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1.RESUMO  

A titulação permanganométrica de íons Fe2+ é freqüentemente utilizada em 

cursos de graduação e em práticas de laboratórios, que utiliza o zinco metálico com 

reagente redutor. Neste trabalho é utilizado o magnésio em raspas a fim de se obter 

um resultado equivalente ao do Zn, levando-se em consideração que o Mg 

proporciona uma redução mais efetiva que o zinco com um consumo menor de 

reagente. 
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2. INTRODUÇÃO 

A titulação permanganométrica de íons Fe2+ é realizada há décadas sendo 

essa titulação simples, rápida e didaticamente explorada, pois envolve uma série de 

reações de óxido-redução (Lichtig et al. 1997). Na literatura específica utiliza-se o 

redutor de Jones na determinação volumétrica de íons Fe3+, sendo esse processo 

moroso e conduz a diluições excessivas da solução final. Na metodologia atual, íons 

Fe3+ e NO3
- em meio ácido ao serem tratados com zinco metálico a quente são 

reduzidos quantitativamente a íons Fe2+ e NH4
+, sendo o excesso de zinco metálico 

consumido pelo excesso de ácido.              

3. OBJETIVOS 

Explorar pedagógicamente os aspectos teóricos e práticos das reações 

envolvidas na redução de Fe3+ utilizando magnésio metálico em raspas, já que este 

é um agente redutor mais eficiente que o Zn, pela sua posição na série 

eletroquímica e seu potencial padrão de redução. 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Uma amostra de 25 mL de solução contendo 0,1 mol L-¹ de Fe³+ (pH entre 1 e 

2), foi transferida para um erlenmeyer contendo magnésio metálico em raspas, cujas 

quantidades utilizadas foram de 0,2 a 0,9 g. A solução foi agitada e aquecida até 

inicio de ebulição, apresentando uma turvação. Adicionou-se 5,0 mL de solução 

H2SO4 3,0 mol L-¹ e aqueceu-se novamente ate iniciar ebulição. A solução foi 

resfriada a temperatura ambiente e a seguir adicionou-se 15,00 mL da solução de 

Zimmermann-Reinhardt e  25,00 mL de água destilada. Antes de cada titulação as 

amostras foram filtradas para a separação do pó metálico, obtendo assim uma 

solução sem resíduos. A titulação foi feita com solução de KMnO4 0,0200 mol L-1 

previamente padronizada seguindo BACCAN et al. (2001), até que uma coloração 

rósea permanente se manteve na solução. 



A solução de Zimmermann-Reinhardt foi preparada segundo a metodologia 

proposta por BACCAN et al. (2001). 

 Para efeito de comparação, foi realizado um ensaio em duplicata utilizando-

se 1,5 g de Zn metálico conforme a metodologia de LICHTIG et al.(1998). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados obtidos com essa análise estão representados na    Tabela 1. 

Com esses valores realizou-se um gráfico da concentração de íon Fe3+ versus a 

quantidade de redutor metálico utilizado, que está representado na Figura 1. 

Observa-se na Figura 1 que o teor de Fe3+  0,6 g de Mg e a partir desse valor tende 

a diminuir. Este resultado mostra que a quantidade de redutor metálico limita essa 

análise. O teor de Fe3+ foi calculado através da seguinte equação: 

amostraKMnOKMnOFe
CC V/V5
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Figura 1- Teor de Fe3+ em função da massa de redutor metálico, utilizada na 

determinação permanganométrica de íons Fe3+. 
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O resultado mais semelhante ao do zinco foi quando se utilizou 0,5 g de Mg 

em raspas. Portando considera-se que o método que utiliza magnésio em raspas 

leva a um menor consumo de reagente. Análises estatísticas de comparação de 

médias serão feitas para comprovar esses resultados. 

Tabela 1. Valores obtidos da titulação do Fe2+ com KMnO4 0,0200 mol L-1. 



Massa de Mg / 

gramas 

0,25 0,30 0,40 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Volume  

de KMnO4     

mol L-1 / mL 

23,60 22,80 21,30 23,00 20,04 19,70 14,90 14,00 

Concentração 

de Fe3+ /  

mol L-1 

0,0944 0,0912 0,092 0,092 0,0816 0,0788 0,0596 0,056 

 Os resultados obtidos até o momento não são conclusivos. A próxima etapa 

deste trabalho  então consistirá em elucidar melhor os resultados obtidos até o 

momento afim de propor uma metodologia analítica para a determinação de ions de 

Fe³+  em amostras de águas naturais. Ainda se necessita fazer mais testes para que 

se alcance um resultado conclusivo, mas tudo indica que é possível fazer essa 

substituição de reagentes. 
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