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       Esta apostila de Práticas de Química Analítica é uma tentativa de se colocar no 

papel um esquema de trabalho para as aulas práticas. Tem por objetivo auxiliar e 

possibilitar ao aluno uma situação de maior aproveitamento. 

       O trabalho que se realiza em práticas de Química Analítica requer, além de grande 

dedicação e interesse, muito cuidado e atenção. Para melhor aprendizagem, torna-se 

necessário o aproveitamento substancial do tempo.  O volume de informações é enorme 

e a quantidade de conceitos necessários é demasiada. Procure fixar muito bem todos os 

conceitos básicos, deixando-os cada vez mais solidificados e vivos na memória; isto lhe 

dará mais segurança e uma maior capacidade de raciocínio. Com certeza, quando um 

aluno consegue entender e assimilar claramente os problemas relacionados à um 

determinado experimento, se sentirá mais firme, hábil e com maior determinação ao 

procurar o entendimento de qualquer um outro subsequente. 

       O tempo de laboratório é importantíssimo, quanto mais, melhor! - tenha sempre 

presente que a química é uma ciência experimental - por isso explore ao máximo o 

laboratório. Tome conhecimento do que será discutido em cada aula e se prepare antes. 

Anote tudo o que observar e procure representar por meio de equações de reação todos 

os fenômenos químicos processados. Reserve sempre um período posterior às aulas para 

organização e fixação do que foi colocado à sua disposição. Em caso de dúvidas refaça 

os testes ou experimentos, esclareça-os com o professor ou explore a literatura.  
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INSTRUÇÕES PARA O TRABALHO DE LABORATÓRIO 

         Mesmo que outras disciplinas de laboratório do curso tenham apresentado e 

discutido as normas e fornecido esclarecimentos sobre o trabalho prático, convém 

relembrar alguns itens importantes assim como mencionar aqueles de caráter 

específico.  

O laboratório é um lugar de trabalho sério. EVITE QUALQUER TIPO DE 

BRINCADEIRAS pois a presença de substâncias inflamáveis e explosivas e material 

de vidro delicado e, muitas vezes, de preço bastante elevado, exigem, como se não 

bastassem as normas de boa educação, uma perfeita disciplina no laboratório.  

1. É   INDISPENSÁVEL   O   USO   DE  JALECO.  

2. O trabalho no laboratório é feito em grupos. Antes de iniciar e após o término 

dos experimentos MANTENHA SEMPRE LIMPA A APARELHAGEM E A 

BANCADA DE TRABALHO.  

3. Estude com atenção os experimentos antes de executá-los, registrando no 

caderno de laboratório as observações e conclusões que fez, após a execução dos 

mesmos.  

4. As lavagens dos materiais de vidro são realizadas inicialmente com água 

corrente e posteriormente com pequenos volumes de água destilada. Em alguns 

casos, torna-se necessário o emprego de sabão ou detergente, ácido muriático 

(ácido clorídrico  comercial), solução sulfocrômica ou potassa alcoólica.  

5. Em semi-micro análise, trabalha-se sempre com pequenas quantidades de 

substância. Quando as provas forem realizadas em tubos de ensaio, o volume da 

solução problema, bem como os de cada um dos reagentes adicionados, deve ser 

aproximadamente de 10 gotas (0,50 mL).  

6. Deve-se evitar o desperdício de soluções, reagentes sólidos, gás e água destilada.  

7. Deve-se tomar o máximo cuidado para não impurificar os reagentes sólidos e as 

soluções. As substâncias que não chegaram a ser usadas nunca devem voltar ao 

frasco de origem. Nunca se deve introduzir qualquer objeto em frascos de 

reagentes, exceção feita para o conta-gotas com o qual estes possam estar 

equipados ou  espátulas limpas. 

8. Não usar um mesmo material (por exemplo: pipetas, espátulas) para duas ou 

mais substâncias, evitando assim a contaminação dos reagentes.  
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9. Ao se aquecer um tubo de ensaio deve-se fazê-lo de maneira adequada, caso 

contrário, o conteúdo do mesmo poderá ser projetado para fora, atingindo o 

operador ou outras pessoas.  

10. Dar tempo suficiente para que um vidro quente esfrie. Lembre-se de que o vidro 

quente apresenta o mesmo aspecto de um vidro frio. Não o abandone sobre a 

mesa, mas sim, sobre uma tela com amianto.  

11. Cuidado ao trabalhar com substâncias inflamáveis. Mantenha-as longe do fogo.  

12. Todas as operações nas quais ocorre desprendimento de gases tóxicos devem ser 

executadas na capela (como por exemplo: evaporações de soluções ácidas, 

amoniacais, etc.).  

13. Ao observar o cheiro de uma substância não se deve colocar o rosto diretamente 

sobre o frasco que a contém, pois alguns reagentes são altamente tóxicos e 

venenosos. Abanando com a mão por cima do frasco aberto, desloque na sua 

direção uma pequena quantidade do vapor para cheirar.  

14. Na preparação ou diluição de uma solução use   ÁGUA  DESTILADA.  

15. Verificar cuidadosamente o rótulo do frasco que contém um dado reagente, antes 

de  tirar dele qualquer porção de seu conteúdo. Leia o rótulo duas vezes para se 

certificar de que tem o frasco certo.  

16. Ao destampar um frasco ou outro recipiente qualquer manter a sua rolha, 

sempre  que  possível,  entre  os  dedos  da mão  que segura  o próprio frasco. 

Caso não seja possível esta operação, coloque a rolha sobre o balcão sem, 

contudo, deixar tocar  no mesmo a parte que penetra no gargalo do frasco. 

17. Ao transferir o líquido de um frasco para outro procurar segurar o mesmo com a 

mão direita deixando o rótulo voltado para a palma da mão. Evita-se, assim, que 

o líquido que por acaso escorra estrague o rótulo.  

18. Ao retornar o frasco para o seu devido lugar, se o fundo do mesmo estiver 

molhado com o líquido que o mesmo contém, enxugá-lo com um pano próprio, 

evitando assim as manchas que comumente aparecem nos balcões.  

19. Não misturar substâncias desnecessariamente. É comum o aluno curioso 

misturar vários reagentes para “ver o que acontece”. Isto deve ser evitado pois 

poderão ocorrer reações violentas, com desprendimento de calor, projeções de 

substâncias no rosto etc.  

20. Não deixar frascos de reagentes abertos, pois assim poderá haver perdas do 

reagente por derrame ou volatilização. Além disso, pode ocorrer contaminação 
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devido ao contato com o ar, como também serem exalados vapores de cheiro 

desagradável ou venenosos.  

21. Cuidado ao trabalhar com ácido sulfúrico concentrado. Adicionar SEMPRE o 

ácido à água (acidule a água). No caso de queimadura com H2SO4 concentrado, 

secar muito bem a parte afetada, depois lavar com água fria.  

22. Ácidos e bases concentrados atacam a pele e roupa. Por essa razão, devem ser 

utilizados com o máximo de cuidado, principalmente na neutralização de um 

com o outro, pois a reação é violenta.  

23. Não jogar substâncias corrosivas nas pias. Precipitados, papéis de filtro, tiras de 

papel indicador, fósforos, etc. , devem ser depositados em recipientes próprios.  

24. INFORME AO PROFESSOR  DE QUALQUER ACIDENTE QUE 

OCORRA, MESMO QUE SEJA UM DANO DE PEQUENA 

IMPORTÂNCIA.  

25. Entregue as suas tarefas sempre nas datas marcadas.  
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Capítulo 1 – Introdução à química analítica 

 

A ciência e a indústria muito se valem do avanço da química analítica, que lhes 

oferece recursos cada vez mais apurados, com reflexos na qualidade de vida e 

conservação do meio ambiente. 

A Química Analítica identifica e determina as substâncias presentes nos 

materiais, composição das matérias primas e produtos intermediários empregados na 

produção. A evolução dessa área está intimamente ligada ao desenvolvimento 

tecnológico e ao surgimento de novos instrumentos de análise. 

Atualmente, emprega sofisticados equipamentos eletrônicos, técnicas 

eletroanalíticas, de ressonância magnética, espectroscopia de massa e cromatografia. É a 

parte da Química que estuda os princípios e métodos teóricos da análise química que 

são úteis em todos os campos da ciência e medicina. A Química Analítica compreende a 

Análise Qualitativa e a Análise Quantitativa. A Análise qualitativa é utilizada para 

determinar a identidade das espécies químicas presentes em uma amostra. Neste caso, 

não se está interessado na quantidade de cada substância na amostra, mas apenas saber 

se certas substâncias estão presentes ou ausentes. Seus resultados são expressos em 

palavras e símbolos. 

Exemplo: Cobre (Cu). Na Análise quantitativa pretende-se determinar a 

quantidade de uma ou mais espécies químicas. Seus resultados são expressos em valores 

numéricos com indicação do que estes números representam. Exemplo: 5% Fe significa 

5 g Fe / 100 g da amostra. Neste caso, os constituintes da amostra podem estar presentes 

como elementos maiores, menores e traços (menor que 0,1%). 

Estudos envolvendo análise qualitativa são importantes porque nos possibilita 

rever e aplicar conceitos relacionados com reações de precipitação, reações ácido-base, 

reações de oxidação-redução e reações de formação de complexos, que são utilizadas 

para separar e identificar as espécies químicas. Além disso, nos faz compreender como 

podemos resolver um problema analítico através de técnicas de separação e detecção, 

utilizando os esquemas qualitativos de análise. 

A Química Analítica é a ciência que estuda os princípios e a teoria dos métodos 

de análise química que nos permitem determinar a composição química das substâncias 

ou de misturas das mesmas. A análise permite-nos determinar a composição qualitativa 

da substância em estudo, ou seja, identificar os elementos ou íons que a constituem e 
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também a composição quantitativa, ou seja, estabelecer as proporções entre os 

elementos ou íons que tinham já sido identificados. 

A finalidade da Análise Qualitativa é a identificação ou pesquisa dos elementos 

ou íons que constituem a substância em estudo. A Análise Quantitativa permite 

determinar a composição quantitativa dos elementos que entram na constituição da 

substância em estudo. Normalmente, a Análise Qualitativa deve preceder a Análise 

Quantitativa. Deve-se recorrer à Análise Qualitativa mesmo quando se trate de 

determinar a percentagem de um constituinte cuja presença na substância em estudo é 

conhecida antecipadamente. De fato, só se pode escolher o método mais adequado para 

determinação quantitativa de um componente depois de saber quais os outros elementos 

ou íons presentes na substância em estudo. A Química Analítica e, em particular a 

Análise Qualitativa, tem uma importância científica e prática enorme, porque apresenta 

um conjunto de métodos de investigação das substâncias e das suas transformações. São 

também de grande valor nas disciplinas científicas afins da Química: Mineralogia, 

Geologia, Fisiologia, Microbiologia e também em Medicina e Agronomia. O trabalho 

experimental da Análise Qualitativa consiste, no nosso curso, na identificação e/ou 

separação de cátions e ânions. Quanto à Análise Quantitativa consiste no estudo de 

técnicas relacionadas à gravimetria e à volumetria. 

 
 

“Importância crescente em várias áreas da ciência e tecnologia” 
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Capítulo 2 - Análise quantitativa e qualitativa  

 

Leitura de vidrarias de laboratório 

Alguns equipamentos de laboratório apresentam precisão analítica, ou seja, o 

valor lido pelo equipamento é utilizado nos cálculos, com a finalidade de se obter 

resultados. Os equipamentos mais comuns são a bureta, pipeta volumétrica e balão 

volumétrico Todos os equipamentos de precisão analítica têm um traço de referência 

que indica onde o líquido deve estar ao encher o equipamento. 

Neste processo de leitura, existe um desvio criado pelo olho humano, em função 

do ângulo em se faz à leitura. Este desvio é conhecido como erro de Paralaxe. Para 

eliminar este erro devemos realizar a leitura de modo que os olhos estejam na mesma 

linha que a marca. 

Outro fato é de que os líquidos quando em frascos de diâmetro pequeno, 

normalmente, formam uma curvatura que é denomina de menisco. No uso de um 

equipamento de precisão analítica, deveremos ter o cuidado de deixar a parte inferior da 

curvatura tangenciando traço de referência, conforme podemos ver 

 

 

 

Erros e tratamentos dos dados analíticos 

 

Algarismos significativos: número mínimo de algarismos necessários para expressar o 

valor em notação científica sem perda de exatidão. 

Ex.: o número 142,7 tem quatro algarismos significativos, pois pode ser escrito como 

1,427.10
2
, já 1,4270.10

2
 tem cinco algarismos significativos. 
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Os zeros são significativos quando fazem parte do número e não são 

significativos quando são usados somente para indicar a ordem de grandeza, então os 

zeros situados à esquerda não são significativos, por exemplo, 0,1516 (1,516.10
-1

) e 

0,0001516 (1,516.10
-4

) ambos tem quatro algarismos significativos, os zeros situados à 

direita de outros dígitos somente são significativos se forem resultados de uma medida. 

Exemplo: Se a massa de um corpo (por exemplo, de dois gramas) é medida com uma 

balança de que fornece uma precisão de 0,1 g, deve-se representá-la por 2,0 g, que 

também pode ser escrita como 2.000 mg (2,0.10
3
 mg) ou 2.000.000 μg (2,0.10

6
 μg) em 

todos os casos temos dois algarismos significativos. Os zeros significativos são 

representados à seguir em negrito: 106; 0,0106; 0,106; 0,1060. 

O último algarismo significativo (o mais afastado à direita) em um número que 

foi determinado experimentalmente terá sempre uma incerteza associada, a incerteza 

mínima deve ser de 1 no último algarismo significativo. 

 

Algarismos significativos na aritmética: O arredondamento deve ser feito somente na 

resposta final (não nos resultados parciais), a fim de se evitar erros de arredondamento. 

Regra para arredondamento de números: Se o dígito que segue o último algarismo 

significativo é igual ou maior que 5, então o último dígito significativo é aumentado em 

uma unidade. Caso este dígito seja menor que 5, o último algarismo significativo é 

mantido. Existem outras regras, mas não serão consideradas aqui. 

Adição e subtração: Expressamos todos os números com o mesmo expoente e os 

alinhamos em relação à vírgula. A resposta deve ser arredondada de acordo com o 

número que tenha o menor número de casas decimais. 

 

Ex.: 1,632.10
5
                           1,632.105  

        +  4,107.10
3
            ⇒         + 0,04107.10

5
  

        + 0,984.10
6
                         + 9,84 10

5            
            . 

                                                    =    11,51.10
5
 

 

Multiplicação e divisão: Estamos normalmente limitados ao número de algarismos 

contidos no número com menos algarismos significativos. 

Exemplo: 3,26.10
-5

 (1,78) = 5,80.10
-5

;  

4,3179.10
12

 (3,6.10
-19

) = 1,6.10
-6

;  



Móveis – Práticas de Química Analítica                                                                                    10 
 

Números exatos versus números experimentais: Numa classe de aula tem-se 35 

alunos, este número inteiro 35, é conhecido exatamente, e não existe uma incerteza 

nesse valor, um número exato possui infinitos algarismos significativos. Fatores de 

conversão usados dentro de um mesmo sistema de unidades são exatos. Por exemplo, 1 

Km é exatamente 1.000 m; 1 kg é exatamente 1000g e, uma polegada é por definição, 

exatamente 2,54 cm. 

Tipos de erro: Toda medida possui uma incerteza, que é chamada de erro experimental. 

As conclusões podem ser expressas com um alto ou baixo grau de confiança, 

mas nunca completa certeza. O erro experimental é classificado como sistemático ou 

como aleatório. 

Erros sistemáticos ou determinados: Possuem um valor definido e, pelo menos em 

princípio, podem ser medidos e computados no resultado final. São inúmeros e foram 

agregados em quatro grupos mais importantes, a saber: 

a) Erros de método: São provavelmente os mais sérios dos erros determinados, pois são 

os mais difíceis de serem detectados. Para realizarmos uma análise geralmente, 

adaptamos um procedimento ou método retirado da literatura e, não importando quão 

cuidadosamente se trabalhe, o método pode induzir a erros, inerentes ao próprio 

método. Exemplos: Em gravimetria os erros de método mais comum são aqueles 

devidos à solubilidade dos precipitados, à co-precipitação e pós-precipitação e à 

decomposição ou higroscopicidade da forma de pesagem. Em volumetria, citam-se o 

uso impróprio de indicadores e a aplicação do método a concentrações inadequadas. 

b) Erros operacionais: São erros relacionados com as manipulações feitas durante a 

realização das análises. Eles não dependem das propriedades químicas e físicas dos 

sistema, nem dos instrumentos utilizados, mas somente da capacidade técnica do 

analista. Exemplos: quando da filtração em uma análise gravimétrica, não remover o 

precipitado completamente; usar pipetas e buretas sujas;... etc. 

c) Erros pessoais: Estes erros provêm da inaptidão de algumas pessoas em fazerem 

certas observações, corretamente. Por exemplo, dificuldade em observar a mudança de 

cor dos indicadores. Forçar os resultados a concordarem entre si após uma análise, 

também é classificado como erro pessoal. 

d) Erros devidos a instrumentos e reagentes: São erros relacionados com as 

imperfeições dos instrumentos, aparelhos volumétricos e reagentes. Por exemplo, pesos 

e aparelhos volumétricos mal calibrados são fontes de erro. Impurezas de reagentes 

também são fontes gravíssimas de erros. 
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Erros indeterminados ou aleatórios: Mesmo na ausência de erros determinados, se 

uma pessoa faz uma mesma análise, haverá pequenas variações nos resultados. Isto é 

consequência dos chamados erros indeterminados, os quais não podem ser localizados e 

corrigidos. 

No entanto, estes erros podem ser submetidos a um tratamento estatístico que 

permite saber qual o valor mais provável e também a precisão de uma série de medidas. 

Admite-se que os erros indeterminados seguem a lei da distribuição normal 

(distribuição de Gauss). A probabilidade de erro aleatório ser positivo ou negativo é a 

mesma. Exemplos: ruído elétrico de um instrumento; um analista lendo o instrumento 

diversas vezes provavelmente obterá diversas leituras diferentes; erro aleatório 

associado à leitura de escala.  

 

Classificação das operações em procedimentos analíticos 

1. Amostragem (seleção da amostra bruta). 

2. Preparação da amostra analítica. (Redução do tamanho da partícula, Peneiramento, 

Homogeneização, Redução do tamanho da amostra, Medição da amostra analítica). 

3. Operações preliminares com a amostra analítica. (Operações físicas preliminares 

(Dissolução física e Separações Físicas: Extração, Evaporação, Destilação, Sublimação, 

Filtração, Diálise, Cromatografia: em papel, em camada delgada, eletroforese, em 

coluna líquida de alto desempenho por troca iônica, gasosa); Operações químicas 

preliminares. (Reações em amostras inorgânicas: Separações químicas, Dissolução 

química, Complexação, Hidrólise, Precipitação, Dissolução, Troca iônica, Evolução 

gasosa, Absorção gasosa); Operações em amostras inorgânicas e orgânicas (em 

solução): Neutralização, Oxidação, Redução; Operações (reações) em amostras 

orgânicas: Adição, Substituição, Eliminação, Fragmentação, Pirólise, Espectrometria de 

massa). 

4. Determinação Analítica (Operações químicas de identificação ou medição; 

Observações químicas simples: Formação de precipitado, Formação de cor solução, 

Formação de gás; Determinações eletroquímicas: Corrente de descarga de íons 

(espectrometria de massa), Potencial de meia onda (polarografia); Operações Físicas de 

identificação: Densidade, gravidade específica, Dureza, Análise termogalvanométrica, 

Medições de RF e TR (cromatografia); Determinações Mecânicas; Determinações 

térmicas: Ponto de fusão, Ponto de congelamento, Ponto de ebulição, Análise térmica 

diferencial; Determinações óticas: Refratometria, Espectrometria de emissão, 
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Espectrometria de absorção, Espectrometria de fluorescência, Espectrometria de 

Raman, Espectrometria de ressonância magnética nuclear, Difração de raios-X, Arco de 

CC e de AA, Faísca, Plasma acoplado indutivamente, Chama, Fluorescência, Raios – x, 

UV – visível, UV – visível, Infravermelho; Medições de elétrons: Difração de elétrons, 

Espectrometria de elétrons, Espectrometria fotoelétrica,Espectrometria de Auger). 

 

Conforme a quantidade de substância com a qual se opera para realizar as 

reações analíticas, distinguem-se os seguintes métodos de Análise Qualitativa: 

macroanálise, microanálise, semimicroanálise e ultramicroanálise. 

Macroanálise: ensaiam-se quantidades relativamente grandes de substância: 0,5 a 1 g 

ou, no caso de solução 20 a 50 mL. As reações realizam-se em tubos de ensaio comuns 

(10 a 20 mL) ou em balões. Os precipitados são separados das soluções por filtração 

através de papel de filtro.  

Semimicroanálise: ocupa um lugar intermediário entre a macro e a microanálise. 

Utilizam-se quantidades de substâncias da ordem de 1/20 ou 1/25 das usadas na 

macroanálise, ou seja, cerca de 50 mg de substância sólida ou 1 mL de solução. A 

semimicroanálise apresenta inúmeras vantagens sobre a macroanálise e, sendo o  

trabalho devidamente esmerado, obtêm-se resultados tão precisos quanto os da 

macroanálise. 

Microanálise: empregam-se quantidades bem menores de substância, cerca de alguns 

miligramas de substância sólida ou uns décimos de mililitros de solução. Usam-se 

reagentes de grande sensibilidade, que permitem identificar a presença de vários 

componentes, mesmo que existam somente vestígios de alguns. As reações realizam-se 

pelo método microcristaloscópico ou pelo método da gota (spot test): Método 

microcristaloscópico: as reações devem realizar-se sobre uma lâmina de vidro, 

identificando-se o íon ou o elemento pela forma dos cristais que se formam, observados 

ao microscópio. 

Método da gota: (reações gota a gota): usam-se reações que são acompanhadas de uma 

viragem da coloração da solução ou da formação de precipitados corados. As reações 

realizam-se numa tira de papel de filtro onde se depositam sucessivamente e numa 

ordem bem definida, gota a gota, a solução em estudo e os reagentes. Como resultado 

da reação, no papel de filtro aparece uma mancha corada, cuja cor permite comprovar a 

presença na solução do íon a identificar. 
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Ultramicroanálise: usam-se quantidades de substâncias inferiores a 1mg. Todas as 

operações analíticas efetuam-se as observando ao microscópio. 

 

Técnicas de análise qualitativa 

 

-Adição de Reagentes 

É vital que os reagentes sejam preservados contra contaminação. Conta-gotas de frascos 

de reagentes devem ser mantidos acima dos tubos ou outros recipientes e não é 

permitido tocá-los. 

Algumas vezes, particularmente na neutralização, é desejável adicionar menos 

de uma gota de reagente. Comprima levemente o bulbo do conta-gotas e remova com 

um bastão limpo a fração de uma gota que emerge primeiro da extremidade do conta-

gotas, introduza então o bastão na solução. 

 

Amostragem 

É essencial que a amostra tirada de uma grande quantidade de material para 

análise, seja representativa, isto é, deve conter todos os constituintes presentes no 

material. No caso de uma solução é necessário apenas que seja perfeitamente misturada 

antes que os sólidos tenham tempo de decantar. 

Materiais sólidos podem não ser homogêneos, mesmo depois de terem sido eles 

cuidadosamente misturados. A separação dos constituintes pode ocorrer depois que a 

mistura for guardada caso os mesmos diferirem consideravelmente em densidade. 

Examine o material com o auxílio de uma lente para evidenciar falta de 

homogeneização e nesse caso misture completamente antes de separar uma amostra. 

 

Aquecimento de Soluções 

As soluções em cápsulas podem ser aquecidas diretamente sobre a chama com 

tela de amianto ou em chapas de aquecimento. Isto não é satisfatório para soluções 

contidas em tubos de ensaio por causa da tendência em formar bolhas de vapor no fundo 

e expelir a solução à medida que o volume se expande. Aqueça sempre essas soluções 

em tubos imersos em banho-maria. Um banho simples pode ser feito utilizando um 

béquer de 250 mL. 

 

– Centrifugação  
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Para a separação de quantidade pequena de material, a centrifugação é muito 

mais rápida que a filtração. Uma centrífuga submete um objeto a uma força 

excessivamente maior que a gravidade. Se “d” é a distância do eixo de rotação para o 

precipitado, a força atuante sobre este é proporcional a “d” multiplicado pelo quadrado 

da velocidade da rotação. Quando “d” é 11 cm e a velocidade de rotação é de 1650 rpm, 

a força é cerca de 330 vezes maior que a gravidade. O precipitado decantará 330 vezes 

mais rápido na centrífuga do que em um tubo colocado em uma estante. 

Os pontos seguintes devem ser observados no uso da centrífuga: 

♦ O cabeçote deve ser cuidadosamente equilibrado. Equilibre o tubo contendo a amostra 

com outro tubo de mesmo tamanho contendo igual volume de água. Ponha-os em 

posições opostas no cabeçote. Uma centrífuga desequilibrada vibra ou se desloca sobre 

a base. Isto pode quebrá-la e acidentar o operador. 

Centrifugue apenas alguns minutos, 1 ou 2 minutos a uma velocidade 2. Não é 

necessário utilizar a velocidade máxima de sua centrífuga. Compartilhe o uso da 

centrífuga com os outros. “NÃO A MONOPOLIZE”. 

♦ Tubos de ensaio são satisfatórios para a maioria das centrifugações e são 

preferencialmente usados porque as soluções são facilmente misturadas em tubo de 

fundo maior. 

♦ Algumas centrífugas podem ser freadas com a mão ou com um dispositivo mecânico, 

porém isso não é aconselhável, pois se for feito muito abruptamente o precipitado pode 

se redispersar no tubo. 

Separação de um precipitado. Depois de centrifugar um precipitado num tubo de ensaio 

deve-se separar o líquido sobrenadante. O modo mais simples será usando a pipeta 

conta-gota para succionar. É claro que antes de inserir a pipeta na solução deve-se 

expelir o ar de dentro do bulbo da borracha. Se o ar for expelido com a ponta da pipeta 

introduzida no líquido poderá provocar novamente a dispersão do sólido, devido ao 

movimento brusco ocasionado no líquido. 

 

– Lavagem do Precipitado 

Mesmo após a remoção do líquido sobrenadante, todos os precipitados conterão 

ainda uma pequena quantidade de solução. O precipitado pode também absorver íons da 

solução em sua superfície. Para remover esses íons e melhorar a pureza do precipitado, 

ele deve ser lavado. O solvente de lavagem é usualmente água, mas algumas vezes é 

vantajoso lavá-lo com uma solução muito diluída do reagente usado para a precipitação. 
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Os cloretos do primeiro grupo de cátions, por exemplo, são lavados com ácido 

clorídrico muito diluído, porque sua solubilidade é mais baixa na presença do íon 

cloreto. A lavagem é efetuada adicionando-se o líquido ao precipitado e utilizando um 

bastão de vidro para desagregar o precipitado e dispersá-lo no líquido. Após a 

centrifugação o líquido de lavagem pode ser adicionado à primeira solução se contiver 

quantidade apreciável de íons, ou pode ser abandonado. 

Como regra geral é mais eficiente lavar o precipitado com duas pequenas 

porções de líquido de lavagem do que apenas uma porção de maior volume. 

 

– Medidas de Quantidade 

As quantidades de soluções são medidas em gotas ou mililitros. Uma gota 

padrão corresponde a 0,05 mL, desse modo 20 gotas correspondem a um mililitro. Na 

maioria das vezes é suficiente supor que os conta-gotas usados liberem gotas desse 

tamanho. O volume de uma gota pode variar não apenas com as dimensões do conta-

gotas, mas com o reagente, praticamente ignoramos tais variações. Quando se requer 

uma medida mais precisa de volume, usam-se pipetas capilares calibradas. 

As quantidades de sólidos são convenientemente medidas com uma balança 

analítica de sensibilidade de 10 mg (0,01 g ou 0,1 cg). Essa sensibilidade é satisfatória 

para a maioria do trabalho. Pese por diferença: pese primeiro um tubo de ensaio e em 

seguida pese-o contendo a amostra. Quando a medida exata de uma quantidade não é 

importante, pode-se usar uma espátula. 

 

– Dissolução de Amostras 

Aqui, são consideradas apenas as situações mais simples que possuem as 

amostras desconhecidas. O solvente mais desejável é a água. Teste a solubilidade de 

uma pequena quantidade (menos que 20 mg) em água. Se a amostra não se dissolver 

rapidamente à temperatura ambiente depois de agitar adequadamente, então 

experimente aquecer por alguns minutos em banho-maria. Adicione mais água se as 

primeiras gotas parecerem dissolver um pouco a amostra, mas não toda. Caso a amostra 

não se dissolva em água, teste sua solubilidade em ácido nítrico 6 mol/L. Espere um 

pouco para que a amostra se dissolva em ácido. Alguns sais se hidrolisam 

extensivamente em água formando precipitados. Muitas vezes é mais fácil dissolvê-los 

diretamente em ácido do que tentar dissolver o precipitado que se forma por hidrólise. 
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Ácidos concentrados e água régia (3:1 HCl:HNO3) podem algumas vezes serem 

usados com vantagem, mas devem ser evitados, se possível, pois o excesso de ácido 

teria que ser neutralizado ou removido por evaporação. Alguns sais são notavelmente 

insolúveis em ácidos concentrados. 

 

– Evaporação de Soluções 

Os recipientes mais adequados para evaporação de alguns mililitros de uma 

solução são as cápsulas. Micros cadinhos também podem ser usados para evaporação de 

algumas gotas. Béqueres pequenos (5 ou 10 mL) também podem ser usados para 

evaporação, mas não devem ser aquecidos diretamente na chama. 

Evaporações devem ser conduzidas de modo que o material não se perca por 

projeções. Usualmente não é desejável superaquecer um resíduo por evaporação 

completa, pois ele é muitas vezes volátil ou muda para uma forma menos solúvel. 

Sendo assim, durante uma evaporação em que se utiliza cápsula, mantenha os  

ingredientes sob agitação circular para mantê-los sempre úmidos, pois o centro do 

material seca primeiro. Antes de atingir a completa secura, retire a cápsula da chapa e 

deixe o calor do próprio recipiente completar a evaporação, isso evitará o 

superaquecimento. 

– Teste de acidez do meio 

Quando for necessário testar a acidez do meio, nunca se deve introduzir o papel 

indicador na solução a ser testada, pois irá contaminá-la com o indicador e 

possivelmente com fibras de papel. Outra inconveniência ocorre quando se tem uma 

solução de somente algumas gotas. 

Obviamente, o papel indicador irá absorver uma parte da solução, que será 

perdida. O procedimento correto para usar o papel indicador será introduzir um bastão 

de vidro na solução, retirá-lo cuidadosamente do tubo, e toca-lo no papel indicador. 

Quando se remover o bastão, devesse fazê-lo com muito cuidado, sem tocá-lo nas 

paredes internas do tubo, na qual pode existir algum ácido ou base livre, o que poderá 

dar uma indicação errada do pH da solução. 
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Capítulo 3 – Estudo das soluções 

 

1. Introdução 

 Solução: Mistura homogênea de uma ou mais substâncias  

 Os solutos (menor quantidade) e solvente (maior quantidade) são componentes da 

solução.  

 Considere o NaCl (soluto) dissolvendo-se em água (solvente):  

– as ligações de H da água têm que ser quebradas,  

– o NaCl se dissocia em Na+ e Cl-,  

– formam-se forças íon- -OH2 e Cl
-
 … -> +H2O.  

– Dizemos que os íons são solvatados pela água.  

– Se água é o solvente, dizemos que os íons são hidratados.  

 

 

 
 
Figura 1: Esquema de processo de dissolução de cristal de NaCl 
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Figura 2: Íons Na

+
 e Cl

- 
 Hidratados 

 

 Atenção para distinguir o processo físico de formação de solução de reações 

químicas que levam à formação de uma solução  

ex.: Ni(s) + 2 HCl(aq) -> NiCl2(aq) + H2(g)  

- Observe que a forma química da substância sendo dissolvida se alterou (Ni   NiCl2).  

- quando NaCl é dissolvido em água não há reação – NaCl pode ser recuperado por 

separação do solvente  

 

2.  Soluções saturadas e solubilidade  

 

 Há um limite físico para dissolução de um soluto em um solvente  

Soluto + Solvente Solução  

 solução em equilíbrio com o soluto = saturada 

numa determinada temperatura (ex.: NaCl, 35,7g/100 mL a 0 °C)  

 solução com menos soluto que aquele necessário para formar uma solução saturada 

= insaturada  

 solução com mais soluto que aquele necessário para formar uma solução saturada = 

supersaturada  

- formada sob condições específicas  

- relação com velocidade de reação  
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(ex.: dissolução de acetato de sódio a altas temperaturas e posterior resfriamento)  

 

3. Fatores que afetam a solubilidade  

 

a) Interações moleculares - Generalização: “semelhante dissolve semelhante”  

- polar dissolve polar; apolar dissolve apolar  

- ex.: CCl4 em C6H14 (hexano)  

- O número de grupos -OH dentro de uma molécula aumenta a solubilidade em água 

(ligações de hidrogênio) 

 

b) Pressão  

- afeta pouco sólidos e líquidos  

- significativa para soluções com gases (ex.: CO2 do refrigerante)  

c) Efeitos de temperatura  

- Geralmente, a solubilidade dos sólidos aumenta com a temperatura (mas há exceções)  

- Para gases, a solubilidade aumenta com a diminuição de temperatura 

 

Figura 3: Curvas de solubilidade 

 

4. Unidades de concentração 

 

São convenções utilizadas para expressar quantitativamente a quantidade de 

soluto em relação a um solvente que formam uma solução. 

a) Concentração em g/L (C) unidade g/L 

É a massa do soluto em gramas contida em 1 L de solução 
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Onde m = massa de soluto (g) 

V = volume de solução (L) 

 

b) Partes por milhão (ppm) unidade mg/L ou ppm 

Expressa a massa de soluto (em g) contida em 1.000.000 g de solução 

Para soluções aquosas diluídas, podemos considerar que 1 ppm = 1 mg/L 

Assim, 

 

Onde m = massa de soluto (mg) 

V = volume de solução (L) 

 

c) Porcentagem em massa ( % ou apenas %) 

Expressa a massa de soluto contida em 100 g de solução. 

Exemplo: uma solução de HCl 36% significa que em 100 g da solução temos 36g de 

HCl e 64 de solvente (água) 

 

Onde m1 = massa de soluto (g) 

m = massa total da solução (soluto + solvente) (g) 

 

d) Molaridade (M) unidade mol/L ou M 

Expressa o número de mols de soluto contidos em 1 L de solução. 
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Onde m = massa de soluto (g) 

MM = massa molar do soluto (g/mol) 

V = volume da solução (L) 

 

e) Normalidade (N) unidade eq g/L ou N  

Expressa o número de equivalentes contidos em 1 L de solução.  

 

 

Onde m = massa de soluto (g)  

E = Equivalente grama do soluto (g/mol)  

V = volume da solução (L)  

Obs.: O cálculo de E depende da função química do soluto  

 

Onde m = massa de soluto (g)  

v = valência, depende da função química do soluto  

   Ácidos: v é igual ao número de H+ do ácido (HCl v=1; H2SO4 v =2)  

   Bases: v é igual ao número de OH- da base (NaOH v=1; Ca(OH)2 v =2)  

   Oxidantes/Redutores: v é igual ao número de elétrons cedidos/ recebidos por 

fórmula (KMnO4 v=5, pois MnO4
-
 + 5 e- + 8 H

+
 -> Mn

2+
 + 4 H2O;  

C2O4
2-

 v = 2, pois C2O4
2-

 + 2 e- + 4 H
+
 -> 2 CO2 + 2 H2O)  

Obs.: Seu uso não é recomendado pela IUPAC. Vem sendo gradativamente 

abandonada.  

 

f) Equação de conversão entre unidades de concentração  

 

Onde  

d = densidade (g/mL)  
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C = concentração (g/L)  

 

MM = massa molar (g/mol) 

 

Exercícios 

 

1) Quero preparar 250 mL de solução 1 mol/L de Na2SO4. Quanto devo pesar do sal 

seco? 

2) Uma solução de H2SO4 é 0,01 M. Qual sua concentração em g/L; N; % e ppm. 

 

5. Diluições 

 

Diluições com solvente puro  

Quando uma solução de volume e concentração definidas é diluída com um 

volume conhecido de solvente puro, a concentração da solução diluída pode ser 

facilmente calculada na seguinte relação, independente da unidade de concentração 

utilizada (ppm, g/L, mol/L, eqg/L, %):  

 

Onde C = concentração da solução antes da diluição  

V = volume da solução antes da diluição  

C’ = concentração da solução após diluição  

V’ = volume da solução após diluição 

 

Esta equação é plenamente aplicável a outras unidades de concentração, 

exemplo:  

 

Molaridade:  

 

Título %  
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Obs.: C deve estar na mesma unidade de C’ (exemplo g/L e g/L) e V na mesma unidade 

de V’ (ambos em mL ou em L)  

Por exemplo: Quero preparar 100 mL de NaOH 0,1 M a partir de NaOH 1M. Como 

proceder?  

Vamos usar a equação abaixo: 

 

Onde C = 1 M  

V = ??  

C’ = 0,1 M  

V’ = 100 mL  

1 x V = 0,1 x 100  

V = 10 mL  

Portanto, devo diluir 10 mL de NaOH 1M a 100 mL para obter NaOH 0,1 M. 

 

6) Misturas de soluções de mesmo soluto sem reação química 

Quando duas soluções contendo o mesmo soluto são misturadas entre si, a 

solução resultante irá apresentar uma concentração final diferente entre si. Este tipo de 

problema pode ser equacionado através da sistemática para balanço de massa simples 

(sem reação química), mas os Químicos utilizam uma equação para o cálculo imediato 

desta situação específica. 

 

C.V = C’.V’ + C”.V” 

 

Onde C = concentração da solução final  

V = volume da solução final  

C’ = concentração da solução 1  

V’ = volume da solução 1  

C” = concentração da solução 2  

V’ = volume da solução 2 
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Obs.: C deve estar na mesma unidade de C’ e C” (exemplo g/L e g/L) e V na mesma 

unidade de V’ e V” (ambos em mL ou em L) 

 

Esta equação é plenamente aplicável a outras unidades de concentração, como 

molaridade, %, ppm, etc.  

Por exemplo: Qual a concentração resultante da mistura de 200 mL de solução de KCl 

0,5 M a 0,5 L de uma solução de KCl 1 M?  

Colocando todas unidades na mesma base  

0,5 L = 500 mL  

V = V’+ V” = 200 + 500 = 700 mL  

C.V = C’.V’ + C”.V”  

C . 700 = 0,5.200 + 500.1 .  

C = 0,86 M 

 

7) Expressão de resultados em diferentes bases  

Muitas vezes, as análises quantificam uma dada espécie numa amostra qualquer 

e o resultado é expresso com base numa substância que não está sendo efetivamente 

medida. Um exemplo típico é a determinação de oxalato em amostras de licor por . 

Embora o aparelho determine a concentração do íon oxalato na amostra, o resultado é 

expresso em % de oxalato de sódio.  

Outro exemplo típico é a determinação de metais pela técnica de Espectroscopia 

de emissão ótica. Sabemos que este aparelho determina a concentração de um dado 

elemento em solução, mas o resultado algumas vezes é expresso com base no óxido 

correspondente ao elemento medido. Em outras palavras, apesar do aparelho determinar 

efetivamente a concentração de ferro numa amostra de bauxita, assumimos que todo o 

metal na bauxita encontra-se na forma de óxido de ferro (uma aproximação bastante 

razoável), expressando-o como “% de Fe2O3 na bauxita”.  

Para convertermos um resultado de uma base para outra, devemos sempre 

trabalhar com o número de mols correspondente a cada espécie medida.  

Exemplo: Uma amostra foi lida no ICP e o resultado obtido foi “10 ppm de Fe”. Qual 

seria o resultado expresso em base Fe2O3?  

Basta fazer uma regra de três com as respectivas massas molares  
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Observar que cada mol de Fe2O3 contém dois mols de Fe!! Por isso, não podemos 

esquecer de multiplicar a massa molar do Fe por 2!!! 

 

Concentração ------------ MM da base  

10 ppm ------------- 2 * 55,847 (2 átomos Fe)  

x ppm ------------- (55,847 *2 + 3*16,00) (1 molécula de Fe2O3)  

x = 10 * 159,69  

2* 55,847  

x = 14,30 ppm expresso em Fe2O3 

 

Exercícios 

 

3) Quero preparar 500 mL de uma solução de K 100 ppm a partir de uma solução de 

KCl 1,05 g/L. Como fazer (MM K = 39,0983; Cl = 35,453)?  

 

Lista de Exercícios 1 – Propriedades das soluções  

1. Calcule a massa de glicose necessária para preparar 250 mL de solução de glicose 

C6H12O6 (C = 12,012; H = 1,00797; O = 16,00)  

a) 1,5 mol/L (R = 67,6 g)  

b) 50 ppm (R = 12,5 mg)  

 

2. Calcule a massa necessária para preparar 250 mL de solução de NaCl a 10%, cuja 

densidade final é 1,10 g/mL. (R = 27,5 g)  

 

3. Deseja-se preparar 2,0 L de solução de ácido nítrico 0,2 mol/L. Para isto, ácido 

concentrado comercial (d = 1,40 g/mL; 70%) será diluído convenientemente. Pede-se:  

a) Qual a molaridade do ácido concentrado (H = 1,00794; N = 14,0067; O = 16,00)?  

 

(R = 15,55 mol/L)  

b) Quantos mL do ácido concentrado serão usados para preparar os 2,0 L do ácido 0,2 

mol/L.  

 

(R = 25,7 mL)  
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4. A 400 mL de solução 3,0% adicionou-se 1000 mL de água. Qual a nova concentração 

em ppm?  

 

(R = 857 ppm)  

5. 100 mL de solução 0,4 mol/L de NaOH são misturados a 150 mL de solução 0,1 

mol/L da mesma base. Qual a molaridade da solução resultante? (R = 0,22 mol/L)  

 

6. Uma alíquota de 100 mL de FeCl3 0,1 M é diluída a 250 mL com água. Qual a 

concentração da solução final em cloreto, ou Cl-? (FE = 55,457; Cl = 35,453)? (R = 

0,12 mol/L)  

 

7. Uma amostra de minério de ferro é analisada em um laboratório e o resultado do 

elemento químico zircônio (Zr), medido em um equipamento analítico, é emitido como 

“0,0123% de zircônio”. A especificação para um exigente cliente coreano especifica 

que o “minério de ferro não pode ter mais de 150 ppm de zircônia, ou ZrO2”.Como 

engenheiro químico responsável pelas operações, você aprova ou reprova o lote de 

minério para o cliente coreano? Justifique sua resposta com os cálculos devidos (MM Zr 

= 91,224; O = 16,00). (R = o produto seria reprovado)  
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Capítulo 4 – Análise Gravimétrica 

 

Análise gravimétrica ou gravimetria, e um método analítico quantitativo cujo 

processo envolve a separação e pesagem de um elemento ou um composto do elemento 

na forma mais pura possível. 

O elemento ou composto é separado de uma quantidade conhecida da amostra 

ou substancia analisada. A gravimetria engloba uma variedade de técnicas, onde a 

maioria envolve a transformação do elemento ou composto a ser determinado num 

composto puro e estável e de estequiometria definida, cuja massa e utilizada para 

determinar a quantidade do analito original. 

O peso do elemento ou composto pode ser calculado a partir da formula química 

do composto e das massas atômicas dos elementos que constituem o composto pesado. 

A analise gravimétrica está baseada na medida indireta da massa de um ou mais 

constituintes de uma amostra. 

Por medida indireta deve-se entender como converter determinada espécie 

química em uma forma separável do meio em que esta se encontra, para então ser 

recolhida e, através de cálculos estequiométricos, determinada a quantidade real de 

determinado elemento ou composto químico, constituinte da amostra inicial. 

A separação do constituinte pode ser efetuada por meios diversos: precipitação 

química, eletrodeposição, volatilização ou extração. 

 

Analise gravimétrica por precipitação 

Na gravimetria por precipitação química, o constituinte a determinar e isolado 

mediante adição de um reagente capaz de ocasionar a formação de uma substância 

pouco solúvel*. 

 

Precipitação: em linhas gerais segue a seguinte ordem: 

precipitação > filtração > lavagem > aquecimento > pesagem 

 

*Inicialmente, o item em análise encontra-se em uma forma solúvel em determinado meio. 

 

Propriedades dos Precipitados 

Para obter bons resultados, você deve ser capaz de obter um precipitado “puro” e 

que possa ser recuperado com alta eficiência. 
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Características de um bom precipitado: 

- Ter baixa solubilidade 

- Ser fácil de recuperar por filtração 

- Não ser reativo com o ar, a água... 

- Ser algo onde o nosso analito seja apenas uma pequena porção do precipitado. 

 

Vários íons podem ser determinados por gravimetria: esses são precipitados com 

um reagente e pesados após secagem. 

Tabela I - Alguns elementos determinados 

 

aox = oxina (8-hidroxiquinolina) com 1 H+ removido 

bdmg = dimetildioxima com 1 H+ removido 
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Reagentes Orgânicos 

Tendem a ser mais seletivos 8-hidroxiquinolina – reage com mais de 20 cátions 

metálicos diferentes. 

 

O pH pode ser utilizado para controlar a seletividade. Ex: em meio alcalino, 

especifico para Mg 

Dimetilglioxima - DMG 

Forma complexos apenas com: 

Pd – amarelo, complexo fraco 

Ni – vermelho claro, complexo muito estavel 

Uma vez que o Pd não é muito comum, DMG é considerado específico para Ni. 
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Nem sempre o constituinte pode ser pesado na mesma forma química de 

precipitação. E que, muitas vezes, uma forma de precipitação não se constitui em uma 

adequada forma de pesagem, seja por não possuir uma composição bem definida, seja 

por não suportar o processo de dessecação por aquecimento que quase sempre deve 

anteceder a pesagem. 

A filtração pode ser efetuada com simples aparatos de vidro (funil de vidro) ou 

porcelana (funil de Buchner), com papéis de filtro apropriados e membranas. 

O aquecimento pode ser realizado, conforme o caso, em bancada através de um 

simples aparato ou em muflas, onde temperaturas de 1400°C podem ser alcançadas. 

 

Cálculos em análise gravimétrica 

Os cálculos realizados em gravimetria são relativamente simples, devendo-se ter 

cuidado especial com a correspondência de unidades, de modo geral: 

L > kg 

mL > g 

A análise gravimétrica envolve duas medidas de massa, a pesagem da amostra 

tomada para analise e a pesagem de uma substância de composição química definida 

derivada do constituinte desejado, ou seja, do analito. 

A porcentagem em peso de um constituinte ou analito na amostra é dada por: 

quando o constituinte não é pesado na forma química em que o resultado será expresso, 

é necessário utilizar o fator gravimétrico ou o fator de conversão para a forma química 

desejada. 
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Formas do precipitado 

A formação dos precipitados é um processo cinético, e o controle da velocidade 

de formação e de outras condições, em certa extensão, permite conduzir a precipitação 

de maneira a separar a fase sólida desejada com as melhores características físicas 

possíveis. 

O tamanho da partícula do precipitado é influenciado por variáveis 

experimentais como: 

- Solubilidade do precipitado; 

- Temperatura; 

- Concentrações dos reagentes; 

- Velocidade com que os reagentes são misturados (agitação). 

Vários tipos de precipitados, que se distinguem, principalmente, quanto ao 

tamanho das partículas, podem ser obtidos na análise gravimétrica. O tamanho das 

partículas é uma característica muito importante, pois dele depende em grande parte, a 

qualidade do precipitado quanto a filtrabilidade. 

Os precipitados constituídos por partículas grandes são desejáveis nos 

procedimentos gravimétricos porque essas partículas são fáceis de filtrar e de lavar 

visando a remoção de impurezas, além de serem mais puros que aqueles formados por 

partículas pequenas. 

 

Tipos de precipitados 

Precipitados cristalinos – são os mais favoráveis para fins da analise 

gravimétrica. As partículas do precipitado são cristais individuais bem desenvolvidos. 

Elas são densas e sedimentam rapidamente, são facilmente recolhidos por filtração e, 

em geral, não se deixam contaminar. 

Precipitados pulverulentos ou finamente cristalinos – constituem os agregados de 

finos cristais. São densos e sedimentam rapidamente. Às vezes, oferecem dificuldades a. 

filtração, pois a presença de pequenos cristais obriga ao uso de filtros com poros 

pequenos e de filtração lenta. 

Precipitados grumosos – resultam da floculação de coloides hidrófobos. São bastante 

densos, pois eles arrastam pouca agua. 

Precipitados gelatinosos – resultam da floculação de coloides hidrófilos. São 

volumosos, têm a consistência de flocos e arrastam quantidades consideráveis de agua. 

Oferecem dificuldades a filtração e lavagem. 
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Coloides são misturas heterogêneas de pelo menos duas fases diferentes, com a 

matéria de uma das fases na forma finamente dividida (fase dispersa), misturada com a 

fase contínua (dispersão). 

 

Vantagens 

- O método permite exatidão elevada; 

- Instrumentação simples e barata; 

- O método é absoluto e não depende de padrões. 

 

Desvantagens 

- Procedimentos laboratoriais demorados; 

- Não é aplicável a análise de traços; 

- Erros no processo de precipitação; 

- Perdas de precipitados nas etapas de transferência, filtração, lavagem e secagem. 

 

Exemplo: Determinação de ferro em solo 

0,485g de uma amostra de solo contendo ferro (II) e (III), foi oxidada e o ferro (III) 

precipitado como oxido de ferro hidratado (Fe2O3. xH2O). O precipitado depois de 

filtrado, lavado e calcinado pesou 0,248g, com o ferro na forma de oxido (Fe2O3). Qual 

o conteúdo de ferro(III) na amostra? 

Passo 1: Cálculo da massa de Fe
+3 

Dados do problema: 

m amostra = 0,485g 

m Fe2O3 = 0,248g 

MAFe = 55,847g 

MM Fe2O3= 159,690g 

Reações: 

Amostra contendo _ 

Fe
+2

 e Fe
+3

 + H
+
 ----- Fe

+3
 + NH4OH ----- Fe2O3. xH2O ----------- Fe2O3 

                  (HNO3)*        (agente precipitante)                           (precipitado já calcinado) 

*digestão = oxidação Fe
+2

 a Fe
+3

 

 

Cálculo da massa de Fe
+3

 

             2 Fe
+3

 ------------------------------ Fe2O3 
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2 mols de Fe
+3 

------------------------ 1 mol Fe2O3 

2 x MA Fe
+3

 ----------------- 1x MM Fe2O3 

m Fe
+3

 -------------------- m Fe2O3 

mFe
+3

 = 2x55,847x0,248 

                    159,690  

mFe
+3 

= 0,173 g 

Passo 2: Cálculo da % de Fe
+3

 na amostra. 

m amostra ------------ 100% 

   m Fe
+3

 ------------- % Fe
+3

 

  0,485 g -------------- 100% 

  0,173 g -------------- % Fe
+3

 

% Fe
+3

= 0,173x100 

                  0,485  

% Fe
+3

 = 35,67 % 
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Capítulo 4 – Análise volumétrica 

 
Os métodos volumétricos de análise consistem na medida do volume de uma 

solução, de concentração exatamente conhecida (solução padrão), necessário para reagir 

completamente com uma espécie que se deseja quantificar (analito), ou vice-versa.  

Esses métodos apresentam grande precisão (1 parte em 1.000 = 0,1%), requerem 

aparelhagem simples e, geralmente, são executados com rapidez.  

De um modo geral, as análises volumétricas exigem os seguintes requisitos:  

a) recipientes de medida calibrados, incluindo buretas, pipetas e balões volumétricos;  

b) balanças analíticas, para pesar quantidades relativamente pequenas com grande 

precisão;  

c) substâncias de pureza conhecida para o preparo de soluções padrão;  

d) indicadores visuais ou métodos instrumentais para detectar o fim da reação.  

 

I - Algumas definições  

1-Titulação  

É o processo no qual se mede quantitativamente a capacidade de uma substância 

se combinar com outra. A titulação consiste em adicionar controladamente, por 

intermédio de uma bureta, uma solução (titulante) sobre outra solução (titulado) que 

normalmente está em um erlenmeyer até que a reação se complete. Uma das soluções 

tem que ter a concentração exatamente conhecida e a concentração da outra solução é 

determinado por comparação.  

O ponto onde ocorre o fim da reação é chamado ponto de equivalência ou 

ponto final teórico. O fim da titulação deve ser identificado por alguma mudança no 

sistema que possa ser perceptível ao olho humano ou a algum equipamento de medida. 

Nas titulações visuais usa-se um reagente auxiliar, o indicador, que deverá provocar 

uma mudança visual na solução que está sendo titulada, devido a uma reação paralela 

deste com o titulante. O ponto onde isto ocorre é denominado ponto final da titulação. 

Em uma titulação ideal o ponto final coincide com o ponto de equivalência. Na prática, 

no entanto, ocorre uma pequena diferença entre esses dois pontos que representa o erro 

da titulação. O indicador e as condições experimentais devem ser selecionados de modo 

que a diferença entre o ponto final e o ponto de equivalência seja tão pequena quanto 

possível.  

Os métodos volumétricos podem ser classificados em diretos ou indiretos:  
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a)Método direto ou titulação direta: por este método a espécie a ser determinada 

reage diretamente com a solução padrão.  

b)Método indireto ou Titulação indireta ou Titulação de retorno ou 

Contratitulação: esse método consiste em adicionar um excesso, exatamente 

conhecido, da solução padrão ao analito e depois determinar a parte desse excesso que 

não reagiu com outra solução padrão. É usado, principalmente, quando a velocidade da 

reação direta não é compatível com a titulação ou quando a amostra não é solúvel em 

água, mas é solúvel no reagente da titulação direta ou ainda quando não se tem 

indicador adequado à titulação.  

 

2-Solução padrão  

Solução padrão é aquela cuja concentração é conhecida com grande exatidão. A 

exatidão da solução padrão limita a exatidão do método analítico.  

Uma solução padrão pode ser obtida de duas maneiras:  

a)pelo uso de um padrão primário como soluto;  

b)pela padronização de uma solução de concentração aproximadamente conhecida 

(padrão secundário).  

Padrões primários são reagentes que preenchem todos os requisitos dos 

reagentes analíticos além de conter uma quantidade conhecida, aproximadamente 100% 

da substância principal. São frequentemente preparados e purificados por métodos 

especiais. Um bom padrão primário deve preencher as seguintes condições:  

a) ser 100% puro, embora 0,01 a 0,02% de impurezas seja tolerável, se exatamente 

conhecidas;  

b) ser estável ao ar, isto é, não ser higroscópico (não absorver umidade), nem 

eflorescente (não perder água de hidratação), não absorver oxigênio, nem gás carbônico.  

c) ser estável às temperaturas de secagem. Os padrões primários devem ser sempre 

secados antes da pesagem exceto quando o padrão é um hidratado;  

d) ter boa solubilidade no meio da titulação;  

e) ter peso equivalente elevado de modo que o erro relativo associado à pesagem seja 

minimizado.  

As soluções de padrões primários devem ser preparadas pela dissolução de uma 

massa exatamente pesada (balança analítica) do soluto em um volume definido (balão 

volumétrico) permitindo, assim, que a sua concentração seja exatamente calculada.  
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O número de padrões primários é muito restrito e frequentemente tem se recorrer 

aos padrões secundários.  

A concentração exata dessas soluções é determinada por comparação com 

soluções de padrões primários, via titulação. Essa operação é denominada padronização. 

Por isso, essas soluções podem ser preparadas sem muito rigor com o uso de béqueres, 

provetas e balanças semi-analíticas.  

 

3 - Curva de titulação  

 

A curva de titulação é uma representação gráfica que mostra a variação do 

logaritmo de uma concentração crítica com a quantidade de solução titulante 

adicionada. O logaritmo dessa concentração crítica sofre uma variação brusca nas 

imediações do ponto de equivalência e isto é o que permite o uso da técnica para fins 

quantitativos.  

II - Requisitos para uma Reação Volumétrica  

Para ser empregada em uma análise volumétrica uma reação deve satisfazer as 

seguintes condições:  

a) deve ocorrer uma reação simples que possa ser expressa por uma equação química; a 

substância a ser determinada deverá reagir completamente com o reagente adicionado 

em proporções estequiométricas e equivalentes;  

b) a reação deve ser praticamente instantânea ou proceder com grande velocidade de tal 

modo que o equilíbrio seja imediatamente estabelecido a cada adição do titulante;  

c) deve haver uma mudança de energia livre marcante conduzindo à alteração de 

alguma propriedade física ou química da solução no ponto de equivalência;  

d) deve haver um indicador que, por mudanças de propriedades físicas (cor ou formação 

de precipitado), defina nitidamente o ponto final da titulação.  

III - Classificação dos Métodos Volumétricos  

Os métodos volumétricos podem ser classificados em quatro classes e diferem 

entre si em aspectos tais como tipo de equilíbrio, classe de indicadores, natureza dos 

reagentes, classe de padrões primários e definições de peso equivalente.  

1)Volumetria ácido-base ou de neutralização:  

Muitos compostos, orgânicos ou inorgânicos, se comportam como ácidos ou 

bases (segundo a teoria de Brönsted-Lowry) e podem ser titulados com uma solução de 

um ácido ou de uma base fortes. Os pontos finais dessas titulações são facilmente 
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detectados mesmo como uso de indicadores visuais. A acidez e a basicidade de muitos 

ácidos e bases orgânicas pode ser aumentada se a titulação for conduzida em meio não-

aquoso. O resultado é um ponto final mais nítido além de ácidos e bases muito fracos 

poderem ser titulados.  

 

2)Volumetria de precipitação:  

Nesse caso há formação de um sal pouco solúvel entre o reagente e o analito. Os 

indicadores visuais também podem ser usados.  

 

3)Volumetria de complexação  

Nas titulações complexiométricas o reagente é um agente complexante e forma 

com o analito (um íon metálico) um complexo solúvel. O reagente é, normalmente, um 

agente quelante. Os indicadores podem ser usados para formar um complexo fortemente 

colorido com o metal.  

 

4)Volumetria de oxidação-redução  

As titulações redox envolvem a reação entre um agente oxidante e um agente 

redutor. Deve haver uma grande diferença entre as capacidades de oxidar e de reduzir 

desses reagentes para se obter pontos finais bem definidos. 

Os processos volumétricos constituem a análise química quantitativa 

denominada volumetria ou análise volumétrica. 

Nesta análise, deve reagir um volume conhecido da solução-problema com uma 

solução padrão conveniente. 

Em seguida, determina-se com o maior rigor possível o volume da solução-

padrão, o qual deve ser exatamente o necessário para reagir com o volume conhecido da 

solução-problema. 

 

Cálculo da volumetria 

Na volumetria, como também é chamada a análise volumétrica os cálculos 

baseiam-se no principio da equivalência, ou seja, equivalente reage com equivalente. 

Portanto, ao completar-se a reação adiciona-se um volume da solução-padrão que tenha 

o mesmo número de equivalentes da solução problema. 

Podemos proceder aos cálculos utilizando a equação da reação química  

balanceada e os valores de concentração medidos em mol/L. 
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A (solução-problema) e B (solução-padrão) são reagentes/ C e D são produtos. Assim 

temos: 

 

Sendo: 
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Capítulo 6 – Volumetria de neutralização 

 

Volumetria de neutralização envolve a titulação de espécies químicas ácidas 

com uma solução padrão alcalina (ALCALIMETRIA) e titulação de espécies químicas 

básicas com uma solução padrão ácidas (ACIDIMETRIA). 

O ponto de final e determinado por um indicador químico (INDICADOR 

ACIDO-BASE) ou um método instrumental.” A solução padrão sempre será um ácido 

forte ou uma base forte Ponto Final mais nítido. 

A maneira como o pH varia nas imediações do ponto de equivalência (PE) é 

importante para a escolha do indicador adequado, pois cada indicador possui um 

intervalo de valores de pH que ocorre variação da coloração ZONA DE TRANSICAO 

Na volumetria de neutralização a concentração critica variável no decorrer da 

titulação e a espécie H3O
+
. A curva de titulação representa a variação logarítmica da 

concentração de H3O
+ 

em função do volume da solução padrão adicionada. 

 

pH x volume da solução padrão 

PORQUE CONSTRUIR A CURVA DE TITULAÇÃO? 

Verificar o comportamento do sistema e determinar a pH nas proximidades do ponto de 

equivalência para escolher o indicador adequado. 

 

CURVA EXPERIMENTAL X CURVA TEORICA 

 

 

Titulação ácido forte com base forte 

 

A curva de titulação pode ser dividida em 3 regiões (antes do PE, no PE e apos o 

PE) e o calculo da curva de titulação pode ser dividida em 4 etapas.  

 

1ª etapa: Antes de iniciar a titulação 
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A solução contém apenas ácido forte e água, ou seja, uma solução aquosa de ácido forte. 

O pH da solução será determinado pela dissociação do ácido forte. 

 

2ª etapa: Antes de atingir o Ponto de Equivalência 

A solução e composta por uma mistura de acido forte que ainda não reagiu com 

a base forte mais o sal formado pela reação do acido forte com base que foi adicionada. 

O pH da solução será determinado pela dissociação do ácido forte que permaneceu na 

solução. 

 

3ª etapa: No Ponto de Equivalência 

A quantidade de base forte adicionada foi suficiente para reagir com todo o 

acido forte presente na solução, produzindo agua. O pH será determinado pelo  

equilíbrio da água. 

 

4ª etapa: Após o Ponto de Equivalência 

Nesta região houve excesso de base forte adicionada a solução. O pH da solução 

será determinado pela dissociação da base forte. 

 

Exercício 1: Titulação de 100,00 mL de HCl 0,100 mol/L com solução padrão NaOH 

0,100 mol/L. 
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Titulação 

100,00 mL HCl 0,100 mol/L com NaOH 0,100 mol/L 

 

Curva de titulação 

100,00 mL HCl 0,100 mol/L com NaOH 0,100 mol/L 

 

 

 



Móveis – Práticas de Química Analítica                                                                                    42 
 

Titulação ácido fraco com base forte 

 

Ácido fraco e base forte reagem completamente, pois a constante de equilíbrio 

envolvida na reação é grande. Neste caso haverá a formação de um sistema tampão 

envolvendo um par acido e base conjugado. 

A curva de titulação pode ser dividida em 3 regiões e o cálculo da curva de 

titulação pode ser dividida em 4 etapas. 

 

1ª etapa: Antes de iniciar a titulação 

A solução contém apenas ácido fraco e água, ou seja, uma solução aquosa de 

ácido fraco. O pH da solução será determinado pela dissociação do ácido fraco. 

 

2° etapa: Antes de atingir o Ponto de Equivalência 

A solução é composta por uma mistura de acido fraco (HA) que ainda não reagiu 

e o sal (A-) formado pela reação do ácido fraco com base que foi adicionada. O pH será 

determinado pelo sistema tampão formado. 

 

3° etapa: No Ponto de Equivalência 

A quantidade de base forte adicionada foi suficiente para reagir com todo o 

ácido fraco presente na solução, produzindo um sal de acido fraco e base forte e agua. O 

pH será determinado pela hidrolise do sal. 

4° etapa: Após o Ponto de Equivalência 

Excesso de base forte e adicionado a solução do sal de ácido fraco e base forte. O pH e 

determinado pelo excesso de base forte. A contribuição da hidrólise do sal é pequena, 

pois a base forte reprime esta reação. 

Exemplo 2: Titulação de 100,00 mL de CH3COOH 0,100 mol/L com solução padrão 

NaOH 0,100 mol/L. Dado Ka = 1,80 x 10-5. 
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Capítulo 7 - Volumetria de oxirredução 

 
 I – Introdução  

As titulações de oxirredução são aplicadas a uma grande variedade de 

substâncias orgânicas e inorgânicas e a sua popularidade ultrapassa a das titulações 

ácido-base. Provavelmente, a diferença mais significativa entre elas é a disponibilidade 

de muitos titulantes e padrões para a volumetria de oxirredução, cada um com 

propriedades que os tornam especialmente adequados para uma aplicação.  

As reações de oxidação-redução devem preencher os requisitos gerais para que uma 

reação possa ser usada em um método titulométrico. Muitas reações de oxirredução se 

processam em uma série de etapas, então, a equação estequiométrica é a soma das 

reações parciais. Algumas espécies intermediárias são muito reativas e podem provocar 

reações paralelas ou induzidas indesejáveis. Muitas reações são lentas e, como a rapidez 

da reação é indispensável para o sucesso de uma titulação, é frequente a necessidade de 

aumentar a velocidade das reações mediante titulação a quente ou em presença de 

catalisadores.  

A maioria dos indicadores usados nas titulações de oxirredução é sensível a 

mudanças no potencial da solução de titulação e não à concentração de um reagente ou 

produto. Além do mais, o potencial é uma função logarítmica da concentração de 

reagentes e produtos da titulação. Por essa razão, as curvas das titulações de oxirredução 

são traçadas colocando o potencial do sistema versus o volume do titulante adicionado, 

em cada ponto da titulação.  

A posição, o desenvolvimento e a forma das curvas de titulação de oxirredução 

estão relacionados com as características das reações envolvidas. As reações desse tipo 

de titulação podem ser classificadas em duas categorias principais, cada uma das quais 

com certas características particulares.  

A primeira categoria é a das titulações baseadas em reações onde não há 

participação direta de íons H+ ou OH-. Por exemplo: 

 

 

  A segunda categoria é a das titulações baseadas em reações onde há participação 

direta do íon H
+
 ou OH

-
. Por exemplo. 
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 As características particulares são:  

a) As reações do tipo (a) e (d) apresentam, em primeiro lugar, uma relação 

equimolecular entre reagente e produto tanto para a semi-reação de oxidação como para 

a de redução e, em segundo lugar, uma relação equimolecular entre as espécies 

oxidantes e redutoras;  

b) As reações do tipo (b) e (e) apresentam uma relação equimolecular para ambas as 

semi-reações, porém a relação entre as espécies oxidantes e redutoras não é 

equimolecular;  

c) As reações do tipo (c) e (f) se caracterizam por uma relação não equimolecular entre 

reagente e produto de uma ou de ambas as semi-reações e por uma relação também não 

equimolecular entre as espécies oxidantes e redutoras.  

 

II-Indicadores de Oxidação-Redução  

Há dois tipos de indicadores visuais usados nas titulações de oxirredução: os 

indicadores não específicos, os verdadeiros indicadores de oxirredução, que respondem 

somente ao potencial da solução; e os indicadores específicos que respondem à 

concentração de uma substância particular em solução. 
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Capítulo 8 - Volumetria de complexação 

 

Muitos íons metálicos formam complexos estáveis com vários ligantes (agentes 

complexantes). A titulação de íons metálicos em que o titulante é um agente 

complexante é chamada de titulação complexométria, bastante útil para determinar um 

grande número de metais. A titulação com formação de complexos ou complexométria, 

compreende as reações que envolvem um íon metálico e um agente ligante multidentado 

com formação de um complexo suficientemente estável. Esse conjunto formado por um 

íon metálico e seus grupos associados (ligantes) é chamado de íon complexo. Os 

agentes complexantes são compostos que fornecem os ligantes, para formação de 

complexos. São agentes complexantes muito usados em análise, o cianeto de potássio e 

o EDTA. Os métodos complexométricos mais importantes são a cionometria, a 

mercuriometria e a complexométria do EDTA. O EDTA (ácido 

etilenodiaminatetraacético) é, de longe, o agente Quelante mais utilizado em Química 

Analítica, podendo praticamente todos os elementos da tabela periódica ser analisados 

com EDTA, quer direta quer indiretamente. Devido ao elevado número de grupos 

complexantes (2 nitrogênios e 4 oxigênios) o EDTA assim como os outros agentes 

quelantes, reage sempre na proporção de 1:1 com íons metálicos, sem formar nenhum 

tipo de composto intermediário. Este trabalho visa apresentar os conceitos e regras 

gerais que norteiam a volumetria de complexação e suas aplicações. Palavras – Chaves: 

Volumetria, complexação, complexometria, titulação de complexação, EDTA, ácido 

etilenodiaminatetraacético, quelato, agentes quelantes e constante de equilíbrio. 

 

Na química, o ramo que trata da identificação e quantificação de espécies ou 

elementos químicos é a química analítica, para isso varias técnicas ou métodos podem 

ser utilizados. Dentre estes, a volumetria que é um método muito rápido, fácil de ser 

instalado em campo e em laboratório e viável economicamente, torna-se um dos mais 

utilizados. Ele consiste na análise química quantitativa que se fundamenta na medição 

do volume de solução de um reagente necessário e suficiente para efetuar determinada 

reação. A volumetria pode existir de várias formas, e é classificada de acordo com o 

tipo de reagente utilizado, podendo ser volumetria de precipitação, volumetria de 

óxidoredução, volumetria de neutralização ou volumetria de complexação. Neste 

trabalho nos aprofundaremos na volumetria de complexação. Tendo em base o que é a 

química analítica e a volumetria, podemos nos aprofundar neste assunto. Também 
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chamada de titulação de complexação, complexometria, compleximetria, ou ainda 

quelatometria, a volumetria de complexação vem sendo utilizada há dois séculos. Um 

dos primeiros usos dessas reações se deu na titulação de cátions. O fato de muitos 

complexos serem coloridos ou absorverem radiação ultravioleta, além de sua formação 

é a base para determinações espectrofotométricas. Outros complexos são pouco solúveis 

e podem ser empregados em análises gravimétricas ou em titulações de precipitação. 

Porém, logo no início a complexometria foi limitada por bastante tempo, isso porque a 

baixa estabilidade dos complexos conhecidos e pelo fato da formação de vários 

complexos do tipo MLn, onde M é o metal, L é o ligante e n assume vários valores, 

dependendo do íon e dos reagentes utilizados, gerava muitas discussões já que com 

tantos produtos formados, as teorias criadas acabavam perdendo a credibilidade devido 

aos diversos resultados. Essas tais limitações somente foram superadas em 1945, 

quando foi introduzido o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), um poderoso 

reagente, que complexa com vários íons, incluindo metais pesados e alcalinos terrosos, 

formando estruturas estáveis. Uma reação de complexometria é entendida como a 

transformação de um íon simples em um íon complexo. O íon complexo è obtido pelo 

compartilhamento de um ou mais pares de elétrons de uma espécie ou mais (ânions ou 

moléculas) com uma espécie deficiente em elétrons (um cátion), capaz de aceitar pares 

de elétrons, através de ligações covalentes coordenadas. A espécie “doadora” de 

elétrons é denominada ligante e cátion “receptor” desses elétrons é denominado cátion 

metálico central, ou seja, é uma reação entre um íon metálico, M, e um ligante, L, 

resultando na formação de um complexo, ML. A reação que forma um complexo 1:1 é: 

M + L → ML  

Assim o desenvolvimento da sua aplicação analítica, baseia-se na formação de 

um complexo colorido entre o analito e o titulante é usado para indicar o ponto final da 

titulação. Volarimetria de complexação são particularmente úteis para a determinação 

de diferentes íons metálicos em solução. Um indicador capaz de produzir uma ambígua 

mudança de cor é usualmente usado para detectar o ponto final da titulação. Neste caso, 

o titulante adequado é aquele que forma complexos quelatos com o íon metálico 

(complexos polidentados), eliminando a formação sucessiva de complexos 

intermediários, acrescentando ainda o fato da constante de estabilidade dos complexos 

quelatos ser superior à dos complexos monodentados. Uma reação de complexação com 

um íon metálico envolve a substituição de uma ou mais moléculas de solvente, 

coordenadas por outros grupos coordenantes. Os grupos ligados ao íon central são os 
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ligantes e em solução aquosa, todo composto de coordenação possui propriedade de 

conservar sua identidade. Por exemplo:  

Hg2
+
 + 4 Br

-
 → [HgBr4]

2-
  

Ag
+
 + 2 CN

- 
→ [Ag(CN)2]

-
  

Na volumetria de complexação os ligantes são classificados de acordo com o 

número de par de elétrons doadores e podem ser inorgânicos ou orgânicos. Os reagentes 

formadores de complexos mais úteis são os compostos orgânicos que possuem vários 

grupos doadores de elétrons que formam múltiplas ligações covalentes com íons 

metálicos. Os agentes complexantes inorgânicos são utilizados também para controlar a 

solubilidade e para formar espécies coloridas ou precipitados. A formação de complexos 

inorgânicos solúveis não é muito utilizada em titulações, porem a formação de 

precipitados, particularmente com o nitrato de prata como titulante, é a base para muitas 

determinações importantes. Os ligantes podem ser classificados como monodentados ou 

multidentados. Os monodentados fornecem um par de elétrons por molécula ou íon 

ligante (ex: NH3, H2O, CO, Cl
-
 , CN e OH- ). Já os multidentados (“com muitos 

dentes”) fornecem dois ou mais pares de elétrons por molécula ou íon (ex: 

etilenodiamino (em): ligante bidentado (se liga ao metal por meio de dois átomos) e 

etilinodiaminotetracetico (EDTA) ligante hexadentado (possui dois átomos de N e 

quatro de C doadores)). Complexos formados por ligantes multidentados são 

freqüentemente denominados quelatos.  

 

EDTA (Ácido Etilenodianotetracético)  

O principal agente complexante é o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), 

representado por M4Y. Ele possui em sua estrutura quatro grupos carboxila e dois 

grupos amina que podem atuar como doadores de pares de elétrons, ou bases de Lewis, 

ou seja, apresenta seis posições ligantes possíveis quando prótons são removidos. Esse 

reagente forma complexos estáveis de estequiometria 1:1 com grande número de íons 

metálicos em solução aquosa. Ele se torna o complexante mais importante, pois poucos 

ligantes multidentados formam complexos 1:1 bastante estáveis em uma única etapa 

com os mais variados íons metálicos de tal modo a produzir uma mudança brusca nas 

suas concentrações, no ponto de equivalência. Apesar de ser uma espécie hexadentada 

(sendo quatro grupos carboxílicos e dois grupos amina), nem todos os pares eletrônicos 

disponíveis são utilizados para formar ligações (ele é parcialmente ionizado); o EDTA 

forma apenas 4 ligações coordenadas em valores de pH menores ou iguais a 12, visto 



Móveis – Práticas de Química Analítica                                                                                    48 
 

que nessa faixa os grupos amina mantém-se protonados e então inábeis para doar 

elétrons para a ligação. O EDTA forma ligações mais estáveis quando se encontra no 

seu estado dissociado Y
4-

 e, para isso, deve estar em um ambiente alcalino. A constante 

de formação, Kf, do complexo metal-EDTA é a constante de equilíbrio para a reação: 

                                      

 A constante de formação na equação 1.1 descreve a reação entre Y
4-

 e um íon 

metálico. Porém a maioria do EDTA não está na forma Y
4-

 em pH abaixo de 10,24. As 

espécies HY3
-
 , H2Y

2-
 e assim por diante predominam em pH baixo.  

 

Titulação com EDTA  

A curva de titulação é normalmente ilustrado por um gráfico de pM = - log [M] 

em função do volume do titulante adicionado. A curva é análoga à plotada para ph 

versus o volume de titulante em uma titulação ácido-base. Existem três regiões distintas 

da curva de titulação, são elas: REGIÃO 1: ANTES DO PONTO DE EQUIVALÊCIA 

Neste ponto, há um excesso de M+ em solução após o EDTA ter sido consumindo. A 

concentração de íon metálico livre é igual à concentração do excesso, M+, que não 

reagiu. A dissociação do MYn-4 é desprezível. REGIÃO 2: NO PONTO DE 

EQUIVALÊNCIA Neste ponto, há a mesma quantidade de EDTA e de metal em 

solução. Pode-se tratar a solução como se tivesse feita pela dissociação de MYn-4 puro. 

Algum Mn+ livre gerado pela fraca dissociação do MYn-4 : MYn-4 ↔ Mn+ + EDTA 

Nessa reação, o EDTA refere-se à concentração total do EDTA livre em todas as suas 

formas. No ponto de equivalência, [Mn+] = [EDTA]. REGIÃO 3: APÓS O PONTO DE 

EQUIVALÊNCIA Nesta etapa, há um excesso de EDTA, e praticamente todo o íon 

metálico está na forma MYn-4 . A concentração de EDTA livre pode ser igualada à 

concentração do excesso de EDTA adicionado após o ponto de equivalência. 
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Figura 1: concentração de EDTA em relação a variação do PH. 

 

Técnicas de titulação com EDTA  

A maioria dos metais da tabela periódica pode ser determinado com o EDTA, 

porém nem sempre é possível efetuar a titulação direta de determinados íons metálicos 

com EDTA usando um indicador visual. Para isso existem diversa técnicas alternativas 

que podem ser utilizadas nestes casos. Estas técnicas são mencionadas a seguir:  

 

 Titulação direta  

O constituinte é titulado com uma solução padrão de EDTA, em uma solução 

tamponada em um ph apropriado. Pode-se utilizar uma agente complexante 

complementar como amônia, tartarato, citrato ou trietanolamina, para evitar que o íon 

metálico forme precipitado na ausência de EDTA.  

 

Titulação de retorna ou indireta  

Um excesso conhecido de EDTA é adicionado ao titulado. O excesso é então 

titulado com uma solução-padrão de um segundo íon metálico. É necessária se o 

titulado precipita na ausência do EDTA, se ele reage muito lentamente com EDTA sob 

as condições da analise ou se ele bloqueia o indicador. O íon metálico usado na titulação 

de retorno não se deve deslocar o complexo formado pelo íon metálico em analise com 

EDTA.  

 

Titulação de deslocamento  

Esta técnica é utilizada para íons metálicos que não possuam um indicador 

satisfatório. O constituinte em analise normalmente é tratado com um excesso de Mg 

(EDTA)2- para deslocar o Mg2
+
, que é posteriormente titulado com solução de EDTA 
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padrão.a constante de formação do Mg
2+

deve ser maior que constante de formação do 

Mg (EDTA)
2-

 ou o deslocamento do Mg
2+

 do Mg (EDTA)
2-

 não ocorrerá. 

 

 Determinação pela titulação dos íons hidrogênios liberados  

Na reação de íons metálicos com EDTA ocorre a liberação de íons H+, os quais, 

depois de liberados podem ser titulados com uma solução de padrão de NaOH para se 

determinar a quantidade de cátions metálicos presentes na amostra.  

 

 Titulação de misturas  

Apesar do EDTA ser um dos principais agentes complexantes, sua principal 

desvantagem é que ele é um reagente muito pouco seletivo, pois forma complexos com 

numerosos cátions com carga dupla, tripla e quádrupla. Quando uma solução que 

contém dois cátions que complexam com o EDTA é titulada sem a adição de um 

indicador formador de complexo e se um erro de titulação de 0,1% é admissível, então, 

para que N não interfira na titulação de M, a razão entre as constantes de estabilidade 

dos complexos de EDTA com os dois metais, M e N, deve ser tal que KM/KN ≥ 108. As 

constantes KM e KN desta expressão são as constantes de estabilidade aparentes dos 

complexos. Quando se empregam indicadores que formam complexos, para o mesmo 

erro de titulação, KM/KN ≥ 108. Os procedimentos seguintes ajudam a melhorar a 

seletividade.  

 

Controle adequado do pH da solução  

O controle do pH leva em consideração as estabilidades diferentes dos 

complexos metal- EDTA. Assim, bismuto e tório podem ser titulados em solução acida 

(pH = 2) com alaranjado de xilenol ou azul de metiltimol como indicadores. A maior 

parte dos cátions divalentes não interfere. Uma mistura de íons bismuto e chumbo pode 

ser dosada com sucesso titulando- se primeiramente o bismuto em pH 2 (com alaranjado 

de xilenol como indicador) e depois adicionando hexamina para aumentar o pH até 

cerca de 5 e titular o chumbo.  

 

Uso de agentes de mascaramento  

O mascaramento pode ser definido como um processo no qual uma substancia, 

ou seus produtos de reação, é transformada sem que haja separação física da solução 

para que não participe uma reação. O desmascaramento é o processo no qual a 
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substância mascarada readquire sua capacidade de participar de uma determinada 

reação. Assim, alguns dos cátions de uma mistura podem ser “mascarados” de forma a 

não mais reagir com EDTA ou com o indicador. Um agente de mascaramento efetivo é 

o íon cianeto, que forma cianetos complexos estáveis com os cátions de Cd, Zn, Hg (II), 

Cu, Co, Ni, Ag e dos metais do grupo da platina, mas não com os metais alcalinos-

terrosos, o magnésio e o chumbo:  

M2
+
 + CN

-
 → [M(CN)4]

2-
  

É possível, portanto, determinar cátions como Ca
2+

, Mg
2+

, Pb
2+

 e Mn
2+

 na 

presença dos metais anteriormente mencionados, mascarando-os com excesso de 

solução de cianeto de sódio ou de potássio. Ferro, em pequenas quantidades, pode ser 

mascarado por cianeto se for previamente reduzido a ferro (II) por adição de acido 

ascórbico. Titânio (IV), ferro (III) e alumínio podem ser mascarados com 

trietanolamina, mercúrio com íons iodeto e alumínio, ferro (III). Titânio (IV) e estanho 

(II) com fluoreto de amônio (cátions dos metais alcalinos-terrosos formam fluoretos 

pouco solúveis).  

O metal pode, às vezes, ser levado a um estado de oxidação diferente. Assim, 

cobre (II) pode ser reduzido em solução ácida por hidroxilamina ou por ácido ascórbico. 

Níquel ou cobalto podem ser titulados em meio amoniacal com, por exemplo, muxerida 

com indicador, sem a interferência de cobre, agora presente como Cu(I). de modo 

análogo, ferro(III) pode ser mascado por redução com acido ascórbico. 
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AULAS PRÁTICAS 

 

Limpeza dos materiais volumétricos 

Todos os equipamentos volumétricos utilizados em análise quantitativa devem 

estar perfeitamente limpos antes do uso, pois, a presença de substâncias gordurosas nas 

suas paredes internas pode induzir erros no resultado da análise. 

 Utilizam-se geralmente como soluções de limpeza: solução de detergente, 

solução sulfônica ou ainda solução de etanoato de sódio ou potássio, ou hidróxido de 

sódio ou potássio dissolvido em etanol. 

 Os materiais volumétricos devem ser limpos agitando-se uma pequena 

quantidade da solução de detergente neles introduzidas e quando possível utizar uma 

escova ou esponja para facilitar a remoção dos resíduos. Em seguida, deve-se enxaguar 

muito bem com água da torneira e água destilada. 

Após lavagem, o material é deixado em posição apropriada para facilitar o 

escoamento de água. A secagem de alguns materiais pode ser feita na estufa. 

OBSERVAÇÃO: As vidrarias de precisão não devem ser colocadas em estufa, pois na 

estufa os materiais podem sofrer alteração no volume- dilatação – e perderem sua 

verdadeira medida de volume. Os materiais que não podem ser colocados na estuda são: 

balão volumétrico, pipetas e buretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Móveis – Práticas de Química Analítica                                                                                    53 
 

PRÁTICA: Bromato, ferro e iodato 

Introdução 

I. Bromato 

O bromato de potássio é um oxidante lento que foi introduzido primeiramente 

como um utilizador de textura do pão em 1916 e que desde então, têm sido largamente 

usado. 

O bromato de potássio, ilegalmente empregado para o crescimento dos pães, é 

altamente prejudicial ao nosso organismo, apesar de aumentar em 30% o rendimento da 

massa do pão, é prejudicial à saúde, e seu uso foi vetado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), o efeito de sua ação, que tem sido assunto muito polêmico e explorado 

principalmente por interessados em sua aplicação, assim durante o processo de 

fermentação da massa, o bromato de potássio exerce ação oxidante, transformando-se 

em brometo e oxigênio. 

O brometo de potássio é dificilmente eliminado, por sua capacidade cumulativa, 

não sendo o íon bromo, eliminado pelo organismo, ocupa o lugar do cloro, que é 

normalmente expulso. Assim sendo, o bromo remanescente, se fixa nos líquidos 

corporais, no interior das células nervosas e tecido adiposo. A substância pode atacar o 

fígado, os rins e o sistema nervoso central, além de destruir as vitaminas do complexo 

B. Tais características vêm sendo estudados desde os anos 70, e o suo de bromato de 

potássio já chegou a ser proibido por resolução do Ministério da Saúde já naquela 

época, no Brasil essa proibição transformou-se em uma lei que poíbe o uso de bromato 

de potássio na fabricação de pães e massas ( Lei n° 10.273, promulgada em 7 de 

setembro de 2001). 

 Em 1986, a Agência Nacional para pesquisas do Câncer reportou que havia 

suficiente evidência para a carcinogenicidade do bromato de potássio em animais 

experimentais, e em 1987, o composto foi classificado como possível carcinogênico 

humano. 

II. Ferro e iodo 

Cerca de 1/3 da população mundial é afetada por deficiência de micronutrientes. 

Isso ocorre principalmente devido a uma dieta de baixo valor nutricional, 

principalmente entre adolescentes, vorazes consumidores de fast-food. Devido os 

produtos industrializados serem cada vez mais consumidos, está tornando-se comum 

está tornando-se comum a adição de desses nutrientes a esses alimentos. 
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 Duas das principais carências nutricionais da população brasileira são a falta de 

ferro e de iodo que acarretam problemas de saúde como a anemia ferropriva e o bócio, 

respectivamente. Visando suprir essas necessidades nutricionais, o Ministério da Saúde 

e ANVISA tornaram obrigatória à adição de ferro às farinhas de trigo e iodo ao sal de 

cozinha. A farinha foi escolhida por ser um ingrediente de produtos mais consumidos 

pela população como pão, bolacha e bolo. Já o sal, foi escolhido por ser muito 

consumido e por ser um produto economicamente viável. 

 

Procedimento experimental 

1. Preparação da amostra 

Secar a amostra em estuda a 105°C por meia hora, deixar esfriar, triturar até 

obter um pó fino e, em seguida, peneirar. 

2. Teste para o bromato e iodato 

- Pesar aproximadamente 1 grama da amostra e colocar em um béquer limpo e seco. 

- Adicionar sobre amostrar, aproximadamente, 5 mL da solução   preparada pela mistura 

de iguais volumes de KI 1% e HCl 1:7. 

Atenção: o aparecimento de manchas escura e/ou púrpuras que não existiam antes da 

adição do reagente, indica a presença de bromato e/ou iodato. 

Reações envolvidas 

BrO
-
4 + 6I

-
 -> 3I2 + Br

-
 + 3H2O 

IO
-
 + 5I

-
 + 6H

+
 -> 3I2 + 3H20 

(  ) POSITIVO 

(  ) NEGATIVO 

 

3. Teste para iodato 

- Pesar aproximadamente 1 grama da amostra e colocar em um béquer limpo e seco. 

- Adicionar sobre amostrar, aproximadamente, 5 mL da solução   preparada pela mistura 

dos reagentes na proporção de 1 mL de KSCN 1% e 4 mL de HCl 1:32. 

Atenção: o aparecimento de manchas escura e/ou púrpuras que não existiam antes da 

adição do reagente, indica a presença de iodato. 

REAÇÃO ENVOLVIDA 

6 IO
-3

 + 5 SCN
-
 + H

+
 + 2H2O -> 3I2 + 5HCN + 5SO2

-4
 

(  ) POSITIVO 
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(  ) NEGATIVO 

 

4. Teste para o ferro 

- Pesar aproximadamente 4 grama da amostra e colocar em um béquer limpo e seco. 

- Adicionar sobre a amostra aproximadamente 6 mL de HNO3 e misturar com um 

bastão de vidro. 

- Despeje sobre a mistura um volume próximo de 4 mL de KSCN. 

- Pontos vermelhos que não existiam antes da adição do reagente indicam a presença de 

ferro na amostra. 

Reações envolvidas 

Fe
2+

 -> Fe
3+

 + 1 e- 

Fe3+ + SCN - >  [FeSCN2]+ 

(  ) POSITIVO 

(  ) NEGATIVO 
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PRÁTICA: Fósforo 

Introdução 

 O fósforo e o cálcio são dois minerais que, juntos ajudam a manter os ossos 

saudáveis. No paciente renal, como os rins não funcionam adequadamente, o equilíbrio 

entre esses dois minerais estão prejudicados.  

 Assim, a eliminação de fósforo pela urina diminui acumulando-se no sangue. 

Além disso, o excesso de fósforo impede que o cálcio seja absorvido pelos ossos. Esta 

situação de desequilíbrio pode levar a inúmeras consequências indesejáveis, como a 

hipofosfatemia ( deficiência do fósforo), a hiperfosfatemia (excesso de fósforo), e a 

calcificação de tecidos moles, como os vasos sanguíneos, coração e pulmões, devido a 

acúmulo de cálcio nesses locais. Dessa forma, o controle de fósforo no sangue é o 

primeiro passo para prevenir todas essas condições. 

 O fósforo, um os elementos mais essenciais, tem numerosas funções críticas no 

organismo, eis algumas delas: o DNA e RNA são baseados nos monômeros de éster-

fosfato; a principal corrente de energia contém uma ligação de fosfato de alta energia; 

está em todas as membranas celulares do organismo; integra a estrutura dos ossos e 

dentes, dando-lhes maior solidez; participa ativamente do metabolismo dos glicídeos; 

atua na contração muscular; entre outras. 

 

Procedimento experimental 

 

- Preparo da amostra 

1. Pesar 1g da amostra em um béquer. 

2. Adicionar 10 mL de solução extratora de fósforo (NH4F + HCl) e agitar durante 15 

minutos e em seguida filtrar a solução. 

3. Transferir uma alíquota de 5 mL para um erlenmeyer, adicionar 2,5 mL   de solução 

de ácido bórico (H3BO3) e 1 mL de molibdato de amônio [(NH4)2MoO4]. 

4. Colocar a solução em um tubo de ensaio a adicionar, aproximadamente ¼ de uma 

espátula pequena de ácido ascórbico (C6H8O6). 

Atenção: o aparecimento de uma coloração azul indica a presença de fósforo na 

amostra, quanto mais intenso for a coloração azul, maior será a concentração de fósforo 

na amostra. 

Opções de amostra: 
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Farinha de trigo; 

Farinha de mandioca; 

Farelo de trigo; 

Farinha de peixe 

 

Reações envolvidas 

1. Extração de fósforo com formação de complexos 

MPO4.2H20 + nF
-
 -> MFn + PO4

3-
 + 2H20 

Ex: AlPO4.2H2O + 6F
-
 -> AlF6

3-
 + PO4

3-
 + H20 

Observação: M - metal 

Mo5O14 – Azul de molibdênio 

2. Ácido bórico transformando os fluoretos em fluoraboratos: 

MFn + H3BO3 -> M(BF4)3 

Ex: AlF6
3-

 + H3BO3 -> Al(BF4)3 

 

3. Molibadato de amônia precipita o fósforo como fosfomolibdato de amônia 

PO4
3-

 + 3NH
4+

 + 12MoO4
2-

 + 24H
+
 -> (NH4)3PO4.12MoO3 + 2H2O 

          (precipitado amarelo) 

4.O  ácido ascórbico reduz o fosfomolibdato produzindo um complexo chamado azul de 

molibdênio cuja composição não é totalmente conhecida 

(NH4)3PO4. 12MoO3 + C6H8O6 -> MoO14 (azul de molibdênio) 
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PRÁTICA: Titulações ácido-base: Acidez do leite e teor de ácido acetilsalicílico em 

comprimidos  

 

Objetivo: Estudar aplicações práticas das titulações ácido-base, a partir da 

determinação da acidez do leite e do teor percentual em massa de ácido acetilsalicílico 

em comprimidos de analgésico de uso cotidiano.  

 

Materiais  

Bureta de 25 mL  

4 erlenmeyers de 250 mL  

Proveta de 25 ou 50 mL  

 

Reagentes  

Solução de NaOH 0,1 M padronizada  

comprimido de AAS® ou de Melhoral® ou de Aspirina®  

amostra de leite  

Etanol  

Solução alcoólica de fenolftaleína  

Solução aquosa de fenolftaleína  

Obs: Os alunos deverão dividir-se em 4 grupos.  

 

Procedimento  

a) Acidez do leite  

Nota: cada grupo deverá realizar esta determinação em duplicata.  

1. Pipetar 10,0 mL de amostra de leite utilizando uma pipeta volumétrica.  

2. Adicionar cerca de 20 mL de água ao erlenmeyer e agitar a mistura até 

homogeneizar.  

3. Adicionar de 4 a 5 gotas da solução aquosa de fenolftaleína.  

4. Transferir a solução de NaOH 0,1M para uma bureta de 25 mL e acertar o zero.  

5. Titular até o aparecimento de uma coloração rosada persistente por pelo menos 1 

minuto.  

 

b) Teor de ácido acetilsalícilico em comprimidos  
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Nota: cada grupo deverá realizar esta determinação em duplicata.  

1. Pesar o comprimido do analgésico com precisão de + 0,1 mg e, a seguir, coloque-o 

no erlenmeyer.  

2. Adicionar cerca de 20 mL de água ao erlenmeyer e agitar a mistura até que o 

comprimido se desmanche (se necessário, triture o comprimido com um bastão ou 

colher).  

3. Adicione cerca de 20 mL de etanol ao erlenmeyer e agite para que a mistura seja 

total.  

4. Adicione 3 a 5 gotas da solução alcoólica de fenolftaleína.  

5. Transferir a solução de NaOH 0,1M para uma bureta de 25 mL e acertar o zero.  

6. Titular até o aparecimento de uma coloração rosada persistente por pelo menos 1 

minuto.  

 

Trabalho pós prática  

Discutir os resultados obtidos.  

Para a acidez do leite, apresente, calcule e expresse o resultado na unidade 

“graus Dornic” (oD).  

Calcule o teor de ácido acetilsalicílico (C8O2H7COOH, Massa Molar = 180,2 

g/mol) nos comprimidos ensaiados. Compare com o valor apresentado na embalagem e 

discuta.  

Discuta as razões pelas quais o ponto de equivalência é dado pelo volume no 

qual a coloração rósea da solução titulada é persistente por pelo menos 1 minuto.  

Apresente a função do etanol na determinação do ácido acetilsalicílico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Móveis – Práticas de Química Analítica                                                                                    60 
 

PRÁTICA: Padronização de Hidróxido de Sódio 0,1 M e curva de titulação  

Objetivo: Padronizar solução de hidróxido de sódio 0,1 M  

 

Materiais  

Bureta de 25 mL  

3 erlenmeyers de 250 mL  

pHmetro e agitador magnético  

 

Reagentes  

Solução de NaOH 0,1 M (já estará pronta)  

Biftalato de potássio  

Fenolftaleína  

Tampões para calibração do pHmetro  

Obs: Os alunos deverão dividir-se em 4 grupos.  

 

Procedimento  

1. Secar cerca de 10 gramas de biftalato de potássio em estufa a 110oC por 2 horas.  

2. Cobrir com papel alumínio e transferir para um dessecador para resfriar.  

Nota: As etapas 1 e 2 já foram realizadas antes do início da aula.  

3. Pesar 0,35 + 0,1 mg em cada um dos 3 erlenmeyers. Anotar a massa.  

4. Adicionar a cada um dos béqueres 75 mL de água fervida.  

5. Agitar até dissolução do sal.  

6. Transferir a solução de NaOH 0,1M para uma bureta de 25 mL e acertar o zero.  

7. Dois erlenmeyers devem ser titulados utilizando-se 3-4 gotas de fenolftaleína como 

indicador.  

8. O terceiro erlenmeyer deve ser titulado potenciometricamente, medindo-se o pH 

durante as adições de NaOH 0,1M sob agitação magnética.  

Nota: O pH metro deve ser calibrado antes do uso.  

 

Cálculos  

A molaridade da solução de NaOH deve ser expressa com 4 significativos de 

acordo com a equação:  

nNaOH = nbiftalato  
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Molaridade NaOH =   m biftalato (g)                         .  

MM biftalato x V titulação (L)  

A fórmula molecular do biftalato de potássio é HK(C8H4O4), massa molar 

204,22 g/mol. 

Assumir como valor de molaridade a media das titulações com indicador de 

todos os grupos, sendo que a variação dos resultados individuais não pode exceder 0,3% 

(ou 3/1000).  

Levantar a curva pH x Vtitulante obtida na titulação potenciométrica.  

 

Trabalho pós prática  

Discutir os resultados obtidos.  

Apresentar a curva pH x titulante obtida na titulação potenciométrica. Discutir 

os métodos disponíveis na literatura para avaliação do ponto de equivalência (métodos 

da derivada e inflexão).  

Comparar e discutir resultados obtidos na titulação com indicador e na titulação 

potenciométrica. 
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PRÁTICA: Determinação do teor de cloro ativo em amostras de água sanitária  

Objetivo: Determinar o teor de cloro ativo em amostras comerciais de água sanitária.  

Materiais  

Pipeta volumétrica de 25 mL  

Pipeta voumétrica de 10 mL  

2 Erlenmeyer de 250 mL  

Bureta de 25 mL  

Pipeta graduada de 10 mL  

Balão de 100mL  

 

Reagentes  

Tiossulfato de sódio 0,1M padronizada  

Solução de amido indicador  

Amostra de água sanitária  

Solução de ácido acético 1:4  

Solução de iodeto de potássio  

 

Procedimento  

1. Pesar cerca de 15 ± 0,5 g de amostra em balão volumétrico de 100 mL. Anotar a 

massa.  

2. Pipetar 10 mL da solução da amostra diluída e transferir para um erlenmeyer de 250 

mL contendo 50 mL da solução de KI a 4%.  

3. Adicionar 20 mL de ácido acético 1:4 e titular até coloração amarelo-claro.  

4. Adicionar 5 mL da solução de amido e prosseguir a titulação até viragem para 

incolor.  

Nota: Realizar esta determinação em duplicata.  

 

Cálculos  

O constituinte ativo da água sanitária é o hipoclorito, responsável pela ação 

alvejante.  

O cloro ativo ou disponível significa o cloro liberado pela ação de ácidos 

diluídos e é expresso sob a forma de porcentagem em peso de cloro. Quando se trata o 

hipoclorito pelo ácido clorídrico, libera-se o cloro:  

OCl
-
 + Cl

-
 + 2 H

+
  Cl2 + H2O  
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Na determinação do cloro ativo, a solução de iodeto de potássio fortemente acidificada 

gera iodo.  

OCl
-
 + 2I

-
 + 2H

+
 Cl

-
 + I2 + H2O  

O iodo liberado é titulado com o tiossulfato de sódio.  

2 S2O3
2-

 + I2  2 I
-
 + S4O6

2-
  

O teor mássico de cloro ativo deve ser expresso de acordo com a equação:  

% Cloro ativo = V titulante em mL x 2 x Molaridade Na2S2O3 x MM Cl2/2  

massa de amostra  

Onde MM Cl2 = 70,906 g/mol  

O teor mássico de hipoclorito de sódio é calculado conforme a equação:  

% NaClO = V titulante em mL x 2 x Molaridade Na2S2O3 x MM NaClO/2  

massa de amostra  

Onde MM NaClO = 74,443 g/mol  

Assumir como resultado a média das titulações, sendo que a variação dos resultados 

individuais não pode exceder 0,3% (ou 3/1000).  

 

Trabalho pós prática  

Discutir os resultados obtidos.  

Comparar o valor obtido com aquele constante na legislação brasileira e discutir. 
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PRÁTICA: Preparação de solução de EDTA e determinação de dureza da água  

Objetivo: Determinar a dureza da água.  

Materiais  

Balão de 1 litro  

Erlenmeyer de 250 mL  

Bureta de 50 mL  

Pipeta graduada de 10 mL  

 

Reagentes  

- Solução indicadora de negro de Eriocromo T (dissolver 0,2 gramas do indicador em 15 

mL de trietanolamina com a adição de 20 mL de etanol absoluto)  

- Amostra de água da torneira  

- Tampão de pH=10 (NH4OH/NH4Cl) (Dissolver 64g de NH4Cl em água, adicionar 

570mL de NH4OH concentrado, e diluir para um litro. Este tampão é melhor 

armazenado em frasco de polietileno para evitar a passagem de íons metálicos do vidro 

para a solução-tampão)  

 

Procedimento  

a) Preparação da solução de EDTA 0,02 mol L-1  

1. Pesar 7,44 g (até ± 0,1 mg) do sal dissódico (designado por Na2H2Y.2H2O), seco a 

70-80ºC por 2 horas numa estufa.  

2. Transferir quantitativamente a amostra pesada para um balão volumétrico de 1 litro.  

3. Adicionar cerca de 800 mL de água destilada.  

4. Agitar até dissolver totalmente o sal e avolumar.  

5. A partir da massa pesada, calcula-se a concentração exata da solução de EDTA em 

mol/L.  

b) Determinação da dureza da água  

1. Transferir uma alíquota de 100,0 mL da amostra de água para um erlenmeyer de 

250mL.  

2. Adicionar 2 mL de um tampão de pH 10 e, a seguir, o indicador Erio T.  

 

Nota: Evitar adicionar muito indicador, pois isto ocasionaria uma mudança de cor 

gradual no ponto final.  

3. Titula-se alíquota com EDTA 0,02M até a mudança de cor vermelho-vinho para azul.  
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Nota: A reação, e consequentemente a mudança de cor, é lenta próximo do ponto final, 

e por esta razão o titulante deve ser adicionado gota a gota e com agitação forte.  

 

Cálculos  

A molaridade do EDTA é calculada considerando-se como massa molar do 

composto 372,24 g/mol (fórmula molecular C10H14N2Na2O8 . 2H2O).  

A dureza da água é expressa em mg de CaCO3/L de água de acordo com a 

equação:  

Dureza = 10 x Molaridade do EDTA x mL EDTA x MM CaCO3  

Onde MM CaCO3 = 100,09 g/mol  
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Trabalho pós prática  

Discutir os resultados obtidos.  

Deduzir a equação de cálculo com base nas reações químicas.  

Qual o interesse em se conhecer a dureza de amostras de água? 
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!






