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RESUMO: O sistema primário de coulometria ora sendo implantado no Inmetro objetiva determinar a pureza
de materiais de referência de grande utilidade em análises volumétricas tanto nas indústrias quanto em
laboratórios de análises químicas. Por este sistema, através da certificação de materiais de referência de
compostos químicos puros e soluções de alta pureza, será garantida a rastreabilidade das medições químicas ao
mol, que é a unidade de quantidade de substância do Sistema Internacional de Unidades (SI). Este trabalho visa
a apresentar o sistema coulométrico do Inmetro e a sua utilização na determinação da concentração de uma
solução de ácido clorídrico de valor nominal de 0,01 mol·kg−1. O resultado da titulação coulométrica a corrente
constante obtido com o uso do sistema primário de coulometria foi 0,0103855 mol·kg−1 ± 0,040% (k=2; com um
nível de confiança de  95%). Esta solução, cuja concentração foi determinada com elevada exatidão, é usada
como material de referência para a obtenção do potencial padrão do eletrodo Ag-AgCl pelo sistema primário de
medição de pH do Inmetro, durante a certificação de materiais de referência de pH.
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INTRODUÇÃO

A coulometria é uma técnica eletroanalítica baseada na lei de Faraday para a determinação da quantidade de
substância (mol) de compostos químicos puros ou suas soluções. É uma técnica considerada primária pois a
solução é eletrolisada a corrente constante, de modo que a carga pode ser calculada pelo produto do tempo pela
corrente, portanto, a determinação da quantidade de substância está diretamente relacionada às unidades básicas
do Sistema Internacional de Unidades (SI), sem necessidade de comparação com um material de referência. Em
função da sua elevada exatidão, quando comparada a outros métodos de análise [1], a titulação coulométrica a
corrente constante é muito utilizada nos institutos nacionais de metrologia para a determinação da pureza de
materiais de referência (MR). Este método é empregado em diferentes tipos de titulação, por exemplo, ácido-
base [2], redox [3], por precipitação [4] e titulação complexométrica [5]. Foi apresentada, em trabalho anterior
[6], a importância da coulometria como técnica de eletroanálise.

A Divisão de Metrologia Química do Inmetro (Dquim) tem, entre as suas prioridades, a produção de
materiais de referência certificados (MRC), para garantir a confiabilidade e rastreabilidade das medições
químicas no País. Atualmente, o Laboratório de Eletroquímica (Label) da Dquim, está implantando o sistema
primário de coulometria que será utilizado na certificação de materiais de referência de grande utilização em
análises volumétricas, podendo atingir uma incerteza combinada melhor do que 0,01% . Este trabalho tem por
objetivo apresentar o sistema primário de coulometria do Inmetro, o qual foi usado inicialmente para determinar
a concentração de uma solução de ácido clorídrico (HCl) de valor nominal de 0,01 mol·kg−1, utilizada no sistema
primário de medição pH do Inmetro [7], primordial para a caracterização de MRC de pH (soluções tampão de
pH).

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

A célula coulométrica de vidro (confeccionada a partir de um béquer de 600 mL) é mostrada na Figura 1,
sendo composta por um anodo de prata (fio de prata de 5 mm de diâmetro enrolado em forma de espiral
cilíndrica de ca. 50 mm de diâmetro e 40 mm de altura) colocado no compartimento anódico, de vidro, contendo
uma membrana de vidro sinterizado na sua extremidade. O compartimento anódico é envolto por um
compartimento intermediário, de vidro, cilíndrico, contendo também vidro sinterizado na sua extremidade. Um
tampão de ágar-ágar (3% em 1 mol·L−1 de cloreto de potássio, KCl) de aproximadamente 20 mm foi colocado no
interior do compartimento anódico, bem como um tubo borbulhador de gás argônio (pureza de 99,9999%). No
compartimento catódico contém um eletrodo de platina (Radiometer, chapa de 5 × 5 × 0,25 mm de espessura),
um tubo borbulhador para entrada de argônio (retirada de CO2), um eletrodo combinado de pH (para indicação
potenciométrica do ponto final da titulação) e um cilindro de teflon usado para agitação magnética.

Os reagentes utilizados são de alta pureza provenientes da Merck. O HCl utilizado foi o Suprapur (30%).
Todas as soluções foram preparadas usando-se água deionizada purificada pelo sistema Milli-Q, com
condutividade aproximada de 0,06 µS·cm−1.



Preencheu-se o compartimento anódico da célula com o eletrólito suporte (1 mol·L−1 de KCl). A massa  de
KCl necessária para preparar 250 mL de solução 1 mol·L−1 de KCl foi pesada em um béquer e a seguir
dissolvida com água deionizada purificada. Acrescenta-se esta solução ao compartimento catódico da célula e o
restante do volume necessário para atingir 250 mL é completado, adicionando-se água deionizada purificada.

A partir daí, a intervenção do operador é mínima, uma vez que o sistema é amplamente automatizado: desde
o borbulhamento do argônio, à saída e entrada de solução no compartimento intermediário da célula para
diminuir as perdas por difusão do ácido daquele compartimento, e o cálculo do ponto final da titulação.

O sistema primário de coulometria compõe-se de vários instrumentos e equipamentos auxiliares: uma fonte
de corrente; uma unidade indicadora, para medições tanto potenciométricas quanto amperométricas (3
eletrodos); temporizador (timer) para medir o tempo de duração do incremento de carga, limitado entre 1-9900
segundos e tempo de 1 µs para ligar/desligar a passagem de corrente; e equipamentos para controle de
instrumentos periféricos (dosador da Metrohm, injeção de gás argônio, sistema de vácuo, etc.).

Figura 1: Desenho esquemático da célula coulométrica composta de 1: borbulhador de gás argônio; 2:
compartimento anódico contendo o eletrodo de prata, um tampão de ágar-ágar, membrana de vidro e um
borbulhador de gás argônio; 3: compartimento intermediário com membrana de vidro na sua extremidade; 4:
eletrodo combinado de pH; 5 eletrodo de platina; 6: placa para minimizar perdas por respingos; 7 cilindro de
teflon e 8: agitador magnético.

Na coulometria a corrente controlada de alta exatidão, a carga é adicionada em 3 etapas [2, 8]. Na titulação
inicial, uma pequena quantidade de analito (2 a 3 gotas da amostra, HCl 0,01 mol·kg−1) é adicionada através de
uma micropipeta e pequenos incrementos de carga com corrente pequena (1,7000 mA) são usados para localizar
o ponto final da titulação inicial (pH de 6,9585). Após a adição da amostra a titular, massa de 10,43594 g,
através de um seringa de plástico de 10 mL, começa e a titulação principal em que 99,95% da carga necessária é
adicionada com corrente elevada de 200 mA e, a seguir, o ponto final (pH igual a 6,9833) foi localizado durante
a titulação final da mesma maneira que a titulação inicial (passando-se uma corrente de 1,7000 mA). A carga
consumida entre os dois pontos finais corresponde à carga necessária para titular a amostra. A incerteza de
medição foi estimada com o uso do guia ISO GUM [9].

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A titulação coulométrica a corrente constante aplicada a uma solução de HCl de valor nominal de 0,01
mol·kg−1 realizada pelo sistema primário de coulometria do Inmetro apresentou como resultado o valor de
0,0103855 mol·kg−1 ± 0,040% (k=2; com nível de confiança de 95%), valor obtido com elevada exatidão.

Este valor da concentração de HCl deve ser determinado com exatidão, uma vez que esta solução é usada nas
células Harned do sistema primário de medição de pH do Inmetro para a determinação do potencial padrão do
eletrodo Ag-AgCl, essencial à caracterização de MR de pH.

Comparando-se este resultado com o obtido no trabalho anterior [6], verificou-se uma excessiva melhora na
incerteza obtida pelo método atual, no qual o desvio padrão relativo que era de 0,5%, diminuiu para 0,040%,



neste trabalho, podendo ser comparado aos resultados de coulometria obtidos pelos demais institutos de
metrologia [10].

CONCLUSÕES

Com o uso do sistema primário de coulometria, determinou-se a concentração de uma solução de HCl de
valor nominal de 0,01 mol·kg−1, obtendo-se o valor de 0,0103855 mol·kg−1 ± 0,040% (k=2; com nível de
confiança de 95%), cuja incerteza se equivale à obtida pelos demais institutos de metrologia.

A exatidão obtida pelo sistema primário de coulometria na determinação da concentração de uma solução
diluída de HCl, tornou-a adequada à caracterização de MR de pH através do sistema primário de medição de pH
do Inmetro.

Em função da sua ampla área de aplicação e elevada exatidão de medição, o sistema primário de coulometria
será, portanto, utilizado na determinação da pureza de MR de compostos químicos puros e de soluções, através
da titulação coulométrica a corrente constante de seus ácidos, bases e sais, o que irá gerar a produção de diversos
MRC, tão necessários ao País, através dos quais, o Inmetro irá disseminar a rastreabilidade e confiabilidade a
diferentes medições químicas.
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