

dia dos valores de F3 (X) fornece:

- 31B3 - 1,5 x la

Assim, a -me-

4 - Se F3 (X) é considerado constante, então a curva

versus Cx é uma reta, que fornece por extrapolação

28
B2 < O (-2,3 x la ).

F 2 (X)

:11

Ainda com relação a esse tratamento preliminar fica a

dúvida com respeito à validade da aproximação cx~lxlna região de

medida, urna vez que a ordem de grandeza do Fo(X) demonstra se

tratar de um sistema apreciavelmente estável.

Em urna segunda tentativa de estimar as constantes, ta-

bela (XXXVIII), se pretendeu um cálculo iterativo do ligante li

vre, através do método de Fronaeus, equação (157), partindo em

prime~ra aproximação com C = Ixl, e refinando esses valores pe-x

la função de Bjerrum, equação (152). No apêndice VII está list~

do o programa utilizado nesse cálculo iterativo (BASIC/calculad~

ra SHARP PC 1211).
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Como nao se dispunh~de pontos na região de baixa con

centração de ligante, e se queria comprovar o nível de estabili

dade do sistema, foram interpolados regressivamente valores de

(Fo(X), Cx), conforme descrito na secção V.l.3.

Naltabela (XXXVIII) estão especificados a região de me

didas experimentais, a faixa de medidas utilizadas no ajuste da

curva potencial, e os valores interpolados propriamente ditos •

Além disso, estão registrados valores de n e ligantelivre calcu

lados durante 10 iterações consecutivas.

Uma análise dos resultados expressos nessa tabela, nos

permite argumentar:

1 - A região em que se teve acesso experimental é indiscuti

velmente de predominância da espécie com 3 ligantes. Con

tudo, também sugere alguma informação das espécies com

2 e 4 ligantes, mas exclui qualquer informação sobre a

primeira espécie.

2 - A reprodutibilidade dos valores de n, na região de liga~

te com concentrações superiores a = 0,01 M, ratifica a

validade da aproximação Cx = Ixl i essa região engloba pra

ticamente todos os dados experimentais.

3 - Eventuais discrepâncias dos valores de n dessa região sao

decorrentes de erros experimentais, uma vez que nao foi

desprezado nenhum desses pontos.

4 - Com relação à região de baixa concentração de ligante,

< SmM, onde os dados disponíveis são teóricos, é verifi-
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'I7illEIA XXXVIII - cálculo iterativo do ligante livre para o sistema Hg (11) /S20~- uti.lizarrlo o métcdo de Fronaeus e a fun

ção de Bjerrum (série 0,518 rrM Hg2
+)

-
IX11/(M)

- IX21/(M)
- Ix31/(M) - !X41/ (M)

- Ix5 1/(M) - Ix6 1/(M) -
I~I/(M)

- Ix8 1/(M) iig I~I/(M) nl0 IXlOl/(MCx!M) l.og Cx log Fo (X) n l n2 n3 n4 n5 n6 ~ ~

0,550 -0,260 30,80 3,95 l,548 4,01 0,548 4,01 0,548 4,01 0,548 4,01 0,548 4,01 0,548 4,01 0,548 4,01 0,548 4,01 0,548 4,01 0,548

0,451 -0,346 30,46 0,58 0,451 0,54 0,451 0,54 0,451 0,54 0,451 0,54 0,451 0,54 0,451 0,54 0,451 0,54 0,451 0,54 0,451 0,54 0,451

0,400 -0,398 30,43 6,55 0,397 6,65 0,397 6,65 0,397 6,65 0,397 6,65 0,397 6,65 0,397 6,65 0,397 6,65 0,397 6,65 0,397 6,65 0,397

0,350 -0,456 30,05 4,48 0,348 4,48 0,348 4,48 0,348 4,48 0,348 4,48 0,348 4,48 0,348 4,48 0,348 4,48 0,348 4,48 0,348 4,48 0,348

0,300 -0,523 29,75 3,87 n,298 3,90 0,298 3,90 0,298 3,90 0,298 3,90 0,298 3,90 0,298 3,90 0,298 3,90 0,298 3,90 0,298 3,90 0,298

0,260 -0,585 29,51 2,74 'J,259 2,72 0,259 2,73 0,259 2,73 0,259 2,73 0,259 2,73 0,259 2,73 0,259 2,73 0,259 2,73 0,259 2,73 0,259

i0,220 -0,658 29,31 3,17 0,218 3,05 0,218 3,05 0,218 3,04 0,218 3,04 0,218 3,04 0,218 3,04 0,218 3,04 0,218 3,04 0,218 3,04 0,218

0,190 -0,721 29,11 4,31 0,188 4,32 0,188 4,32 0,188 4,32 0,188 4,32 0,188 4,32 0,188 4,32 0,188 4,32 0,188 4,32 0,188 4,32 0,188

0,161 -0,793 28,80 3,55 0,159 3,55 0,159 3,55 0,159 3,55 0,159 3,55 0,159 3,55 0,159 3,55 0,159 3,55 0,159 3,55 0,159 3,55 0,159
~0,130 -0,886 28,47 2,98 0,128 2,94 0,128 2,93 0,128 2,93 0,128 2,93 0,128 2,93 0,128 2,93 0,128 2,93 tr,128 2,93 0,128 2,93 0,128

0,100 -1,000 28,13 3,10 0,098 3,20 0,098 3,22 0,098 3,22 0,098 3,22 0,098 3,22 0,098 3,22 0,098 3,22 0,098 3,22 0,098 3,22 0,098

j• 0,0790,080 -1,10 28,82 2,50 0,079 2,36 0,009 2,36 0,079 2,36 0,079 2,36 0,079 2,36 0,009 2,36 0,079 2,36 2,36 0,079 2,36 0,079

0,060 -1,22 28,52 2,50 0,059 2,38 0,059 2,36 0,059 2,35 0,059 2,35 0,059 2,35 0,059 2,35 0,059 2,35 0,059 2,35 0,059 2;35 0,059

0,050 -1,30 28,32 3,10 0,048 3,18 0,048 3,25 0,048 3,26 0,048 3,27 0,Ó48 3,27 0,048 3,27 0,048 3,27 0,048 3,27 0,048 3,+6 0,048

0,040 -1,40 27,01 2,58 0,Cl39 2,29 0,039 2,28 0,039 2,27 0,039 2,27 0,039 2,27 0,039 2,27 0,039 2,27 0,039 2,28 0,039 2,29 0,039

0,030 -1,52 26,70 3,28 0,028 3,15 0,028 3,19 0,028 3,18 0,028 3,18 0,028 3,17 0,028 3,17 0,028 3,15 0,028 3,07 0,028 3,05 0,028 ~I
0,020 -1,70 26,ri 3,10 0,m8 2,83 0,019 2,93 0,018 2,91 0,018 2,95 0,018 2,95 0,018 3,05 0,018 3,41 0,018 3,48 0,018 - - .S
0,016 -1,80 25,80 3,30 0,Ql.4 2,85 0,015 2,96 0,014 2,86 0,015 2,89 0,015 2,67 0,015 2,05 0,015 2,22 0,015 - - - - ~I~
0,010 -2,00 25,14 3,13 0,0084 2,52 0,0087 2,88 0,0085 2,75 0,0086 3,44 0,0082 5,85 0,0070 4,78 0,0075 - - - - - - l~0,005 -2,30 24,20 2,80 0,0035 1,73 0,0041 2,17 0,0039 0,83 0,0046 -1,31 0,0057 1,10 0,0044 - - - - - - - - .... a
0,0045 -2,35 24,06 3,00 0,0029 1,86 0,0035 3,63 0,0026 -2,61 0,0059 0,51 0,0042 - - - - - - - - - -
0,0040 -2,40 23,91 3,00 0,0024 1,51 0,0032 1,94 0,0030 1,96 0,0030 - - - - - - - - - - ,

l',- -
0,0035 -2,46 23,73 3,17 0,0019 1,74 0,0026 2,08 0,0024 - - - - - - - - - - - - - -

.....
0,0030 -2,52 23,54 3,00 0,0014 1,72 0,0021 15,1 -0,0048 - - - - - - - - - - - - - - i0,0025 -2,60 23,30 2,80 0,0010 0,91 0,0020 - - - - - - - - - - - - - - - -
0,0020 -2,70 23,02 2,87 0,00051 - - - - - - - - - - - - - - - - - - .s
0,0010 -3,00 22,16 2,92 -0,00051 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
0,00075 -3,21 21,81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~

I
I\)

o
(j)

I
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cado de maneira inequívoca que o sistema é muito forte.

S - Não existe convergência nem de n, nem de ligante livre,

eventualmente com valores até absurdos, por exemplo

n < O, n = lS:?!, etc.

6 - A aparição de valores de Ixl < O na região < S mM limi-

ta em quantidade, os dados interpolados.

Em sistemas ditos fortes, é razoável admitir que na r~

gião de predominância da espécie 1:1, a concentração de ligante

livre seja necessariamente bastante inferior à concentração ana

lítica do ligante. O sistema Hg(!!)/S20;- é um caso típico, mui

to embora o acesso experimental a essa região seja restrito pela

precipitação de HgS.

Uma sistemática de cálculo para concentrações baixas de

ligante livre, pela combinação do método de Fronaeus e a função

de Bjenrumé válida para sistemas moderadamente fortes, onde há

possibilidade de convergência com iterações sucessivas.

O incoveniente desse método quando aplicado aos dados

do sistema em estudo decorre do fato de envolver derivadas .

O aumento do número de iterações acaba por limitar o número de

dados disponíveis; a cada iteração é perdido um dado experimen -

tal, justamente na região em que se pretende obter informações

sobre a segunda espécie, o que torna a extrapolação de 82 ainda

mais desfavorável ao retomarmos as funções subsidiárias de Le-

den.

Assim sendo, foi testada uma terceira opçao de cálculo
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do ligante livre, aplicável a sistemas fortes, e sem o incoveni

ente de reduzir o intervalo de medidas experimentais.

Cabe ressaltar que os dados calculados por interpola 

çao regressiva foram considerados apenas como um artifício mate

mático, para demonstrar~a ineficiência de tratamentos que se ba

seiam na aproximação Cx = Ixl para sistemas fortes, que dispõem

de dados experimentais bem distribuídos.

o terceiro tratamento preliminar dos dados do sistema

Hg«II)/S20;- foi baseado no cálculo iterativo do ligante livr~

usando "betas" prévios de literatura, e os valores experimentais

de Cx e CM.

A obtenção do ligante livre segue o "primeiro ciclo de

iterações" representado pelo diagrama da figura (17) e fornece

concentrações dependentes dos "betas escolhidos" .. O refinamen

to dos "betas" é novamente baseado no Método Gráfico de Leden'0!l

de se calculam as funções subsidiárias a partir de dados experi

mentais de Fo(X) e desses ligantes livres dependentes. As extra

polações gráficas fornecem novos betas que realimentam o progra

ma de cálculo do ligante livre (apêndice VIII). A reconstrução

dos gráficos com os mesmos Fo(X) experimentais e os ligantes re

cém-calculados conduzem, por extrapolação, a outros betas, e as

sim sucessivamente, é reiniciada a iteração.

Quase se torna desnecessário comentar que essa opção de

tratamento de dados é excessivamente trabalhosa e demorada; adi

cionalmente, sua aplicação ao sistema em estudo não eliminou o

agravante de fornecer betas pouco precisos, resultantes de ex-
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tentes.

tantes:

funçõesAs figuras (21) a (23) mostram as curvas das

Ainda com alusão a esse tratamento aplicado ao sistem~

Leden, adotaremos como preliminar o seguintes conjunto de cons -

Dada às limitações naturais do sistema, e ciente do en

volvimento dessas limitações na utilização do Método Gráfico de

zao, os valores de Ixl convergiram rapidamente. Entretanto, se

observarmos os valores de F3 (X3 ) e compararmos Ix21 com Ix31 nao

poderemos avaliar com certeza o número de espécies complexas exi~

trapolações gráficas desfavoráveis. No entanto, convém ressal -

centração de ligante torna inexpressiva a influência de 81 no cál

culo iterativo Ixl, e no ajuste dos demais "betas". Por essa ra

tar que é um tratamento viável para sistemas fortes muito embora

sofra as limitações inerentes ao -, método gráfico.

conforme o esperado, a ausência de dados na região de baixa con-

subsidiárias de Leden versus a concentração de ligante livre ob

tida na terceira iteração.

Inicialmente foi considerada a existência de quatro es

pécies e os valores das constantes obtidos 'j?or V.F.TOROPOVA(39)

sendo feita uma atribuição inicial arbitrária de 8
1

= 2,0 x 1025 ,

uma vez que nao consta nenhum valor de 8
1

na literatura disponí

vel. A tabela (XXXIX) resume os valores de F (X) experimentais
o

da série 0,518 rnM e lxl calculados durante três iterações suces-

sivas, para o sistema H9(II)/S20~-.



TABELA XXXIX - Cálculo Iterativo do Ligante Livre para o Sistema
2- - dede Hg(II)/S203 baseado na adoça0 constantes

preliminares (série 0,518 rnM Hg 2+)

conjunto de "betas" preliminares (39): 6
1

= 2,Oxl025 (valor
atribuído
2962 = 7,2xl0
3263 = 1,8xl0

~ 64 = 4,lxl033

F
o

(X)xl0-30
CyI(M) IX!1/(!1) Ixl'2/(M)

-28 -30
F (X )xlO-31 Ixl /(M)F1 (X2)xlO F2 (X2)xl0 323

6,3 0,550 0,549 0,549 1.148 21 3,8 0,549

2,9 0,451 0,449 0,449 656 14 3,1 0,449

2,7 0,400 0,398 0,398 678 17 4,3 0,398

1,1 0,350 0,349 0,349 315 9,0 2,6 0,349

0,56 0,300 0,299 0,299 187 6,3 2,1 0,299

0,33 0,260 0,259 0,259 127 4,9 1,9 0,259

0,20 0,220 0,218 0,218 92 4,2 1,9 0,218

0,13 0,190 0,189 0,189 69 3,7 1,9 0,189

0,064 0,161 0,160 0,160 40 2,5 1,5 0,160

0,029 0,130 0,129 0,129 23 1,8 1,3 0,129

0,013 0,100 0,098 0,098 13 1,3 1,3 0,098

0,0067 0,080 0,079 0,079 8,5 1,1 1,3 0,079

0,0033 0,060 0,059 0,059 5,6 0,95 1,5 0,059

0,0021 0,050 0,048 0,048 4,4 0,92 1,8 0,048

0,0010 0,040 0,039 0,039 2,6 0,67 1,6 0,039

0,00055 0,030 0,029 0,029 1,9 0,65 2,0 0,029

0,00012 0,020 0,019 0,019 0,63 0,33 1,4 0,019

0,000062 0,016 0,015 0,015 0,41 0,27 1,4 0,015

0,000014 0,010 0,0088 0,0088 0,16 0,18 1,4 0,0088

0,0000016 0,005 0,0038 0,0044 0,036 0,077 0,39 0,0044

]

Conjunto de "betas" após
3 iterações:
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61 = 2,0 x 10 25 (valor atribuido)
28

62 = 6,0 x 10
31

6 = 1,1 x 10
3 31

64 = 4,8 x 10



OP20

•

o

0,60

0.40

Q,20

-211-

•

CD
N,
O

FIGURA 21 - Extrapolação Gráfica de FI (X3 ) versus Ix3 " pelo Mé

todo de Leden, para obtenção de SI"
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81 = 2,0 x 10 25 (valor atribuído) (175)

82 = 6,0 x 10 28
(176)

83 = 1,1 x 10 31 (177)

84 = 4,8 x 10 31 (178)

:,

O refinamento desses "betas" prévios foi efetuado pe-

lo programa "RENOLIN", secção V.l.5. Continuou-se utilizando os

valores experimentais fornecidos pela série 0,518 mM.

"Com a sequência de cálculo iterativo desenvolvida para

o- refinamento dos "betas" logo verificou-se que valores arbitrá

rios atribuídos a 81 , desde "zero" até 10 24 , não influenciavam ,

em termos de alteração do desvio-padrão, o ajuste dos demais be

tas. Assim sendo-, fixou-se em 10
24

_, um valor adequado para 81 ,

porém sem significado químico, variando apenas os incrementos ~

demais "betas".

A tabela (XL) mostra o menor desvio-padrão obtido em

associação ao conjunto de "betas" refinados, especulando a exis-

tência de 3 até 6 espécies. A observação dessa tabela esclare

ce que matematicamente o modelo que considera 5 constantes glo

bais de formação é melhor ajustado aos dados experimentais que

os modelos representados por 3 e 4 espécies. A alteração do nú-

mero de espécies de 5 para 6 não foi aparentemente relevante em

termos do desvio-padrão apresentado. No ~ntanto. cabe salientar

que o aumento de parâmetros a ajustar simultaneamente, no caso 5

betas ao invés de 4 (8 1 é fixo), necessariamente diminui o grau

de liberdade do sistema, e é computado no cálculo do desvio-pa -

drão demonstrado na tabela (XL). Se corrigirmos esse efeito,
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TABELA XL - Especulação do número de espécies complexas do sis

tema Hg(II)/S20;- (série 0,518 mM Hg2+ - programa

"RENOLIN" )

"Betas" Prévios: Sl = 2,0 x 10 25 (valor atribuído)

S2 - 6,0 x 10
28

S3 = 1,1 x 10
31

S4 = 4,8 x 10
31

N9 de
Desvio-padrão Constantes Globais Ajustadas

~ .
esPeCl.es

S2 S3 S4 S5 S6

3 4,10864 9,62711 2,42506

x 1026 x 1030 - - -

4 2,14316 1,01080 1,40092 4,90218

x 1028 x 1030 x 1030 - -

5 1,17603 8,10473 1,72587 2,32264 9,81055

x 1027 x 1030 x 1028 x 1030

6 1,21417 8,02435 1,73653 6,23700 9,07819 1,69875

x 1027 x 1030 x 1026 x 1030 x 1030

~l = 1,0 x 10
24

(valor atribuído e fixo)

verificaremos que matematicamente, o modelo que considera as 6

constantes é ligeiramente favorecido.

Assim sendo foram tomados os valores das 6 constantes es

pecificados na tabela (XL), e calculadas as concentrações de li-

gante livre para as demais séries metálicas (19 ciclo iterativo

do diagrama da figura (17) ).

Através de um "p l otter" acoplado ao computador, e ten-



Embora tenha sido considerada preliminarmente 6 espe-

tálica, a de 0,518 mM.

Os dados dessa "curva somatória", considerados defini-

-e

,

trazer

metálico

quimicamente

fornecidos pe-Os dados

valores experimentais de

Uma conversão de escala

os

e (XLII) que se seguem especificam
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As tabelas (XLI)

As 4 séries Q~ maior concentração do cátion

oscila entre 2,4 e 4,3 para o intervalo de concentração analíti-

pouco provável a existência da sexta espécie. são duas as ra-

0,518 mM).

um ligante de grande volume; além disso, se insistirmos nesse mo

o conjunto de "betas" que apresentaram o menor desvio-padrão, no

zões que nos levam a acreditar nessa hipótese: o tiossulfato

ca de 5 mM a 0,55 M, respectivamente (concentração metálica =

mo betas prévios, os valores consignados na tabela (XL).

cies,como uma alternativa matemática de ajuste, é

tivos, realimentaram o programa de refinamento de betas, e rei

niciou-se o cálculo iterativo considerando 4 e 5 espécies, e co-

praticamente se superpuseram, o que descarta a possibilidade de

delo e calcularmos o número médio de ligantes, verificaremos que

licas (figura 24).

os dados das 4 séries a uma referência comum de concentração me-

feita graficamente com auxílio do "plotter", permitiu

formação de polinucleares.

las demais séries foram desprezados.

~E(EX - ES ) apresentados nas tabelas (XXXV) e (XXXVI), foram re

gistradas as curvas ~E versus log Ixl, para todas as séries metá

do sido fornecidos ao programa



FIGURA 24 - Curvas de variação Potenciométrica decorrente da complexação de

2+ 2- - 1 d 1Hg por 5 2°3' em funçao do logar tmo o ligante ivre.
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TABELA XLI - Dados de Equilíbrio do Sistema Hg(II)/S20~- (modelo

para 4 espécies)

- temperatura: 25,0 ± O,loC

- força iônica: 2,00M (NaCl04 )

- CM = 0,518 rnM

Ixl/(M) -
~-Ei(mV)

Desvio
Cx/(M) ;t n

(liEcal - liE )c. ~.

0,5500 0,5482 3,489 -881,6 -1,61

0,4510 0,4492 3,437 -871,3 -0,17

0,4000 0,3982 3,406 -868,6 -2,76

0,3500 0,3483 3,373 -860,5- -0,50

0,3000 0,2983 3,334 -851,3 2,02

0,2600 0,2583 3,300 -845,2 1,99

0,2200 0,2183 3,261 -838,7 1,40

0,1900 0,1883 3,229 -832,5 1,44

0,1600 0,1583 3,193 -825,1- 1,69

0,1300 0,1284 3,153 -817,9 0,34

0,1000 0,0984 3,105 -808,0 -0,45

0,0800 0,0784 3,067 -798,5 0,05

0,0600 0,0584 3,021 -787,7 -0,65

0,0500 0,0485 2,991 -780,9 -1,08

0,0400 0,0385 2,955 -772,1 -1,09

0,0300 0,0285 2,906 -760,1 -0,40

0,0200 0,0185 2,827 -744,0 -0,14

0,0160 0,0146 2,778 -736,1 -0,93

0,0100 0,0086 2,654 -716,7 0,19

0,0050 0,0037 2,424 -689,0 0,66

Conjunto das constantes
globais:

Desvio-padrão: 1,33043
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8
1

= 1,0 x 10 24 (M- l )

8 2 = 7,99917 x 10 27 (M 2)

8
3

= 1,71402 x 10 30 (M- 3 )

84 = 3,06677 x 10 30 (M- 4 )



-219-

TABELA XLI I - Dados de Equilíbrio do Sistema 2- (mode-Hg(II)/S203

lo para 5 espécies)

- temperatura: 25,0 ± O,loC

- força iônica: 2,OOM (NaC104 )

- eM = 0,518 mM

Cy!(M) Ixl/(M) ~-És/(mV)
desvion

~Ecal -~E )c. exp.

0,5500 0,5479 4,037 -881,6 +0,33

0,4510 0,4490 3,834 -871,3 +0,57

0,4000 0,3981 3,716 -868,6 -2,57

0,3500 0,3481 3,594 -860,5 -0,76

0,3000 0,2982 3,468 -851,3 +1,42

0,2600 0,2583 3,367 -845,2 +1,21

0,2200 0,2183 3,269 -838,7 +0,55

0,1900 0,1883 3,200 -832,5 +0,62

0,1600 0,1584 3,136 -825,1 +0,97

0,1300 0,1284 3,078 -817,9 -0,20

0,1000 0,0984 3,026 -808,0 -0,72

0,0800 0,0784 2,995 -798,5 +0,01

0,0600 0,0585 2,963 -787,7 -0,44

0,0500 0,0485 2,945 -780,9 -0,75

0,0400 0,0385 2,923 -772,1 -0,65

0,0300 0,0285 2,892 -760,1 +0,14

0,0200 0,0185 2,838 -744,0- +0,38

0,0160 0,0145 2,800 -736,1 -0,48

0,0100 0,0086 2,699 -716,7 +0,34

0,0050 0,0037 2,482 -689,0 +0,05

Conjunto das constantes

globais: 81 = 1,0 x 10 24 (M-1 )

82 = 6,91347 x 10 27 (M- 2 )

8
3

= 1,91509 x 10 30 (M- 3 )

84 = 1,18723 x 10 28 (M- 4 )

8
5

= 6,73439 x 10 30 (M- 5 )

Desvio-padrão: 0,975221
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meio em 2,00 M, uma vez que devemos considerar que o

I - Só poderíamos confirmar a existência da quinta espécie,

e (XLII) nos leva ma

dados, tenham induzido um

A observação das tabelas (XLI)

experimentais na coleta dos

estudo a uma força iônica mais elevada, nos traria um

esclarecimento conclusivo sobre a existência da quinta

pende do quadrado da carga das espécies condutoras. Um

espécie. ~ possível que distorções provocadas por erros

mitação foi imposta pela manutenção da força iônica do

se tivéssemos informação sobre uma região de concentra

ção analítica de ligante, superior a = 0,7 M. Essa li-

tiossulfato é um ânion bivalente, e a força iônica de-

poníveis nos levam a ponderar:

tal. Observar que o desvio-padrão impresso nas tabelas está re

tematicamente a admitir, como mais viável, o modelo que admite

Recaímos nas explicações já sugeridas anteriormente ,

onde, por uma questão de bom senso, os dados experimentais dis-

lacionado com a média dos desvios de ~E, e leva em consideração
~

os graus de liberdade do sistema - (número total de pontos - nú

mero de pontos rejeitados - número de parâmetros ajustados).

cálculo iterativo para o modelo de 4 e 5 espécies; adicionalmen

te apresentam alguns parâmetros relevantes como n, ~E, e os de~

vios de ~E ponto a ponto, para o intervalo de acesso experimen-

5 espécies. No entanto, nosso critério final de escolha, com

- ~ 2+ 2-
relaçao ao numero de complexos formados entre Hg e S203 ' ten

de para a aceitação do modelo representado por 4 espécies.
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ajuste melhor para o modelo de 5 espécies.

2 - Um segundo fator bastante relevante, a ser considerado ,

é a disposição espacial dessa espécie com 5 ligantes. sen

do o tiossulfato um ânion volumoso e bivalente, só se-

ria aceitável quimicamente a existência dessa espécie, se,

tivessemos alguma explicação razoável, que justificasse

sua estabilidade.

Assim sendo, em coerência com esses pensamentos, e le-

vand0 em consideração as limitações discutidas, nos pareceu de

bom senso admitir, que as constantes de estabilidade que melhor

se ajustaram aos dados experimentais obtidos, e portanto mais re

2-
presentativas do sistema Hg(II)/S203 são as seguintes:

globais

81 = 1 x 10 24 (M- l ) (valor atribuído) (179)

8 2 (8, ° + 2,8) 1027(M- 2 ) (180)= - x

8 3 = (1,71 ± 0,03) x 10 30 (M- 3 ) (181)

8 4 = (3,07 ± 0,77) x 1030 (M- 4 ) (182 )

A avaliação da incerteza(145) no valor de cada "beta"

foi estimada por cálculo direto da constante na região de sua

predominância, sendo mantidos os demais "betas", e fazendo uso

das funções subsidiárias de Leden.

corresponde ao intervalo explorado experimentalmente. Com a ob-

cies sao representadas na figura (25). Somente a área hachurada

servação dessa figura fica bastante clara a predominância absolu

espé-a. os log Ixl, das 4
1

As curvas de distribuição,
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ta da espécie com 3 ligantes na região de medida, o que confere

uma maior confiabilidade, em termos de precisão, ao valor de 83

determinado p . temos ainda, alguma informação das espécies com 2

e 4 ligantes, e é confirmada a auséncia da primeira espécie.
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VI.I - REAGENTES E SOLUÇÕES

Os reagentes salvo algumas exceções, tinham grau de pu

De um modo geral, as características relevantes da paE

solu-

foram

capítulo

-225-
/

/
/

/

A água que se fez uso para preparar todas as

te experimental, visando a interpretação dos resultados,

traz uma complementação aos anteriores, com detalhes referentes

às soluções empregadas e instrumentação.

descritas em cada capítulo em particular. O presente

reza p. a. .

çoes era bidestilada, tendo uma das titulações sido feita sob re

fluxo com KMn04 •

A procedência dos reagentes principais, bem como as

têcnicas(27) utilizadas em sua purificação e/ou padronização das

soluções estão especificadas na tabela (XLIII) que se segue:
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TABELA XLIII - Principais reagentes e soluções empregados o

recuperado ') contato eletrolitico; lavagens sucessivas

padrão-primário

gravimetria

titulação iodométri

ca

adição de KI e tit~

lação com HC104 pa

drão

com HN0
3

10% e NaOH

20% - tridestilado

à vácuo

titulação volurnétr!

ca com NaOH

titulação vo 1urnétri

ca com NaSCN

Padronização e/ou

Purificação (27)

Emprego e/ou

Finalidade

, 'tant d 2+prec1p1 e e Hg2 ;

contato eletrolítico do

eletrcdo de calanelano

spot test - solução

etanólica a 1%

complexante

complexante

ajustar a força iôni

ca do meio

complexante

preparaçao das solu

ções de Hg 2 (C10 4)2 e

Hg(C10 4 )2

evitar hidrólise dos
_ . 2+ 2+

cat10ns Hg 2 e Hg

método da adição de

padrão (polarografia)

eletrodo gotejante ;

preparação de H3'2 (C104 )i
ânodo

Procedência

Merck

P-:':"'::ien

Merck

QEEL

Merck e

Fisher

Baker

NaCl

Na2S

Difenil- Merck

carbazida

HgO rubro Merck

Na2S20 3 o

5H20

EDTA-Na.2

Hg

HgC1 2

HC104
70%

NaC10 4 o

H20

Reagente
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VI.2 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Na obtenção dos dados experimentais foram utili~os os

seguintes instrumentos:

- Polarógrafo: Sargent, model XVI

- Potenciômetros: HP 3465A digital multimeter

Orion Research digital ionalyzer a01A

- Coulômetro: Metrohm Heriaal E211A

Calibração:

O polarógrafo Sargent, model XVI, foi checado contra o

HP 3465 A Digital Multimeter, quanto à aplicação de potencial.

A cela polarográfica, o eletrodo de referência de calomelano sa

turado (NaCl), o eletrodo gotejante de mercúrio, os potenciais de

junção, a resistência da cela e conexões formam um conjunto com

o polarógrafo, que foi calibrado utilizando-se solução padrão

de Cd(C104 )2'

Os potenciômetros Orion - a01A e HP 3465A digital mul

timeter foram calibrados contra uma pilha padrão Weston.

O coulômetro Metrohm Herisan E 211 A foi aferido com

multímetro HP 3465 A e resistências padrões, onde os valores

não dispersaram além de 0,2%.
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Limpeza do eletro de platina:

de(HP 9825 A), acoplado a um "traçador

Foi mostrado no capítulo 11 que a limpeza do eletrodo

° tratamento de dados foi efetuado com auxílio de "cal

NaCI04 2,OOM.

Os seguintes eletrodos foram usados em titulações po-

se sinterizada e contato eletrolitico de agar/NaCI04 O,5M, pr~

enchido com solução de NaCI04 2,OOM.

encapsulado em um tubo de vidro).

fio de platina espiralado, imerso em um tubo de vidro, com ba-

Eletrodos:

,)

- placa de platina (1 cm2).

- eletrodo de calomelano decimolar (NaCI0 4 1,90M/NaCl O,lOM)

imerso em um capilar do tipo Luggin, preenchido com solução de

de platina por imersão rápida em água-régia possibilitou medi-

"computador de mesa"

- poço de mercúrio (contato elétrico mediante um fio de platina

- eletrodo gotejante de mercúrio.

tenciométricas, e geração coulométrica da espécie in situ:

culadoras programáveis" (SHARP PC 1211, HP llC e HP 97C), e do

gráficos" (HP 9872 A), e uma "impressora" (Grafix MX-80).
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trodo auxiliar (por exemplo: fio de cobre), e eletrolisar duran-

nua (por exemplo: pilha de 6V). Ligar o polo positivo a um ele-

-epermite traduzir em termos quantitativos o estado do eletrodo,

te 1 a 2 minutos, em solução de ácido sulfúrico 1:4. A seguir,

enxaguar em água destilada. Em caso de enfraquecimento da sensi

çoes de potencial reprodutíveis. Um tratamento auxiliar, que

sugerido no catálogo Micronal. Consiste em desengordurar a pla

tina e ligá-la ao polo negativo de uma fonte de corrente contí -

bilidade, repetir o tratamento acima.

Uma vez realizada essa limpeza, saturar uma solução

tampão com quinidrona puríssima, e comparar o valor de potencial

com os dados teóricos abaixo. Toleram-se pequenos desvios da o~

dem de mV, visto. que o.potencial de difusão dos eletrodos de re

ferência é incerto a 200 C,

zes.

A vidraria de uso comum no laboratório era tratada com

da Metrohm, de diversos volumes, e urna cela de medida, de fabri-

+ 93 mV

+ 267 mV

E vs Ag/AgClsat

+ 223 mV

+ 49 mV

E vs ECsat

7,00

4,00

valor pH

do tampão

A aferição de balões e pipetas volumétricas baseou-se

. d' t . (27)em proce ~men os usua~s :

especial, can tampa de lucite, rosqueada (figura 26).

solução sulfocrômica, e limpa com água destilada, repetidas ve-

Cabe destacar a utilização de buretas de pistão e celas



uporte (vidro)

-'''CAMI8A'' (vidro)
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orifícios
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~

necessaSempre que se fizer

OBSERVAÇÕES GERAIS

zados em capítulos anteriores.

"BASIC" (Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code)

bastante difundida dada a sua simplicidade de intendimento.

rio serão consideradas instruções particulares de uso.

calculadora programável 0e bolso PC 1211 R!RP, SHARP.

3 - A seguir serão apresentadas as listagens dos programas utili

1 - Todos os programas listados no presente apêndice operam na

2 - Essa classe de calculadora científica faz uso da linguagem
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AP~NDICE I - Ajuste de Curva por Mínimos Quadrados (Polinômio de

Grau 3)

- é um programa genérico que ajusta dados experimentais (x, y) a.

2 3uma equação do tip: Y = a + b 1x + b 2x + b 3x

10: "A":A=4

20: GOSUB 600

30: END

40: "s" :GOSUB 570

50 : D=A (K) : IF D<>OGOTO 16 O

60: FOR G=l TO B-1

70: GOSUB 500

80: D=A (C) : IF D < >OLET A (K )=D: GOTO 110

90: NEXT G

100: PRINT "SEM SOLUÇÃO":END

110: FOR H=lTO B-1

120: GOSUB 520

130: A (K)=A(K)+A(C):NEXT H

140: GOSUB 540

150: A (K )=A (K )+A (C)

160: FOR G=lTO B-1

170: GOSUB 500

180: E=A(O/D:FOR H=lTO B-1

190: GOSUB 520

200: A(C)=A(C)-E* A(K):NEXT H

210: GOSUB 540

220: A(C)=A(C)-E* A (K):NEXT G
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PRINT " "

PRINT" " A="; USING "~~.~~~-";L

PRINT "Bl="; USING "~~.~~~-";M

PRINT "B2="; USING """.~~~-";N

PRINT "B3="; USING "~~.~~~-";O

230: B=B-l:IF B>1 GOTO 40

240: FOR B=ITO A-I

250: GOSUB 570

260: A(C)=A(C)/A(K) :E=A(C)

"}

290: AtC)=A(C)-E* A(K)

300: NEXT G:NEXT B

310: B=A:GOSUB 570

320: A(C)=A(C)/A(K)

330: PRINT "POLINOMIO GRAU 3"

340:

350:

360:

370:

380:

390: A(36)=~«M*A(33)+N*A(34)+O*A(35»/A(32»

400: PRINT" R="; USING "~~.t4·~~"; A(36)

410: END

500: K=A*B+B+ll:C=A*G+B+ll

510: RETURN

520: K=A*B+H+ll:C=A*G+H+ll

530: RETURN

540: K=B+ll:C=G+ll:RETURN

550: C=G+ll:K=A*G+B+ll

560: RETURN

570: C=B+ll:K=A*B+C:RETURN

600: FOR I=12TO 35

270: FOR G=B+ITO A

280: GOSUB 550
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610: A(I)=O:NEXT I

630: INPUT "NUM.DE PONTOS'?"; A(16)

650: FOR I=lTO A(16)

660: INPUT I.IX?"; G:E =G

670: INPUT "Y?";H

680: FOR K=17TO 19

690: A(K)=A(K)+G:G=G*E

700: NEXT K

710: FOR K=29TO 31

720: A(K)=A(K)+G:G=G*E

730: NEXT K:A(32)=A(32)+H*H

740: FOR C=12TO 15

750: A(C)*A(C)+H:H=H*E

760: NEXT C:NEXT I

780: T=Q:U=R:V=S:W=A(29): X=R:Y=S

790: Z=A(29) :A(27)=A(30) :A(28)=S:B=A

800: A(32)=A(32)-(L*L/P)

810: A(33)=M-(L*Q/P)

820: A(34FN-(R*L/P)

830: A(35)=O-(S*L/P)

840: RETURN
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AP~NDICE II - Regressão Linear

L=(B*C-A*D)/G:Z=J/G

M=J/!'(G* (E*F-B*B) )

PRINT "A="; USING "~~.~~-"; Z

PRINT "B="; USING "~~.~~-"; L

PRINT "R="; USING "~~.~~~~~~"; M

10: FOR 1=1 TO 6

20: A(I)=O

30: NEXT I

40: INPUT "NUM. DE PONTOS?"; N

50: FOR 1=1 TO N

- é um programa genérico que ajusta dados experimentais (x, y) a

uma equação do tipo: y = ax + b

60: INPUT "X?"; X

70: INPUT "Y?"; Y

80: GOSUB 500

90: NEXT I

100: G=F*C-A*A

110: J= F*D-A*B

120:

130:

140:

150:

160:

170: END

500: A=A+X

510: B=B+Y

520: C=C+X*X

530: D=D+X*Y

540: E=E+Y*Y

550: F=F+l

560: RETURN
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INPUT "NUM.DE PONTOS?"; N

INPUT "VOL.INICIAL?"; I

INPUT "POT.INICIAL?"; P

INPUT "CONC. PADRAO?"; J

PRINT "VOLUME INICIAL="

PRINT USING "t-t-t-.t-t-t-"; I; "ML"

PRINT "POT. INICIAL="

PRINT USING "t-t- •t-t-t-t- I' ; P; "V"

PRINT "CONC. PADRAO= "

PRINT USING "t-t-.t-t-t--"; J; "M"

AP~NDICE III.a - Resolução da equação de 29 grau em C
x

- esse programa foi utilizado especificamente no capítulo (II), e

calcula a concentração de equilíbrio de Hg(II) em meio naocom

plexante, a partir de dados experimentaif de potencial e volu

me.

10:

20:

30:

40:

60:

70:

80:

90:

100:

110:

140: PRINT "E/(V)"; "

150: PRINT "CX/(M)";"

16 O: T= O: Q= O; 0= O

170: FOR K=lTO N

180: INPUT "VP?"; V

190: INPUT "E?"; E

200: F=V/(V+I) :G=I/(V+I)

210: D=2*(E-P)/.05916: D=lO-D

220: A=D*G-G*G:B=-2*G*J*F:C=-J*J*F*F

230: M=B*B-4*A*C

240: IF M< OPRINT "X INDETERMINADO" : GOTO 310



270: IF X< OPRINT "X NEGATIVO" : GOTO 310

250: X=(-B+.J'M)/(2*A) :Y=(-B-~M)/(2*A)

-250-

260: IF X<OLET X=Y

280: PRINT USING "~~.~~~~"; E; "

290: PRINT USING "~~.~~~-"; X; "
~

300: 0=0+X:T=T+1:Q=Q+X*X

310: NEXT K

320: 0=O/T:S=(Q-T*0*O)/(T-1):S=vS

330: PRINT "ex MEDIO="

340: PRINT USING "~~.~~~-"; O; "M"

350: PRINT "DESVIO PADRAO="

360: PRINT USING "~~.~~~-"; S

370: END

"; US ING "~#~ . ~~~ ",; V

"
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o'
AP~NDICE III.b - Cálculo do E2l

- esse programa foi usado especificamente no Capitulo (lI), e

calcula o potencial formal do sistema Hg(II)/Hg(I), a

de dados de potencial e volume.

partir

"

"

"

"; "VP/ (ML) "

INPUT "NUM.DE PONTOS?"; N

INPUT "VOL. INICIAL?"; I

INPUT "CONC. PAPRAO?" ; P

INPUT "CONC. HG (I) INICIAL?" ; H

INPUT "CX?"; O

PRINT "HG(I)/(M)"; "

PRINT "E/ (V) "; "90:

80: NEXT K

30 :

20:

70: A (K) = O

10 :

60: FOR K=lTO 6

50:

40:

150: INPUT "VP?"; V

140: INPUT "E?"; Y

130: FOR K=lTO N

120: PRINT "LOG (II-2/I)"; "

100:

110: PRINT "HG(II)/(M)"; "

160: R=V/(V+I) :S~I/(V+I)

170: T=(H-O)*S:U=O*S+P*R:X= LOG (U*U/T)

180:

190:

200:

210:

220:

PRINT USING "~~.~~~~"; Y; " " . USING "~~~.~~~"; V,

PRINT USING "~~.~~~~-"; T; " "

PRINT USING "~~.~~~~-"; U; " "

PRINT USING "~~. ~~~~"; X; " "

GOSUB 500
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230: NEXT K

240: G=F*-A*A

250: J=F*D-A*B

260: L=(B*C-A*D)/G:Z=J/G

270: M=J/~(G*(E*F-B*B))
.:,

280: PRINT" A="i USING "~~.~~~~~~P'i Zi "

290: PRINT" B="i USING "~~.~~~~~"i Li "

300: PRINT" R="i USING "~~.~~~~~~"i Mi "

310: END

500: A=A+X

510: B=B+Y

520: C=C+X*X

530: D=D+X*Y

540: E=E+Y*Y

550: F=F+1

560: RETURN

"

"

"



-253-

AP~NDICE IV - Cálculo do Ponto Final, em uma titulação potencio-

métrica, pelo "Método das Derivadas"

60: FOR I=l TO P

40: INPUT "VI?"; V

80: INPUT "E?"; Y

"; "DE/DV"

"D2E/DV2"" 11.,

" ..

" "

PRINT "V/ (ML) " ;

PRINT

PRINT20:

10: PRINT "VM/(ML)"; "

50: INPUT "El?"; E

200: I=I+l

ção ao volume de titulante adicionado.

70: INPUT "V?II; X

30: INPUT "NUM. DE PONTOS?"; P:P=P-l

190: A(I)=V

180: INPUT "D?"; R

170: INPUT "V?"; V

140:

130:

150: PRINT" "

160: FOR I=l TO 6

210: A(I)=R

90: D=(Y-E)/(X-V)

100: M=(V+X)/2:V=X:E=Y

110: PRINT USING "~~~.~~~~"; M; USING "~~.~~~~~"; D

120: NEXT I

- é um programa genérico que localiza o ponto final de uma titu

lação potenciométrica, derivando valores de potencial em rela-
•
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230: NEXT I

240: G=(F-D)/(E-C)

250: H=(D-B)/(C-A)

270: I=(C+E)/2

280: J=(C+A)/2
.:1

281: PRINT USING "t-t-t-.t-t-t-"i Ji" "i USING "t-t-t-.t-t-t-"i H

282: PRINT USING "t-t-t-.t-t-t-"i Ii" "i USING "t-t-t-.t-t-t-"i G

285: G=H-G

290: O=(I-J)*H/G+J

320: PRINT IPF="i USING "t-t-t-.t-t-t-"i Oi 11 ML"

330: END

I
:1

"
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rio com tiossulfat~

"Método de Gran II".

variá-

veis devem ser alimentadas segundo o esquema abaixo:

fico das titulações em estudo no Capítulo (IV), essas

AP~NDICE V - Cálculo do Ponto Final em uma titulação potenciomé

trica, envolvendo precipitação ou complexação, pelo

- as variáveis referidas nos passos 40, 50, 60, 70 e 80 definem

a equação de Gran II a ser aplicada aos dados; no caso especí-

- esse programa embora genérico, foi usado no Capítulo (IV), na

avaliação do ponto final das titulações dos cátions do mercú-

- os passos 15 e 16 identificam a titulação em estudo, e devem

ser modificados de acordo com o tipo de titulação (direta ou

2-indireta, Hg(I) ou Hg(II)/S203.

Tito da titu- Direta Inversalação

cátion an Hg (I) Hg (II) Hg (I) Hg (II)
referência

Região de pon antes ~

antes antes
~

antes
~

atos atos atos apos
tos (EV) uti- do p.e o p.e do p.e o p.e do p.e o p.e do p.e o p.e
lizada

-17.NA? +1 +1 +1 +1 -34 +34 -34 +34

-17*NB? +34 -34 +34 -34 +1 +1 +1 +1

Y/X? +1 +1 +1/3 +1 +1 +1 +1 +1

l/X? O O +1/3 O O O O O

K? escolha arbitrária -+- intrcrluzir o menor calor de potencial
da série.



140: O=(K-P)*M*T*R:S=l-X:H=V+I

145: IF V=OLET G=(H
A
S)*(10

A
O) :GOSUB 500: GOTO 160

150: G=(H
A
S)*(V

A
X)*(10

A
O): GOSUB 500

160: PRINT USING "~~~.~~~;V;" ";USING "~~.~~~~";P

165: PRINT USING ,,~~.~~~A";G

170: NEXT u: PRINT " ": GOTO 570

500: A=A+V

510: B=V+G

520: C=C+V*V

10: PRINT "*FUNC.AO GRAN II*": PRINT " "

//
./

.. li

" "

"; "E/V"

GIl": PRINTPRINT "

PRINT "HG(II)/S203 2-": PRINT
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25:

20: PRINT "V/ML"; "

30: INPUT "VOL. INICIAL?"; I

70: INPUT "Y/X?"; R

80: INPUT "l/X?"; X

16:

15: PRINT "TIT.DlRETAS"

40: INPUT "-17*NA? "; M

50: INPUT "17*NB?"; T

60: INPUT "K?"; K

17: INPUT "NUM. DA TITULAÇAO?"; W

18: PRINT "TIT. NUM.:::"; USING "~~~"; W

130: INPUT "E?"; P: INPUT "V?"; V

110: INPUT "NUM. DE PONTOS?"; N

120: FOR J=lTO N

90: FOR J=lTO 6

100: A(J)=O:NEXT J

I
530: D=D+V*:G

540: E=E+G*G



/
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550: F=F+1

560: RETURN

570: U=F*C-A*A
"

tt 580: G=(F*D-A*B)/U

590: V=(B*C-A*D)/U

600: Y=\I'(U* (F*E-B*B)

610: Z=(F*D-B*A)/Y

620: PRINT "A=" i USING "~~.~~~-"iG

630: PRINT "B=" i USING "~~.~~~-"iV

640: PRINT "R="i USING "~~"~~~~~~"iZ

642: V=-V/G

645: PRINT "VOL.="iUSING "~~.~~~l;Vi" ML"

647: PRINT " "

650: END
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AP~NDICE VI - Interpolação Regressiva

30: INPUT IINUM. DE PONTOS?II;N

- esse programa foi usado no Capitulo (V) e interpola pontos nu

ma curva do tipo y = axb , onde y = log F (X) e x= C
o X

10: PRINT "INTERPOLACAO"

15: PRINT "REGRESSIVA II

2O: PRINT 11 LOG F O(X) 11 ; 11

40: FOR I=lTO N

5O: INPur 11 LOG F O(X) ? " ; L

60: A(27+I)=L

70: INPUT '~Cx?~'; C

80: A(27+I+N)=C

";"CX II

90: PRINT USING "~~~.~~II;L;II

100: NEXT I

II;USING II~~.~~~II;C

!I

110: PRINT" ":END

120: "Ali: INPUT IIPONTOS PARA REAJUSTE?";P

130: FOR I=lTO 6

140: A(I)=O:NEXT I

150: FOR I=lTO P

160: Y=A(27+I) :Y=LOG Y

170: X=A(27+I+N) :X=LOG X

180: GOSUB SOu

190: NEXT I

200: G=F*C-A*A

210: H=F*D-A*B

220: J=(B*C-A*D)/G:K=H/G

---
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L=H/~(G*(E*F-B*B))

PRINT "p="; USING "~~~";P;" ";"R="; USING "~~.~~~~";L

END

INPUT "PONTOS A INTERPOLAR?";M

FOR I=1TO M

INPUT "cx A INTERPOLAR?"; O

U=LOG O

W=U*K+J

W=10-W

PRINT USING "~~~.~~~";W; USING "~~.~~-";O

NEXT I

END

A=A+X

B=B+Y

C=C+X*X

D=D+X*Y

E=E+Y*Y

F=F+1

RETURN

";"CX"

" "

"B";PRINT "LOG FO (X)";"

PRINT

230:

240:

250:

260:

270:

280:

290:

300:

310:

320:

330:

340:

350:

360:

500:

510 :

520:

530:

540:

550:

560:
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AP~NDICE VII - Fronaeus/Bjerrum

esse programa utiliza o método de Fronaeus de conversão de

(F (X) em n, e calcula o ligante livre usando a função de Bjero -

rum; é válido para sistemas moderadamente fortes, e deve ser

efetuado iterativamente até convergência dos valores Ixl ou n.

1: PRINT "FRONAEUS/BJERRUM II

5: INPUT "CM?";M

10: INPUT "NUM. DE PONTOS?;J

20: FOR I=lTO J

30: INPUT "LOG FO(X)?";F

35: A(27+I)=F:PRINT USING "ttt.tt";F

40: INPUT "LOGCX?II;L

45: A(27+I+J)=L:PRINT USING "tt.ttt";L

50: INPUT" CX?II;C

55: A(27+I+2*J)=C:PRINT USING IItt.tttt ll ;c

60: NEXT I:Q=J

65: INPUT IINUM. DE INTERACOES?II;O

67: FOR K=lTO O

68: Q=Q-l:IF Q=O GOTO 230

70: FOR I=lTO Q

80: F=A(27+I)

90: G=A(28+I)

100: C=A(27+I+2*J)

110: U=A(27+I+J)

120: V=A(28+I+J)

130: N=(F-G)/(U-V)
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140: X=C-N*M

160: PRINT "N="i USING "~~~~~.~~~~"iN

170: PRINT "X="i USING "~~.~~~~~"iX

175: IF X<OLET Q=I-l:GOTO 210

180: L=LOG X:A(27+I+J)=L

190: PRINT "LOG X="iUSING "~~.~~~~"iL

200: NEXT I

210: PRINT" "

220: NEXT K

230: END



130: PRINT "CM=" ;USING "~~.~~-" ;M;" M" :PRINT " "

- espe é um programa genérico, aplicável a sistemas fortes, que

.,

"

II

" "PRINT "*LIGANTE LIVRE*":PRINT50:

80: PRINT "BETA(";USING "~~";I;")="

40: NEXT I

70: FOR I=lTO J

60: INPUT "NUM. DE ESPECIES?";J

30: INPUT "CX?";C:A(27+I)=C

10: INPUT "NUM. DE PONTOS?";P

ligante e "betas" prévios.

20: FOR I=lTO P

prévios.
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avalia o ligante livre a partir da concentração analítica de

210: IF Z<CLET H=K:GOTO 170

200: K=K/2

190: IF ABS l-Z/C<.OOOlGOTO 250

140: FOR Y=lTO P

170: L=L+H

180: GOSUB 500

150: C=A (27+Y)

160: L=C:K=C/2:H=-K

90: INPUT A(27+I+P)

100: PRINT USING "~~.~~-";A(27+I+P)

110: NEXT I

120: INPUT "CM?"; M

APt:NDICE VIII - Avaliação do Ligante Livre a partir de "betas"



220:

250:

260:

270:

280:

500:

510:

520:

540:

550:

560:
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H=-K:GOTO 170

PRINT "CX=" iUSING "1-1-.1-1-14" iCi" M"

PRINT "X=" i USING "l-I- .1-1-1-"''' i L i" M": PRINT

NEXT Y

END

G=O:F=O

FOR I=JTO 1 STEP -1

G=(G+I*A(27+I+PD*L

NEXT I

F=F+1:N=G/f:Z=L+N*M

RETURN

" ..
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