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RESUMO 

 

 

 

Novas perspectivas para o desenvolvimento de técnicas capazes de realizar a determinação de 

espécies em soluções eletrolíticas têm sido amplamente pesquisadas. Soluções eletrolíticas 

podem permitir a passagem de corrente elétrica devido a sua elevada condutividade elétrica. 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma abordagem de conhecimentos e definições, sob a 

ótica de certos autores na área de físico-química e química eletroanalítica. Estes fundamentos 

mostram a construção destes conhecimentos de forma a culminar em pelo menos duas 

técnicas bem conhecidas e exploradas no âmbito de pesquisa e aplicações eletroanalíticas: a 

condutimeria e a titulação condutimétrica. Através de um levantamento de equações e 

fundamentos físico-químicos e eletroanalíticos, é construído um caminho pelo qual se 

alicerçam tais técnicas, além de apresentar os fundamentos básicos por trás dos instrumentos 

utilizados para a realização destas técnicas. 
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ABSTRACT 

 

 

New prospects for the development of techniques capable of performing the determination of 

species in electrolytic solutions have been widely researched. Electrolytic solutions can allow 

the passage of electric current due to its high electrical conductivity. This paper aims to make 

an approach to knowledge and definitions, from the perspective of certain authors in the field 

of physical chemistry and electroanalytical chemistry. These fundamentals show the 

construction of this knowledge in order to culminate in at least two well-known and explored 

techniques under research and electroanalytical applications: condutimetry and 

conductimetric titration. Through a survey of equations and physicochemical and 

electroanalytical foundations, a way for such techniques is built and also presents the 

fundamentals behind the instruments for carrying out these techniques. 
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1 – INTRODUÇÃO: TEORIA DA DISSOCIAÇÃO ELETROLÍTICA 

 

Svante August Arrhenius, ganhador do prêmio Nobel de Química de 1903, propôs 

que uma substância, ao se dissolver em água, dividir-se-ia em partículas menores. (BRADY e 

HUMISTON, 1986; RUSSEL, 1990; BURGOT , 2010). Ácidos, que segundo Arrhenius, 

seriam espécies que ao se solubilizar em água, liberariam o íon H
+
. De uma forma genérica 

representada a seguir, tem-se o ácido HX. 

HX(aq)    H
+

(aq.) + X
-
( aq.)                      (1) 

Bases, segundo o mesmo, seriam espécies que ao se dissociar em água liberariam o íon OH
-
 

que, analogamente, também pode ser representado por base genérica YOH, ou seja, 

YOH   Y
+

 (aq.) + OH
-
(aq.)                   (2) 

Este conceito, o Conceito de Arrhenius, é também conhecido como Conceito 

Aquoso, pois estes conceitos estão inseridos num contexto onde a dissociação é feita, 

estritamente,com água como solvente. Deste modo, a estes íons interagiriam com dipolos da 

água. (BRADY e HUMISTON, 1986 ; RUSSEL, 1990; SKOOG, et al. , 2006;)  

No caso de ácidos, o íon H
+
 interagiria fortemente com o dipolo negativo da água, 

por uma interação amplamente conhecida como ligação de hidrogênio. A espécie que se 

formaria seria o íon H3O
+
, o íon hidrônio. O esquema a seguir ilustra o processo ocorrido. 

(3) 
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Para o caso de ácidos e bases considerados fortes, não haveria a reversibilidade. Já 

no caso de um ácido fraco genérico (HX) tem-se o equilíbrio representado pela reação 1. 

Como ele não está totalmente dissociado, por ser fraco, tem-se uma constante de equilíbrio, 

em termos de concentração molar, dada por: 

K = [H
+
][ X

-
]/[ HX]          (Eq. 1) 

Este equilíbrio é dito ser um equilíbrio de ionização, portanto, a constante K é 

chamada de constante de ionização. Onde [H
+
],[ X

-
] e[ HX] são as concentrações de H

+
,X

-
 e 

HX, em mol L
-1

. 

Neste caso, por se tratar de um ácido, usa-se a notação Ka e nomeia-se a constante 

como constante ácida. Para o caso de uma base, por ser composto de espécies iônicas trata-se 

da dissociação iônica de uma base. Portanto, a constante de dissociação é representada como 

Kb e é chamada de constante básica. 

Como a condição de equilíbrio se trata de uma fração das concentrações iniciais das 

espécies envolvidas no equilíbrio em questão, seria de se esperar que o grau de dissociação ou 

ionização, ou seja, a razão do número de moléculas ionizadas pelas moléculas que se 

dissolveram (α), pertença ao seguinte intervalo: 

0 ≤ α ≤ 1 

ou em termos de percentagem: 

0% ≤ α ≤ 100% 

Onde se α for 0 ou 0%, a espécie está totalmente associada, ou seja, não se dissocia. 

Já se α for e 1 ou 100%, a espécie está totalmente dissociada. 

Desta última condição, a espécie (ácido ou base) é considerada forte. Do mesmo 

modo, tem-se esta abordagem para sais, espécies que se dissociam em íons positivos e 

negativos, mas diferentes de H
+ 

ou OH
-
. 

Esquematicamente, tem-se:  

YX(s)    Y
+

 (aq.) +  X
-
( aq.)                      (4) 

 

Uma base é composta por duas espécies iônicas: um cátion metálico e a hidroxila 

(OH
-
). Portanto esta se dissocia em duas espécies iônicas. Já um ácido, por se tratar de uma 

molécula, não poderia se dissociar em duas espécies iônicas, mas poderia se ionizar, liberando 

então íons para a solução e o ânion correspondente. 

Conforme visto antes, sais também têm a capacidade de dividir-se em partículas 

menores, assim como ácidos e bases. 
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Semelhantemente, um sal iônico também é composto por duas espécies: um cátion 

metálico e um ânion. Portanto, este, quando se dissolve em água, dissocia-se em duas 

espécies iônicas. (BACCAN, et al., 1979; RUSSEL, 1990; SKOOG, et al., 2006; BURGOT, 

2010;) 

Chama-se, então, de um eletrólito uma espécie que libera íons positivos e negativos 

para a solução, quando dissolvidos em um solvente. 

Assim como ácidos e bases, sais também têm características de se dissociarem 

totalmente ou parcialmente. Sendo assim, eles podem liberar mais ou menos íons em solução. 

Quanto mais íons em solução, mais a solução pode conduzir corrente elétrica, logo a 

condutividade da solução está diretamente associada à força de um sal. 

Partindo-se de um sal genérico fraco (MX), a sua reação de dissociação, em água, 

pode ser representada como: 

MX(s)    Y
+

 (aq.) +  X
-
( aq.)                      (5) 

 

Desta forma, à condição de dissociação deste sal está associada uma constante de 

equilíbrio, assim como para ácidos e bases. Analogamente, tem-se a razão entre as 

concentrações das espécies em equilíbrio, dada por: 

K = [M
+
][X

-
]/[MX]              (Eq. 2) 

Entretanto, MX, por se tratar de um sólido não dissociado, tem sua concentração 

constante. Logo, o produto: K.[MX] é também constante. A esta nova constante, chama-se de 

constante de solubilidade ou produto de solubilidade, Kps, pois trata-se de um sal que não se 

dissocia totalmente. 

Entretanto, existem aqueles que se dissociam totalmente, como é o caso do cloreto de 

sódio:  

NaCl(s)    Na
+

 (aq.) +  Cl
-
( aq.)                      (6) 

Neste caso, não haveria reversibilidade no processo, sendo assim: [Na
+
] = [Cl

-
] e é 

considerado um eletrólito forte, porque o sal se dissocia totalmente. 

Existe também casos de sais que, ao se dissociarem, acabam ionizando a água. Esse é 

o exemplo do acetato de sódio:  

 

NaC2H3O2(s)    Na
+

 (aq.) +C2H3O2
-
(aq.)   (7) 

C2H3O2
-
(aq.) + H2O  C2H4O2(aq.) + OH

-
(aq.)    (8) 
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Aqui, existiria mais um processo de equilíbrio envolvido. Como o íon acetato 

(C2H3O2
-
) se associa para formar a molécula de ácido acético (C2H4O2), considera-se que o sal 

acetato de sódio (NaC2H3O2) é um eletrólito fraco, pois nem todos os íons permanecem como 

íons. (BACCAN et al., 1979; BAGOTSKY, 2005; SKOOG et al., 2006; BURGOT, 2010) 

A tabela 1, exemplifica alguns eletrólitos fracos e fortes. 

 

Tabela 1. Exemplos de Eletrólitos Fortes e Fracos 

Eletrólitos Fortes Eletrólitos Fracos 

HCl, HNO3, H2SO4 etc A maioria dos ácidos orgânicos 

Bases de metais alcalinos e 

alcalino-terrosos 

Muitos ácidos inorgânicos: 

H3PO4, H2S etc 

A maioria dos sais Amônia 

 Alguns sais de Zn, Cd, Hg 

Fonte: Skoog et al., 2006 

 

Com a interação de cada íon acontecendo da seguinte forma:  

(9) 

 

(10) 

 

Sais que se dissociam totalmente são ditos , analogamente aos ácidos e bases, como 

eletrólitos fortes. Aqueles que se encontram parcialmente dissociados são chamados 

eletrólitos fracos.  

Íons provenientes de uma espécie salina são responsáveis pela possibilidade de 

passagem de corrente elétrica por uma solução, ou seja, faz com que uma solução se torne 

condutora de corrente. (BAGOTSKY, 2005; BURGOT, 2010) 
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2 - PROPRIEDADES COLIGATIVAS E MECANISMOS DE TRANSPORTE DE MASSA 

 

2.1 – Propriedades Coligativas 

São as propriedades evidenciadas na presença de substâncias dissolvidas em outra 

dita “pura”. O eletrólito, que se dissolve em certo solvente, é chamado de soluto, ou seja, é a 

menor parte. Já a substância que compõe a maior parte, ou ainda, a substância responsável 

pela dissociação do eletrólito, é chamada de solvente. Caso o soluto e solvente formem uma 

mistura homogênea, define-se esta como sendo uma solução. O solvente puro, a exemplo de 

todas as substâncias que se tem conhecimento, possui propriedades físicas inerentes, que 

podem ser enumeradas, por: ponto de fusão e ebulição, massa específica, viscosidade, pressão 

de vapor, constante dielétrica, dentre muitas outras. 

Estas propriedades, entre outras não citadas, são específicas de cada substância. 

Entretanto, a dissociação de eletrólitos em soluções faz com estas propriedades se alterem, de 

maneira a serem analisadas. 

Usando como exemplo, o solvente universal, a água (H2O) pura, tem-se que a 

temperatura de 0° C é o seu ponto de fusão, ou seja, a temperatura na qual se observa 

coexistência desta substância nos estados sólido e líquido, sob pressão de 1 atm. Contudo, 

quando se dissolve um eletrólito como, por exemplo, o cloreto de sódio (NaCl), esta 

temperatura específica deixa de ser 0°C para valores abaixo deste. 

Da mesma forma, 100°C é o ponto de ebulição da água, ou seja, a temperatura na 

qual a água coexiste nos estados líquido e gasoso, sob pressão de 1 atm. Assim, um 
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comportamento análogo pode ser observado. Assim, ao invés da água entrar em ebulição a 

100°C, ela entra a uma temperatura ligeiramente maior. 

Observações semelhantes podem ser feitas sobre a pressão de vapor, a pressão 

exercida por uma substância no estado gasoso enquanto este vapor coexiste com a própria 

substância no estado líquido. Um líquido então seria considerado mais volátil para maiores 

valores de pressão de vapor, e, por conseguinte, teria menores valores de temperatura de 

ebulição. 

Ao se ter um eletrólito dissolvido, a pressão de vapor da água deixaria de ser 760 

mmHg passando para um valor menor, dependendo da massa de eletrólito dissolvido e, com 

isso, aumentando sua temperatura de ebulição. (CASTELLAN, 1986) 

Estas propriedades coligativas podem ser denominadas por: Abaixamento 

Crioscópico; Elevação Ebulioscópica; Abaixamento da Pressão de Vapor e Pressão Osmótica 

 

2.1.1 – Abaixamento Crioscópico 

É a variação que ocorre, onde há um decréscimo na temperatura de fusão da 

substância quando apresenta sais dissolvidos. Define-se, matematicamente, o abaixamento 

crioscópico por:  

∆TC = KC.W.i        ( Eq. 3) 

Onde,  KC = (R.Tf
2
 )/(100.Lf)             (Eq. 4) 

Sendo R.: Constante dos gases ideais = 1,98 cal/mol.K 

Tf: Temperatura de fusão, em K 

Lf.: Calor latente de fusão, em cal/g 

W: Molalidade de uma solução, que pode ser definida pela equação: 

W = (número de mols n de soluto)/(massa da solução, em kg) 

  i = 1+α. ( q – 1), sendo α : grau de dissociação (0 ≤ α ≤ 1) 

  q : número de íons gerado pelo eletrólito. 

 

De posse de todos esses dados, a equação torna-se:  

∆TC = ( R .Tf
2
 )/ ( 100 . Lf).(n/m) . (1+ α  ( q – 1))    (Eq.5) 

∆TC  = [R .Tf
2 

n. (1+ α . ( q – 1))] / 100. m . Lf         (Eq.6) 

Que por fim chega-se a uma equação simplificada:  

∆TC  = [ R .Tf
2 

n . ( q -1 + α q - α ) ] / 100 .m. Lf 

∆TC  = [ R .Tf
2 

n .( 1+ α) (q -1)] / 100 .m. Lf             (Eq.7) 
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2.1.2 – Elevação Ebulioscópica 

De maneira análoga, pode-se definir o aumento ebulioscópico pela equação a seguir:  

∆Teb  = Keb.W.i                                     (Eq.8) 

Sendo: 

           Keb = KC = ( R .Teb
2
 )/ ( 100 . Lv )         (Eq.9) 

 

Com a única diferença que se tem a Teb  no lugar da Tf e o Lv no lugar do Lf., onde: 

Teb. = temperatura de ebulição, Lv = Calor latente de vaporização. 

Sendo assim, pode-se dar o mesmo tratamento algébrico aplicado anteriormente no 

intuito de obter uma equação mais resumida, com todos os parâmetros antes apresentados. 

 

∆TC  = [ R .Teb
2 

n . ( q -1 + α q - α ) ] / 100 .m. Lv     (Eq.10) 

 

Com a ligeira elevação da temperatura de ebulição, menos moléculas que estavam no 

estado líquido passam para o estado gasoso do que antes de haver um soluto dissolvido. Desta 

forma, tem-se menos vapor em equilíbrio dinâmico com o líquido e com isso menos vapor. 

Logo, a pressão exercida por esse vapor, antes definida como sendo pressão de vapor, será 

menor. Logo, com esse aumento de temperatura de ebulição há um abaixamento na pressão 

de vapor. 

 

2.1.3 – Pressão Osmótica 

Outra propriedade inerente à adição de um eletrólito é a chamada pressão osmótica, 

definida como sendo a pressão feita a fim de se evitar a travessia de um solvente por uma 

membrana semipermeável.( CASTELLAN,1986) 

Esta propriedade coligativa pode ser definida matematicamente para soluções ideias 

muito diluídas pela equação de van’t Hoff, ou seja:   

π = M .R .T . i                  (Eq.11) 

onde π: pressão osmótica 

          M: concentração da solução, em mol. L
-1  

             
R: Constante dos gases ideais, L.atm.mol

-1
.K

-1 

          T: temperatura, em K  

          i: Coeficiente osmótico de van’t Hoff, 1+α(q–1) 
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2.2 – Mecanismos de Transporte de Massa e Carga Elétrica: 

 O deslocamento de um íon ocorre sob duas formas: Individual ou 

coletivamente. 

 Individualmente: Está associado ao comportamento dinâmico iônico 

individual, sendo então imprevisível e aleatório. 

 Coletivamente: Um grupo de íons move-se numa solução eletrolítica, 

gerando assim um chamado fluxo iônico para certa direção e velocidade. 

 

Disto resulta o transporte de matéria (massa) e o fluxo de cargas, haja vista que toda 

a massa de íons se movimenta também com suas cargas, já que ambos estão associadas aos 

íons. 

Pode-se descrever, então, o fluxo iônico por duas abordagens principais:  

i) Difusão 

ii) Migração (ou Condução Elétrica) 

 

2.2.1 – Difusão  

Considerando os planos XY, YZ e XZ, por onde um íon se deslocaria e supondo-se 

que se este íon, que será abordado como sendo uma espécie genérica “a”, se desloca ao longo 

do eixo X, todos os componentes das variáveis que o caracterizam seriam constantes ao longo 

do plano YZ, pois o íon não chegaria a se deslocar por eles. 

Conhecendo-se a equação do potencial químico, µ, para uma solução ideal de 

densidade unitária da espécie “a” com concentração molar Ca, como sendo: µa = µa° + RT ln 

Ca, se 1 mol de íons da espécie “a”, cuja concentração inicial Cia na posição xi se transferisse 

para a posição xf com a concentração Cfa, tem-se: 

∆µa = µfa – µia = RT ln (Cfa/Cia)            (Eq.12) 

Se a pressão e temperatura constantes, o trabalho eletrostático (W) para a 

transferência de “a” da posição x para a posição infinitesimal x+dx, descreve o potencial 

eletrostático (dΨ) por 

W = - dΨ                 (Eq.13) 

Como o trabalho eletrostático é o produto do campo elétrico (E) pelo deslocamento 

percorrido pela espécie (dx), vem que  

- E dx = dΨ     E = -dΨ / dx           (Eq.14) 
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Como ∆µa, ou o gradiente do potencial químico da espécie “a” vai resultar no fluxo 

iônico (J) ou movimentação das espécies “a” de uma posição do eixo x para outra (x+dx), 

pode-se definir a força difusional, FDa, como: 

FDa = - dµa / dx                   (Eq.15) 

 Pode-se, então, definir o fluxo iônico (J) por:  

J = B Ca FDa, onde B é uma constante.         (Eq.16) 

Se a concentração de “a” for Cia, a relação entre o fluxo iônico e a força difusional é 

descrita por:  

             Ja = -B Cia (dµa/dx).          (Eq.17)  

 Substituindo a equação: µa = µa° + RT ln C e, rearranjando, tem-se:  

             Ja = - B RT (dCa/dx)               (Eq.18) 

 Considerando o termo BRT como uma constante, D, a equação transforma-se 

em:  

         Ja = -D (dCa/ x).               (Eq.19) 

Esta equação como conhecida como sendo a 1ª Lei de Fick, onde D é o chamado 

coeficiente de difusão. 

 

2.2.2 – Condução Elétrica 

Para que um íon se desloque em uma solução, se faz necessário que ocorra uma 

atração ou uma repulsão pela carga do íon em particular.  

Esta atração/repulsão ocorre mediante a ação de um campo elétrico. Para que ocorra 

este campo elétrico se faz necessário que dois eletrodos sejam mergulhados na solução 

eletrolítica e o campo elétrico dar-se-á entre os dois eletrodos. 

Conforme descrito no tópico 2.2.1, define-se o campo elétrico pela equação 14. 

Admitindo-se o deslocamento dx como a distância L entre os dois eletrodos, pode-se escrever 

para a densidade de corrente, J, idêntica, naturalmente, ao fluxo de íons, 

J α E, ou ainda              (Eq.20) 

J = k.E, onde k é uma constante         (Eq. 21) 

ou 

E = J. 1/k     (Eq.22) 

Onde k é a chamada condutividade elétrica. 

Assim, o produto da densidade de corrente pela área dos eletrodos A descreve a 

corrente total, i: 
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i = J A, de onde se obtém:   (Eq.23),  

onde A = Área dos eletrodos 

Integrando-se a Eq. 14, e substituindo-se o resultado, bem como a Eq. 23, na Eq. 22, 

chega-se a 

(∆Ψ/L) = (1/k).(i/A)   ∆Ψ = (L.i)/(k.A)    (Eq.24) 

Comparando-se com as duas Leis de Ohm, 

Ω = σ.(L/A) e ∆Ψ = Ω.I      (Eq.25) 

onde Ω é a resistência da solução e σ sua resistividade. Rearranjando-se a equação, 

chega-se a 

k = 1/σ = (1/Ω).(L/A)    (Eq. 26) 
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3 -  A LEI DE KOHLRAUSCH  

 

3.1 – A Relação entre o Fluxo de Íons com o Campo Elétrico  

Conforme será mais bem explorado no tópico 5, item 5.3 (subitens 5.3.1 e 5.3.2), em 

uma solução eletrolítica geram-se íons positivos e negativos, ou seja, cargas positivas e 

negativas. Quando um eletrodo é imerso nesta solução, gera-se um campo elétrico por estar 

eletricamente carregado. O eletrodo positivo atrai as cargas negativas (ânions) e o eletrodo 

negativo atrai as cargas positivas (cátions). No item 2.2.1, deu-se o nome de fluxo iônico (J) a 

este fenômeno. (COZZI; e PROTTI, 1997; CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000; 

BAGOTSKY, 2006) 

Em termos de fluxos iônicos totais conclui-se que o fluxo iônico é a soma entre os 

fluxos positivos (ou seja, fluxo de cátions, J+) com o fluxo negativo (fluxo de ânions, J-). 

Portanto, tem-se que: 

J = J+ + J-       (Eq.27)  

 

3.2 – A Lei de Migração Independente dos Íons (a Lei de Kohlrausch)  

Da mesma forma que para o fluxo de íons, pode-se ter o raciocínio análogo para a 

condutividade equivalente à diluição infinita (Λ
o
), cujo conceito será mais aprofundado no 

tópico 5. 

Em 1900, Kohlrausch propôs esta analogia, de forma empírica, que a condutividade 

equivalente à diluição infinita seria a soma das condutividades equivalentes dos cátions e 

ânions, ou seja:  
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               λ
o
 = λ+ + λ-     (Eq. 28) 

Entretanto, as condutividades a diluição infinita de cátions e ânions são 

proporcionais à constante de Faraday (F) e à mobilidade iônica (u), de modo que se pode 

reescrever:  

      λ+ = F u+     ou    λ- = F u-       (Eq.29) 

Mas a condutividade equivalente à diluição infinita depende da existência de íons em 

solução, em outras palavras, depende que haja íons em solução. De modo que o grau de 

dissociação (α) deve ser levado em consideração na hora de se calculá-la, portanto pode-se 

reescrever: (COZZI e PROTTI, 1997; CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000; BAGOTSKY, 

2006) 

 

       Λ = α (λ+ + λ-), ou ainda     (Eq.30) 

Λ = α F (u+ + u-)      (Eq. 31)  

 

3.2.1 – Mobilidade Iônica: 

São definidas como velocidade das espécies iônicas em campos elétricos de 

intensidade unitária. Define-se matematicamente Λ, como sendo: 

Λ = αF(ν+u+z+ + ν-u-|z-|)        (Eq.32) 

sendo ν+ ou ν- como velocidade dos cátions e ânions, respectivamente, e z+  ou z- 

como sendo as cargas dos íons. À diluição infinita, tem-se que α = 1 e, portanto, 

                                     Λ


 = F(ν+u


+z+ + ν-u


-|z-|),           (Eq.33) 

De modo que para tem-se Λ


 para cada carga, como sendo: 

      Λ


+ = Fu


+z+    e Λ


-  = Fu


-|z-|,               (Eq. 34) 

que pode ser reescrito por:  

     U


+  = (Λ


+  )/ ( Fz+),          (Eq.35)   

para espécies positivas e  

     U


-  = (Λ


-  )/ ( F|z-|),               (Eq36) 

para espécies negativas. 

 

 

 

 



 
 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 -  LEI DE DEBYE-HÜCKEL E SUAS VARIAÇÕES 

  

4.1 – Atividade  

Os eletrólitos ao entrarem em equilíbrio de dissociação, ou seja, a reação 

representada pela reação 6, pode ser acompanhada, isto é, esta dissociação, tem valores de K 

calculados em função das forças eletrostáticas dos íons, que pode ser descrito 

matematicamente por: 

   ax= [X
+
] .γx , (Eq. 37) para o caso de analisarmos a espécie X e: 

   aY= [Y
-
] .γy , (Eq.38) para a espécie Y. 

 

Cada íon, então, terá a sua atividade calculada em função de suas concentrações, [X
+
] 

e [Y
-
]. As variáveis γx ou γy são os coeficientes de atividade das espécies e ax ay são as 

atividades das espécies. A atividade é a fração molar corrigida para uma solução não-ideal tal 

qual a solução eletrolítica. (BOCKRIS, et al., 2002; SKOOG, et al., 2006; BAGOTSKY, 

2006; BURGOT , 2010) 

 

4.2. – Força Iônica 

Compostos iônicos são definidos como compostos formados por partículas de cargas 

positivas e negativas, que se atraem eletrostaticamente. Para determinar se um composto tem 

um caráter essencialmente iônico, verifica-se a diferença de eletronegatividade dos 

componentes que compõem o composto. Caso a diferença seja maior que 1,7, dizemos que 

este composto tem um caráter essencialmente iônico. 
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Desta forma, conforme o composto se dissolve, ele se dissocia ionicamente e as 

espécies iônicas causam um efeito eletrostático em função de suas cargas na solução, o que 

impacta diretamente em suas atividades. A este efeito dá-se o nome de força iônica, FI, no 

qual será mais detalhado no tópico 6, item 6.1.(BOCKRIS, et al., 2002; BURGOT , 2010) 

É descrito, em termos de concentração molar, por:  

FI = ½ ([X] .zX
2
 + [Y] . zY

2
 + ...+ [W] .zW

2
)    (Eq. 39) 

onde: [X], [Y] e [W] são as concentrações das espécies iônicas envolvidas e zX
2
, zY

2
 

e zW
2
 são as cargas das espécies x, y, w elevadas ao quadrado, respectivamente. 

 

4.3 – A Expressão de Debye-Hückel 

Para se conhecer a atividade de uma determinada espécie iônica faz-se necessário 

então, determinar o coeficiente de atividade, γ, para cada espécie. 

No ano de 1923, os cientistas Debye e Hückel apresentaram um modelo matemático 

capaz de determinar os valores precisos dos coeficientes de atividades para diversas espécies, 

descrito por:  

-log γ = (0,512. z
2
 √FI) / (1+ 3,3χ√FI)    (Eq. 40) 

E, portanto, 

γ = 10
-[(0,512. z2 √FI) / (1+ 3,3 χ √FI)]             

(Eq.41) 

onde o coeficiente de atividade ,γ, se torna uma função matemática da força iônica, 

FI, sendo :  

z
2
 – carga ao quadrado da espécie a se determinar 

χ – tamanho da espécie iônica solvatada (em nm)  

Como a força iônica é diretamente afetada pelas concentrações das diversas espécies 

no equilíbrio de dissociação, faz-se necessário, então, calcular os diversos coeficientes de 

atividade, γ, para as diversas espécies iônicas presentes na solução em equilíbrio. (BOCKRIS, 

et al., 2002; SKOOG, et al., 2006; BAGOTSKY, 2006 ; BURGOT , 2010) 
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5 – FORÇA IÔNICA, pH, CONDUTIVIDADE E NÚMERO DE TRANSPORTE 

 

5.1 – Força Iônica  

A força iônica é o efeito eletrostático dos íons em questão, que pode ser descrito 

algebricamente pela Eq. 39. Esta equação, como se pode perceber, é uma função matemática 

das cargas dos íons. De modo que íons com cargas iônicas baixas, isto é, baixa relação 

carga/raio, acarretará em pouco impacto em termo de força iônica à solução do que outros 

íons que possuam uma relação carga/raio maior. 

Exemplificando, soluções de sais de cloreto de sódio e cloreto de alumínio de igual 

concentração molar, 1 mol.L
-1

são soluções de eletrólitos fortes. Não levando em consideração 

a hidrólise que ocorreria em função do íon alumínio. 

Para a solução de NaCl, tem-se as seguintes reação:  

NaCl → Na
+
 + Cl

-
          ( 11) 

Este sal, por estar inteiramente dissociado tem concentrações de íons sódio e íons 

cloreto ambas iguais a 1 mol.L
-1

. 

Ao se calcular a força iônica , tem-se que :  

 

FI = ½ ([Na
+
] ZNa

2
 + [Cl

-
] ZCl

2
)      (Eq.42) 

FI = ½ (1x1
2
 + 1x1

2
) = ½ . 2 = 1      (Eq. 43) 

 

Já para a solução de AlCl3, tem-se: 

AlCl3 → Al
3+

 + 3Cl
-
        (12) 
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Seguindo a estequiometria da solução, para um mol de íons alumínio, Al
3+,

 formado 

formam-se 3 mols de íons cloreto, Cl
-
. Sendo assim as concentrações seriam: [Al

3+
] = 1 mol. 

L 
-1

 e [Cl
-
] = 3 mols. L 

-1
. De posse desses dados, calcula-se então a força iônica:  

 

   FI = ½ ([Al
3+

] ZAl
2
 + [Cl

-
] ZCl

2
)        (Eq. 44) 

                        FI = ½ (1x 3
2
 + 3x 1

2
) = ½ x 12 = 6      (Eq.45) 

  

Como se pode perceber, a solução de NaCl gera íons grandes e de cargas pequenas, 

em módulo, iguais a 1, fornecendo uma força iônica igual a 1. Já a solução de AlCl3 gera os 

íons Al
3+

 e Cl
-
. Comparativamente ao íon sódio, o íon alumínio, Al

3+
, gera uma contribuição 

muito significativa em termos de força iônica. Além disso, o sal gera três vezes mais íons 

cloreto, Cl
-
, o que também impactaria significativamente na força iônica. Pode-se dizer que, 

na teoria, uma solução 1mol.L
-1

 de AlCl3 seria 6 vezes mais forte em termos de força iônica 

que uma solução de NaCl na mesma concentração. (BRETT e BRETT, 1992; BOCKRIS, et 

al., 2002; SKOOG, et al., 2006 ; BAGOTSKY, 2006 ; BURGOT , 2010) 

 

5.2 – Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Sabe-se que muitas reações são reversíveis. Conforme analisado em tópicos 

anteriores, substâncias podem se dissociar e associar, como, por exemplo, na reação genérica 

a seguir:  

                                      (13) 

Neste caso, tem-se um equilíbrio, e como tal, tem-se uma constante que expressa a 

razão entre as espécies que se encontram em equilíbrio, a chamada constante de equilíbrio, 

Kc, expressa por: 

Kc = ([M
n+

]
n
 [N

m-
]

m
)/[MnXm]    (Eq. 46) 

 

Ou seja, é a razão entre as concentrações dos produtos pela concentração do 

reagente. Este mesmo comportamento pode ser observado com moléculas de água pura, de 

modo que se vem a ter:  

2 H2O  H3O
+ + OH- (14) 

            Entretanto, este comportamento é muito pouco pronunciado, de modo que as 

concentrações das espécies em questão são, em termos de ordem de grandeza, muito 

pequenas. Para a constante de equilíbrio em questão, escreve-se:  
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Kc = ([H3O
+
].[OH

-
)]/[H2O]    (Eq.47) 

 

O produto das constantes Kc.[H2O], gera uma nova constante, a qual dá-se o nome 

de produto iônico da água e o representamos pela notação Kw. 

Kw = [H3O
+
] . [OH

-
]    (Eq. 48) 

 

De forma empírica, sabe-se que, a 25°C e à pressão de 1 atm, as concentrações dos 

íons são ambas iguais a 1,0 x 10
-7

 mol.L
-1

. Desta forma, ao substituir estes valores no produto 

iônico da água, tem-se:  

Kw = [H3O
+
] . [OH

-
] = 1,0 x 10

-7 
x 1,0 x 10

-7
 = 1,0 x 10

-14
   (Eq.49) 

 

Para fins de cálculo, faz-se necessário o uso destes valores de modo mais trivial, ou 

seja, trabalhar-se com valores linearizados. Portanto, em 1909, o bioquímico dinamarquês 

Søren Sørensen, a fim de linearizar e trabalhar com valores positivos, aplicou o antilogarítmo 

(-log) em cada do produto iônico da água, de modo que se obtém :  

-log Kw = -log  [H3O
+
] – log [OH

-
]        (Eq.50) 

 

pKw = pH + pOH, alcançando esta última equação mais simplificada. Ao se aplicar o 

antilogarítmo no produto iônico da água, obtém-se um valor real e positivo, 14. 

Desta forma, conclui-se que: pH + pOH = 14. E com isso: pH = -log [H3O
+
]. O termo 

“pH” pode ter sua referência associada ao idioma latino: Pondus Hydrogenii. Além disso, 

pode-se calcular também o pH em função da atividade do íon H3O
+
, conforme detalhado no 

tópico 5. (BACCAN, et al., 1979; BRADY e Humiston, 1986; RUSSEL, 1990; BOCKRIS, et 

al., 2002; SKOOG, et al., 2006; BAGOTSKY, 2006; BURGOT , 2010) 

De posse desse conhecimento, conclui-se que o pH é uma faixa numérica, variando 

de 0 a 14 (uma vez que pH + pOH = 14), que expressa de forma inversa, a quantidade de íons 

H3O
+
 em solução. Para exemplificar, alguns de casos particulares nesta escala são 

apresentados a seguir:  

 Caso pH = 0 

0 = - log [H3O
+
]   [H3O

+
] = 10

0
= 1 mol.L

-1 

 Caso pH = 7 

7 = - log [H3O
+
]   [H3O

+
] = 10

-7
 mol.L

-1
 

 Caso pH = 14  

14 = - log [H3O
+
]   [H3O

+
] = 10

-14
 mol.L

-1
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Então, para valores de pH que se aproximam de 0 ou são menores que 7, tem-se 

maiores concentrações do íon H3O
+
 no meio. Logo, diz-se que este meio está ácido. Desta 

forma, fazendo uso da equação pH + pOH = 14, tem-se que [H3O
+
] > [OH

-
]. 

Para valores de pH que se aproximam de 14 ou são maiores que 7, tem-se menores 

concentrações de íons H3O
+
 no meio. Logo, diz-se que este meio está básico ou alcalino. Da 

mesma forma, fazendo uso da equação do produto iônico da água, tem-se que [H3O
+
]< [OH

-
]. 

Para valor de pH igual a 7, diz-se que o meio é neutro e que [H3O
+
] = [OH

-
]. 

 

5.3 – Condutividade 

  

5.3.1 – Condutividade Molar  

Conforme abordado no tópico 2, item 2.2, os íons são atraídos ou repelidos por um 

campo elétrico gerado por eletrodos em função de suas cargas ou, em outras palavras, são 

“transportados” e este transporte varia em função das cargas iônicas das espécies e da carga 

elétrica utilizada. 

Definiu-se ainda, no item 2.2.2, do mesmo tópico a condutividade elétrica de uma 

solução (k) para uma solução de 1 cm
3
, pela equação 26. 

Assim, define-se ainda, para uma solução de concentração molar CM, a 

condutividade molar, ΛM, como 

ΛM = k / CM,        (Eq.51) 

E, portanto, 

ΛM = [(1/Ω) . (L/A)] / CM         (Eq.52) 

onde se chega a uma expressão mais simplificada: 

ΛM = L / (Ω.A .CM)    (Eq. 53) 

 

5.3.2 – Condutividade Equivalente 

Para o caso de íons com diferentes cargas iônicas, usa-se um fator na fórmula de 

condutividade molar:  

Λ = k/(CM.ξ)     (Eq.  54) 

onde o fator ξ é um fator associado à carga do íon. Então, pode-se chegar a uma 

expressão mais simplificada, assim como para o item anterior (BACCAN 1979; BRADY 

1986; RUSSEL, 1990; BOCKRIS, 2002; BAGOTSKY, 2006; SKOOG ,2006; BURGOT, 

2010): 
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Λ = L / (Ω.A.CM.ξ)    (Eq. 55) 

 

5.3.3 – A Lei de Kohlrausch  

A relação entre a condutividade equivalente (Λ) com a concentração da solução é 

dada por:  

   Λ = Λ
o
 - A (CM)

1/2
 , onde Λ

o 
é a chamada condutividade 

equivalente para uma solução infinitamente diluída e A é uma constante. 

 

Conforme visto no tópico 3, a Lei das Migrações Independentes exprime uma 

equação para a condutividade equivalente, que pode ser definida pela equação 29:   

                                                λ
o
 = λ+ + λ- 

 

5.3.4 – Número de Transporte  

Conforme abordado anteriormente no tópico 2, item 2.2., as cargas são transportadas 

em solução na região onde ocorre o campo elétrico, isto é , entre os eletrodos. Define-se como 

a corrente total, i, o somatório das correntes carregadas pelos cátions e pelos ânions, ou seja:  

i = i - + i +                     (Eq.56) 

A razão entre cada corrente pela corrente total é chamada de número de transporte. 

Então: 

t+ = i + / i   (Eq.57)  e t- = i - / i     (Eq. 57) 

Porém, pode-se mostrar que os números de transporte estão associados às 

mobilidades iônicas por: (BOCKRIS, 2002) 

t+  = u+  / ( u+  + u-)    (Eq.59), e : t- = u- / ( u+  + u-)   (Eq.58) 

 

De onde conclui-se, facilmente, que t+ + t- = 1.    (Eq.59) 

Pode-se então aplicar a condutividade equivalente à diluição infinita para os íons (λ
o
+ 

ou λ
o
-) no lugar da mobilidade iônica (u+ ou u-), de modo que tem-se :  

t+  = λ+ /( λ+ + λ-)       (Eq.60)  e 

t-  = λ- /( λ+ + λ-)    (Eq.61) 

Conforme se sabe pela Lei das Migrações Independentes de Kohlrausch , definida no 

tópico 3 , item 3.2 , Λ
o
 = λ+ + λ- , (COZZI e PROTTI, 1997; CIENFUEGOS e VAITMAN, 

2000; BOCKRIS, et al., 2002; BAGOTSKY, 2006; BURGOT , 2010). Logo as 

equaçõespodem ser reescritas como: t+  = λ+ / Λ
o 
 e t- = λ- / Λ

o
    (Eq.62). 
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6 – CONDUTIMETRIA 

 

6.1 – Condutividade Elétrica 

Soluções eletrolíticas tem como sua principal característica a condução de corrente 

elétrica e desta forma faz com que os íons em solução se movam, conforme visto em tópicos 

anteriores. 

A exemplo de materiais condutores de corrente elétrica, como metais, por exemplo, 

soluções também terão este comportamento e vão apresentar uma condutividade (k), que vai 

variar de solução para solução. Portanto, soluções mais concentradas têm mais íons em 

solução e, por conseguinte, conduzem mais correntes elétricas. Soluções menos concentradas, 

por sua vez, acabam por conduzir menos corrente elétrica.  

Outro fator que pode alterar a capacidade de condução de corrente elétrica é a 

temperatura. Ao aumentá-la, aumenta-se também a energia cinética dos íons em solução. E 

assim, ao vibrar as moléculas, em função desse aumento de energia cinética, ocorre o 

impedimento da travessia deste fluxo eletrônico através da solução. (COZZI e PROTTI 1997; 

CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000) 

 

6.2 – Condutância  

Íons positivos e negativos presentes em solução, conforme abordado anteriormente, 

são atraídos para os polos dos eletrodos imersos em solução, conforme a sua carga 

característica. Desta forma, a solução possibilita a passagem de corrente elétrica. 
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Segundo esta idéia, a própria solução passa a ser considerada ou tem comportamento 

de uma resistência, como em um circuito elétrico, por exemplo. No tópico 2, item 2.2.2 , 

descreve-se a resistência de uma solução eletrolítica como sendo 

Ω = (1/k).(L/A),    (Eq.63) 

 

Ao inverso da resistência da solução, dá-se o nome de condutância. Este parâmetro 

pode ser medido de duas formas; de forma direta ou indiretas/relativas. (COZZI e PROTTI 

1997; CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000) 

 

6.3 – Condutimetria Direta e Relativa ou Indireta  

Pode se determinar, empiricamente, a condutividade de uma solução, de forma 

direta, isto é, na medida de um eletrólito presente na solução. A esta medida, dá-se o nome de 

condutimetria direta. 

Entretanto, ao se determinar a condutividade específica de um eletrólito, cujo íon na 

solução que é trocado por outro íon que não esteja nessa solução e que possua uma 

condutividade diferente, considera-se uma condutimetria indireta ou relativa. Este processo, 

via de regra, é feito por uma titulação. Portanto, este tipo de condutividade é chamado de 

titulação condutimétrica. (COZZI e PROTTI 1997; CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000)

  

6.4 – Células usadas em medidas de condutividade  

Para se realizar a medida de condutância, usa-se então duas placas paralelas de 

platina, que são recobertas por uma camada depositada eletroliticamente de platina, finamente 

dividida, negro de platina. Estas placas têm área A (em cm
2
) e estão afastadas a uma distância 

L (em cm). Conforme visto no item 2.2, a resistência é descrita por :  

Ω = (1/σ).(L/A) 

 

Para células de medição, o termo descrito pela razão L/A é constante e chamado de 

θ, a constante da célula, e será melhor avaliado no tópico 8, afinal os parâmetros L e A estão 

relacionados à placas do eletrodo, que varia para cada eletrodo. 

Conforme visto no item 6.1, a temperatura no momento da medição afeta os valores 

de condutância e deve estar em torno de 25
o
C , pois a variação de temperatura, como 

explicado no início deste tópico, causa reflexo na condutância. Boa parte dos estudos é 

realizada na temperatura fixa de 25°C. 
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A condutimetria pode ser feita em duas escalas, ou seja, dependendo da solução, isto 

é, contendo mais ou menos íons em solução, deve-se ajustar o condutivímetro ao qual o 

eletrodo está ligado ou conectado para mS (para soluções com maior quantidade de íons em 

solução) e µS ( para soluções com menor quantidade de íons em solução), onde S significa a 

unidade de medida Siemens. A unidade Siemens é o inverso da unidade de resistência ohm e é 

uma unidade do sistema de medidas SI. (COZZI e PROTTI 1997; CIENFUEGOS e 

VAITSMAN, 2000) 
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7 -  TITULAÇÃO CONDUTOMÉTRICA:  

 

7.1 – Titulação Condutimétrica: Conceitos 

Os íons são os responsáveis pela condução elétrica. No tópico anterior, item 6.3, 

foram apresentadas as medidas de condutividade, sendo a condutimetria direta a medição dos 

valores de condutividade em função direta dos diversos íons em solução. 

Portanto, para uma solução, em que a concentração das espécies assim como a 

temperatura são fixas e definidas, é de se esperar valores constantes de condutividade. Porém, 

a adição de espécies que reajam com estes íons em solução causam uma variação nestes 

valores, pois alteram as condições de medidas iniciais. Assim, algumas espécies têm suas 

concentrações diminuídas e outras aumentadas, mudando assim os valores de condutividade. 

A esta situação, dá-se o nome de titulação condutimétrica , pois estas reações vão 

acontecendo à medida que pequenas quantidades vão sendo acrescentadas (ou seja, tituladas), 

ocasionando uma variação na condutividade da solução, a qual é continuamente medida a 

cada adição. (COZZI e PROTTI 1997; CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000) 

 

7.2 – Tipos de Titulação Condutimétrica  

Em se tratando da ciência Química, existem diversos tipos de reações conhecidas e 

amplamente estudadas, entretanto para a titulação condutimétrica, as principais reações que 

poderiam ocorrer durante o processo podem ser destacadas, principalmente, por: 

 Titulação de Neutralização: Quando ocorrem reações de neutralização 

ou reações ácido-base. 
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 Titulação de Precipitação: para titulações em que ocorrem reações de 

precipitação, ou seja, cujo produto tenha baixa solubilidade no solvente. 

 Titulação de Oxi-redução: Para reações de oxi-redução, ou seja, de 

transferência eletrônica entre espécies. 

 

7.2.1 – Titulação de Neutralização :  

Trata-se de uma reação de neutralização, ou seja, de uma reação ácido-base. Para o 

caso, o titulado, ou seja, a solução que se quer titular, contém um ácido genérico e forte HX, 

que tem a dissociação em água, conforme a reação 9.  

O seu titulante, ou seja, a solução cujas espécies são adicionadas é uma solução de 

uma base genérica e forte MOH, que se dissocia em água, conforme a reação 10. 

As espécies iônicas H
+ 

e OH
-
, tem altos valores de condutividade equivalente (λoH

+
 = 

349,8 Scm
2
 e λoOH

- 
= 199,1Scm

2
). (COZZI e PROTTI 1997; CIENFUEGOS e VAITSMAN, 

2000) Com isso, a solução chamada titulado tem alta condutividade em função da 

contribuição do íon H
+
. Outras espécies iônicas apresentam valores bem menores de 

condutância. 

À medida que a base vai sendo adicionada e a reação H
+
+ OH

- 
→ H2O vai 

acontecendo, ou seja, o íon H
+
 vai sendo retirado do meio reacional na forma de água, a 

espécie iônica M
+
, da base MOH, vai ficando em seu lugar. Estes novos cátions (M

+
), 

necessariamente, possuem condutância bem menor que o íon H
+
 e, conforme vai se medindo a 

condutividade da solução à medida que o titulante vai sendo adicionado, verifica-se 

instrumentalmente um decréscimo na condutividade da solução. Isso ocorre até que em certo 

ponto, a condutividade volte a subir. A Fig. 1 ilustra uma curva gerada pela titulação por 

neutralização de espécies fortes:  

 

Fonte: Cienfuegos e Vaitsman, 2000 

Figura 1 – Curva da Titulação Condutimétrica por Neutralização 
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O eixo da abcissa representa o volume de titulante (neste caso, uma base) e o eixo da 

ordenada representa a condutividade. 

O ponto mínimo é dito ponto de equivalência, ponto de virada ou ponto 

estequiométrico, porque neste ponto as espécies que reagiriam totalmente, ou seja, reagem 

estequiometricamente, neste caso H
+ 

e OH
-
, reagem totalmente para formar o sal 

correspondente e água. 

Um ponto importante de salientar é que as condutividade dos íons M
+
 e OH

-
 juntas 

são sempre menores que a do íon H
+ 

. E a da espécie X
-
 é pequena em comparação a desses 

íons. (COZZI e PROTTI 1997; CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000) 

 

7.2.2 – Titulação de Precipitação  

Na titulação por precipitação, o titulado é uma espécie salina em que ao entrar em 

contato com o titulante, precipita uma certa espécie insolúvel. Conforme o titulante vai sendo, 

adicionado, a condutividade da solução vai diminuindo, gradativamente, pois a condutividade 

da solução é expressa em termos de condutância das espécies positivas e negativas. 

Como exemplo uma solução aquosa de cloreto de sódio titulada com solução de 

nitrato de prata. Conforme a titulação vai acontecendo, a reação que se passa é : 

Na+
(aq) + Ag+

(aq) + Cl-(aq)+ NO3
-
(aq)  Na+

(aq) + NO3
-
(aq) + AgCl(s)   (14) 

    

Entretanto, o cloreto de prata tem seu produto se solubilidade da ordem de 10
-10

 a 

25
o
C (Kps = 2 x 10

-10
). A medida que o nitrato de prata vai sendo adicionado à solução, o íon 

cloreto vai sendo retirado da solução precipitando sob forma de cloreto de prata, AgCl. O íon 

cloreto apresenta uma condutância de 73,6 Scm
2 

 e é substituído por nitrato, cuja condutância 

é em torno de 71,3 Scm
2
 (COZZI e PROTTI 1997; CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000). 

Além disso, o íon sódio permanece em solução, de modo que sua parcela na condutividade da 

solução permanece a mesma.  

Conforme o nitrato de prata é adicionado, ocorre um decréscimo na condutividade, 

relacionado à diferença de condutividade dos íons cloreto e nitrato citada antes. Quando todo 

o íon cloreto é retirado de solução, a condutividade volta a subir, pois não há mais nada a 

precipitar. 

A Fig. 2 ilustra o processo que acontece na titulação por precipitação:  
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Fonte: Cienfuegos e Vaitsman (2000) 

         Figura 2 – Curva da Titulação Condutimétrica por Precipitação  

 

O ponto de mínimo na curva é o chamado de ponto de equivalência ou ponto 

estequiométrico. (COZZI e PROTTI 1997; CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000) 

 

7.2.3 – Titulação de Oxirredução  

Para que uma reação de oxirredução ou redox aconteça é, muitas das vezes, de 

fundamental importância que se passe em meio ácido ou básico. De acordo com o que foi 

abordado em itens anteriores, os íons H
+
 e OH

-
 possuem altos valores de condutância (349,8 

S.cm
2 

e 199,1 S.cm
2
 , respectivamente) (COZZI e PROTTI 1997; CIENFUEGOS e 

VAITSMAN, 2000). Por isso, este fato tornaria a titulação por oxirredução desvantajosa, face 

às altas condutâncias das espécies H
+
 ou OH

-
, pois fariam com que a variação de 

condutividade não seja tão sensível e/ou perceptível. Entretanto, a mudança de cor da espécie 

que é titulante, no ponto estequiométrico ou de equivalência torna fácil a percepção do mesmo 

e há também um grande decréscimo na condutividade, uma vez que deixa de ter H
+
 no meio.  

Será utilizado como exemplo, a reação entre o permanganato em meio ácido com o 

íon ferroso (Ferro II), cujas semi-reações potenciais são:  

(3 X)   Fe
2+

 → Fe
3+

 + e
- 
     E

o
 = - 0,77 V     (15) 

(1 X )  MnO4
-
 + 4H

+
 + 3e

-
 → MnO2 + 2 H2O   E

o 
= 1,695 V     (16) 

 A reação global entre essas espécies pode ser descrita por:  

3 Fe
2+

  + 2 MnO4
-
 + 8H

+
 → 2MnO2 + 3 Fe

3+
+ 4H2O    ∆E

o
 = 0,925 V    (17) 

(BRADY e HUMISTON, 1986; RUSSEL, 1990) 
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Na reação, percebe-se que em função da presença do íon H
+
 em grande quantidade 

no meio, a condutividade é alta. Com isso, espera-se que antes do ponto estequiométrico se 

tenha pouca variação de condutividade, afinal, a reação não se passou. 

Com a adição de titulante, deve haver um decréscimo significativo na condutividade, 

o que evidenciando o ponto de equivalência ou estequiométrico. (COZZI e PROTTI 1997; 

CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000).  
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8 – CÉLULAS CONDUTIMÉTRICAS 

 

8.1 – Descrição das placas de uma célula 

Estes dispositivos são planejados e projetados de modo a medirem a migração de 

íons, seguindo a lei de Migração independente de Kohlrausch. No tópico 6, item 6.4, foi 

discutido alguns fatores fundamentais sobre células, tais como descrição e constante da célula. 

Uma célula condutimétrica é, principalmente, constituída por duas placas metálicas e de 

platina, dispostas a uma distância L (em cm) uma da outra, cujas áreas são iguais a A (em 

cm
2
), recobertas de uma camada de negro de platina. 

Estas placas são imersas na solução a que se deseja medir a condutividade e na 

região entre as placas, ou seja, ao longo de toda distância L, ocorrerá a movimentação dos 

íons. (COZZI e PROTTI 1997; CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000) 

 

8.2 – Constante da Célula  

Uma solução eletrolítica funciona como uma resistência (como em um fio metálico, 

por exemplo), de modo que se define a sua resistência, pela 2ª Lei de Ohm, ou seja, pela 

equação 26: 

Ω = (1/k) . (L/A), onde k é a condutividade 

A substância que recobre as placas, negro de platina, impede que haja a polarização e 

adsorção de gases. As placas são imersas verticalmente na solução. Recomenda-se que para 

soluções de alta condutâncias específicas, use-se uma célula com θ ≥ 1 cm
-1

 e para soluções 
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com baixas condutâncias θ ≤ 1 cm
-1

. (COZZI e PROTTI 1997; CIENFUEGOS e 

VAITSMAN, 2000) 

 

8.3 – Tipos de Células  

 Em se tratando de medidas de condutividade, alguns tipos de células podem ser 

utilizados. Porém, há que se ressaltar dois principais tipos de células; de imersão e de fluxo, 

tais como mostrado na Fig. 3. 

                   

                         Célula de Fluxo                        Célula de Imersão   

                                Fonte : Cienfuegos,2000   

                                Figura 3 Células de Fluxo e de Imersão 

 

Para uma célula dita de fluxo, os eletrodos, ou seja, as placas metálicas se fixam em 

uma local da célula, ao passo que a solução passa em fluxo por eles. Em uma célula de 

imersão, como o próprio nome diz, a célula como um todo é imersa na solução e assim se faz 

a medida. 

Para estes dois tipos de células, pode-se fazer algumas alterações na aparelhagem, de 

modo que se pode obter mais tipos de células como ilustra a Fig. 4. Para o caso de células de 

fluxo para de titulação de precisão (Fig. 4A) e célula de Fluxo para titulação com banho 

termostático (Fig. 4B).  

      

                                   A                                                B 

Fonte: Cozzi,1997 

Figura 4 – Células de Fluxo 

 



 
 

38 
 

Já para células de imersão, tem-se diversos tipos de adaptações, dentre as quais é 

importante ressaltar uma variedade enorme de posições dos eletrodos, dentro da célula, 

permitindo uma série de adaptações possíveis, como ilustrado na Fig. 5. 

 

             

Fonte: Cozzi e Protti,1997 

Figura 5. Tipos de Células de Imersão 

 

No mercado, é possível encontrar células de imersão e de fluxo dos mais variados 

tipos, eficiências e preços, conforme ilustram as Figuras 6 a 8. 

                                                    

A                                                      B                                                    C 

Figura 6: Aparelhagem de Condutividade para bancada de laboratórios 

(Condutivímetro de Bancada – A: Condutivímetro de bancada GEHAKA
®
, B : 

Condutivímetro NI CVM Bunker
®

, C: Condutivímetro de Bancada multi-parâmetro com 

compensação automática de Temperatura - HANNA HI 2315). 

  

Figura 7 : Condutivímetro de Campo ( DP Union®) 

 

 

Figura 8 : Sonda de Imersão de Inox 

TS-11X Digimed
®
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9 – PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

O avanço dos estudos em eletroquímica é atribuído, de forma significativa às 

variações em condições experimentais em medições realizadas, tanto em condutimetria 

quanto em titulações condutimétricas. 

Variáveis como temperatura, intensidade do campo elétrico, diferença nos tipos de 

eletrodos, material em que os eletrodos são recobertos, concentração das espécies eletrolíticas 

em solução, entre outras, são fatores preponderantes na busca de novas realidades a serem 

aplicadas nestas práticas eletroanalíticas de determinação de espécies.  

Desta forma, faz-se extremamente necessário este levante de conhecimento físico-

químico para que tais fatores enumerados sejam variados e com isso novas perspectivas 

alcançadas. Pesquisas em âmbito de síntese de novos polímeros para recobrir eletrodos são 

cada vez mais realizadas. Atenção especial é dirigida a pesquisas de síntese de polímeros à 

base de filmes de carbono. 

Desta forma, em função das muitas possibilidades, não haveria restrições às 

variações em que se poderiam executar na busca de novas perspectivas e por consequência, 

muitos seriam os novos caminhos abertos. Torna-se, de certa forma, complexo prever neste 

trabalho quais seriam os rumos eletroanalíticos a se tomar, porém todas estas rotas 

alternativas, em uma abordagem científica, só são possíveis fruto a todo este conhecimento 

desenvolvido ao longo de mais de dois séculos de pesquisa e de desenvolvimento. 
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10 – CONCLUSÕES 

 

Seja por titulações condutimétricas ou medida direta de condutividade, os processos 

eletroanalíticos de determinação condutimétricas, tem hoje em dia, uma importante aplicação 

na caracterização de soluções eletrolíticas, bem como na identificação de certas matrizes, em 

âmbito industrial ou até mesmo ambiental. 

A criação de novos caminhos nesta linha de pesquisa se alicerça nos fundamentos 

esmiuçados neste trabalho, que tenta de forma sucinta apresentar todo o desenvolvimento 

físico-químico e eletroanalítico, por de trás destas técnicas e instrumentos, onde se tem 

origem nos conhecimentos mais primordiais da Química. 

Portanto, a aplicação de novas técnicas de eletroanálise, que poderão ser 

desenvolvidas, tem origem na compreensão e no estudo aqui apresentados, o que torna valioso 

o seu entendimento. 
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