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Resumo 

 Esta actividade laboratorial tem como finalidade a determinação da 

dureza de uma amostra de água através de uma titulação complexo-métrica 

com EDTA, cuja concentração é rigorosamente conhecida. Com o Negro de 

Eriocrómio-T, os iões     formam complexos fracos que são característicos 

pela sua cor de vinho. Ao efectuarmos a titulação com EDTA, como este forma 

complexos mais estáveis com os iões    , vai desfazer os 

                                 , considerando-se a titulação completa 

quando a solução adquirir uma cor azulada. Através do número de moles de 

EDTA usados na titulação é possível calcular a concentração de iões    , visto 

que a reação ocorre na estequiometria de 1 mol de EDTA : 1 mol de    . Era 

de esperar que o valor obtido fosse inferior a 75mg de carbonato de cálcio por 

litro devido ao facto de estarmos numa região granítica, o que se veio a 

confirmar pois obtemos uma dureza total de 72,2 mg de carbonato de cálcio 

por litro. 

Introdução 

 

A água natural dissolve inúmeros sais enquanto percorre o solo e rochas. 

Água contendo elevadas quantidades de iões    , nomeadamente magnésio e 

cálcio, é denominada por água dura. Os iões      e      são os mais comuns 

numa água dura. 

Águas duras causam problemas tanto em casa como na indústria. Os iões 

     e      reagem com o sabão criando sais insolúveis em água. Como 



 

 

consequência, o sabão perde algum do seu poder de limpeza e os sais 

insolúveis destes iões aderem a lavatórios, banheiras, equipamento industrial, 

etc. Relativamente à saúde humana, apesar de serem minerais essenciais à 

vida humana, quando ingeridos em doses elevadas, podem levar a problemas 

de saúde como a osteoporose, pedras nos rins, hipertensão, resistência à 

insulina, entre outros. 

Se subtermos uma água dura a uma ebulição, carbonatos insolúveis de 

cálcio e magnésio são precipitados.  

A dureza total da água refere-se à concentração total de iões     

presentes na água. A dureza temporária, também denominada por dureza 

devida aos carbonatos, refere-se à quantidade de iões     que podem ser 

precipitados, como Ca    e Mg   , após fervura da água, sendo estes 

compostos insolúveis.  

As equações 1 e 2 a baixo representadas, mostram, respectivamente, a 

formação destes carbonatos insolúveis, que precipitam quando existe fervura 

da água ou no processo de amaciamento com cal (hidróxido de sódio).  

          +      
                                    + Ca   (s) +    (g)      

(equação 1) 

          +      
       +                                          + 

2Ca   (s)        (equação 2)    

Dureza permanente refere-se à quantidade de magnésio e cálcio que 

permanecem na solução após a remoção da dureza temporária e está 



 

 

associada a aniões sulfato, cloreto e nitrato. 

                                Tabela 1 - Grau  de dureza de uma água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a tabela e a imagem anterior, o valor obtido dificilmente 

será superior a 75mg/L, a não ser que a nossa amostra esteja contaminada. 

A concentração de metais numa solução pode ser determinada de 

diversas formas, sendo as mais comuns as titulações e a espectrofotometria de 

mg/L de 

CaC   
Grau de Dureza 

0-75 Macia 

75-150 Moderadamente Dura 

150-300 Dura 

>300 Muito Dura 

Ilustração 1 - Dureza da água em Portugal 



 

 

absorção atómica. 

Nesta experiência, o método usado foi uma titulação complexométrica 

com EDTA.  

Esta titulação baseia-se no facto do ácido etilenodiamino tetra-acético 

(C10H16N2O8) ser um ácido que actua como ligante hexadentado, isto é, pode 

complexar o ião metálico através de seis posições de coordenação. O EDTA 

liga-se ao ião metálico através de várias ligações covalentes, “aprisionando-o” 

no seu interior e formando uma estrutura heterocíclica (b) o que faz com que 

estes complexos tenham uma enorme estabilidade. O EDTA pode formar 6 

complexos em solução, sendo que é necessário pH muito próximos de 14 para 

obtermos o EDTA completamente desprotonado (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

É fundamental para o cálculo da dureza da água sabermos que o EDTA 

Ilustração 2 - (a) estrutura 
química do EDTA desprotonado; 
(b) estrutura heterocíclica 



 

 

reage com os iões metálicos numa estequiometria 1:1, como podemos ver pela  

seguinte equação: 

     +  EDTA                             [M.EDT           

(equação 3 – Reação de complexação dos iões      com EDTA) 

 

O Negro de Eriocrómio T (C20H12N3O7SNa) é um indicador 

complexométrico usado em titulações complexométricas, como no caso desta 

experiência. Este indicador é característico pela sua cor azul em soluções 

puras, no entanto, numa água dura com pH próximo de 10, vai-se combinar 

com catiões metálicos bivalentes (cálcio e magnésio, principalmente) formando 

um complexo fraco de cor magenta.  

    +  Negro de Eriocrómio T                  [M.Negro de Eriocrómio          

(equação 4 – Reação de complexação dos iões      com o Negro de           

Eriocrómio T) 

Sabendo que tudo existente na química procura ligações que dêem uma 

maior estabilidade aos compostos, ao fazermos a titulação com EDTA, os 

complexos fracos de Negro de Eriocrómio T são destruidos e acontece a 

reação representada na equação 3, devido ao facto de estes catiões formarem 

complexos mais fortes com o EDTA. Quando todos os complexos dos iões 

metálicos bivalentes com o Negro de Eriocrómio T são destruídos, a solução 

adquire a cor azul e essa mudança de cor está associada ao ponto final da 

titulação. Este método é o método mais utilizado em laboratórios e apresenta 



 

 

resultados extremamente precisos, visto que a concentração do EDTA e a 

estequiometria das reações químicas que ocorrem durante a titulação são 

rigorosamente conhecidas. 

Na imagem que se segue está representada a alteração da cor que a 

solução vai sofrendo à medida que é adicionado o titulante (EDTA) ao titulado. 

 

 

 

 

Resultados 

 

               Tabela 2 – Volumes necessários para preparação das amostras 

 

 

 
Volumes usados para preparar as 

amostras 

 

1ª Amostra (água) 
 

100  ± 0,08 mL 

 

2ª Amostra (água) 
 

50 ± 0,05 mL 

Tampão de 
amónia/Cloreto de 

amónio 
1 ± 0,006 mL ( Para cada amostra) 

 

 

 

 

 

Ilustração 3 - Alteração da cor da solução à medida que se 
vai adicionando o titulante (EDTA) 



 

 

 

Tabela 3 - Volume de EDTA usado na titulação de uma amostra de 100mL de água de consumo 

 
Volume de EDTA usado na titulação de uma 

amostra de 100 mL 

Titulação 1 7,00  
 
 0,05 mL 

Titulação 2 6,90  
 
 0,05 mL 

Média 
6,95 mL 

 

                              Tabela 4 - Volume de EDTA usado na titulação de uma amostra de 50mL de água de consumo 

 
Volume de EDTA usado na titulação de uma 

amostra de 50 mL de água 

Titulação 1 2,90  
 
 0,05 mL 

Titulação 2 2,70  
 
 0,05 mL 

Titulação 3 2,70  
 
 0,05 mL 

Média 2,80 mL 

 

                                   Tabela 3 - Determinação da dureza de uma amostra de água de consumo 

 Dureza da água em mg de       por litro 

Total 72,2 

Permanente 72,7 

Temporária 
0 

      

 

 



 

 

Cálculos 

 Dureza total: 

Para se determinar a dureza total de uma água, necessitamos de descobrir 

a quantidade total de      presente na solução.  

                    ] = 
       

              
                         n       = n(EDTA) 

 

 (b) n(EDTA) = (Volume médio das titulações da tabela 1) x [EDTA] (c) 

 (a) Concentração do ião          em mol por Litro. 

 (b) número de moles de EDTA em moles. 

 (c) concentração molar ou molaridade de EDTA 

            n (EDTA) = (6,95 x      L) x (1,038 x      mol/L) = 7,21 x      mol 

 Sabendo o valor do n(EDTA), podemos então substituir na equação 

acima representada e saber o valor da      ]. 

       ] = 
               

        
                 ] = 7,21 x      mol/L  

 Dado que o valor da dureza da água é expresso em mg de       por 

litro, é necessário descobrir a massa de       correspondentes a 7,21 x 

     mol. 

C(       = (7,21 x      mol/L) x (100,09 g/mol) x         

C(       = 72,2 mg/L de        



 

 

 Dureza permanente: 

 Após a fervura da água existe precipitação dos carbonatos e 

bicarbonatos existentes na água. Calculando a concentração de      após a 

filtração dos carbonatos e bicarbonatos, obtemo-se a dureza total. 

                           ] = 
       

              
                                  n       = n(EDTA) 

 

n(EDTA) = (Volume médio das titulações da tabela 2) x [EDTA]        

n(EDTA) = (2,80 x       mL) x (1,038 x      mol/L) = 2,91 x      mol 

 

 Sabendo o valor do n(EDTA), podemos então substituir na equação 

acima representada e saber o valor da      ] após a precipitação dos 

Carbonatos e Bicarbonatos. 

       ] = 
               

        
                      ] = 5,82 x      mol/L 

Convertendo mol/L para mg/L obtemos o seguinte valor: 

(c) C (       = (5, 82 x      mol/L) x (100, 09 g/mol) x     = 58, 2 mg/ L 

(c) Concentração mássica do Carbonato de Cálcio em miligramas por litro. 

 

Contudo, temos de ter em conta que a amostra tinha um volume de 200 

mL e foi necessário perfazer o volume do balão volumétrico que era de 250  

 
 



 

 

0,15  mL, ou seja, foi efectuada uma diluição de 200 mL em 250 mL. 

Sendo assim, a C(      = (58,2 mg/L) x 
     

     
    C(       = 72,7 mg/L 

 Dureza temporária: 

A dureza temporária = dureza total – dureza permanente   Dureza 

temporária = 72,2 mg/L – 72,7mg/L = -0,5mg/L 

Análise dos Dados e Erros 

 O facto da dureza temporária ter dado um valor negativo deve-se aos 

erros aleatórios e sistemáticos associados. Os erros sistemáticos estão 

associados à instrumentação utilizada : Balão volumétrico 250 ± 0,15 mL, 

pipeta volumétrica 100 ± 0,08 mL, pipeta volumétrica 50 mL ± 0,05 mL, pipeta 

graduada 1 ± 0,006 mL e da bureta 50 ± 0,05 mL. 

Discussão e interpretação dos dados obtidos 

 Sabendo que a dureza total é a soma da dureza permanente e da 

dureza temporária, o valor da dureza permanente nunca pode ser superior ao 

da dureza total, nem a dureza temporária pode ser negativa. Sendo assim, 

temos de considerar que a dureza total = dureza permanente e dureza 

temporária = 0.  

Com o conhecimento e experiência laboratorial que adquirimos, 

afirmamos que esta diferença nos valores, para além de se deverem a erros 

sistemáticos e aleatórios, também se deve à redução da toma de amostra de 



 

 

100mL para 50mL. Como a concentração de iões     vai ser reduzida a 

metade, é necessária metade da quantidade EDTA para fazer a titulação. 

Como se tratavam de tomas de volumes muito baixos, o ponto final da titulação 

não foi determinado com exactidão porque uma simples gota de EDTA alterava 

totalmente a cor da solução, quando a titulação estava perto do final. Se 

quisessemos aumentar a exatidão dos resultados, deveriamos aumentar o 

volume o máximo possível, no entanto, na maioria dos casos, isso é bastante 

mais demorado e muito menos rentável economicamente.  

Conclusão 

 Como era de esperar, o valor da dureza da água encontra-se dentro do 

intervalo de 0-75 mg porque encontramo-nos numa zona granítica, 

caracteristica pelas suas águas macias. Também era expectável que a dureza 

temporária fosse muito baixa porque não queremos uma água de consumo 

que, quando fervida, precipite sólidos insolúveis. 
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