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EXP 3. Determinação De Nitrato De Chumbo 
Utilizando Técnicas Gravimétricas 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Utilizar cálculos estequiométricos na determinação da concentração de uma solução. 
• Mostrar a utilização de reações de precipitação na determinação quantitativa de um soluto. 
• Utilizar as técnicas de gravimetria e da titulação gravimétrica na determinação da 

concentração de uma solução problema. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Métodos gravimétricos são baseados na ocorrência de reações de precipitação. Geralmente 
um sal solúvel é precipitado pela adição de outra solução que possui um contra-íon que resulta em 
um sal pouco solúvel. Na Experiência 2 este tipo de reação foi ilustrada em vários testes, por 
exemplo, na precipitação de cromato de bário e na precipitação dos hidróxidos de alumínio e 
níquel. Na técnica gravimétrica o precipitado é recuperado por filtração, lavado de forma 
conveniente para retirar impurezas e o excesso de solvente, seco e então pesado. A partir da 
massa da substância obtida se determina a concentração e/ou a quantidade da espécie contida na 
amostra original. A ocorrência de reações de precipitação também pode ser utilizada na 
determinação de uma espécie (analito) por volumetria. Procede-se uma titulação em que se forma 
um produto pouco solúvel e se determina o volume necessário de uma solução de concentração 
conhecida para precipitar o analito em um volume conhecido da solução problema. Portanto, neste 
caso, não é necessário isolar o precipitado e pesá-lo para a determinação quantitativa. Como toda 
técnica volumétrica é importante determinar o ponto de equivalência durante a titulação. Em 
princípio na titulação gravimétrica o ponto de equivalência é obtido quando não ocorre mais 
precipitação, porém este tipo de visualização na prática é difícil, uma vez que o sistema está em 
agitação (manual ou mecânica) e temos sólido já precipitado em suspensão. Utilizam-se então 
indicadores para determinar o ponto de equivalência. Exemplificando: pequenas quantidades de 
íons Fe3+ são usados como indicador na titulação de íons prata com solução de tiocianato (Ag+  +  
SCN- ! AgSCN(s)), uma vez que os íons Fe3+ reagem com a primeira quantidade excedente de 
íons SCN- formando o composto vermelho FeSCN- sinalizando o término da reação (lembrem que 
vimos esta reação do indicador na Exp.1, teste 6a). Esta determinação de prata usando Fe3+ como 
indicador é conhecida como método de Volhard. 
 Neste experimento será determinada a concentração de uma solução desconhecida de 
nitrato de chumbo (Pb(NO3)2) pela formação do correspondente sulfato de chumbo (PbSO4). A 
análise gravimétrica de PbSO4 é conveniente pois este sulfato é muito pouco solúvel (KPS= 1,6x10-8 
onde KPS representa a constante do produto de solubilidade e é uma forma para indicar a 
solubilidade de um composto muito pouco solúvel. Veja na Bibliografia 3 a definição de KPS e como 
a partir do KPS é possível obter a solubilidade em g.L-1). Adicionalmente temos que: a) o precipitado 
obtido da solução aquosa pode ser filtrado sem a necessidade de tratamentos para melhorar a 
qualidade do tamanho do sólido, o que não ocorre com a maioria dos precipitados que 
normalmente resultam em partículas muito finas que não são facilmente filtráveis; b) PbSO4 seca 
facilmente ao ar após a lavagem com solventes orgânicos convenientes podendo ser pesado em 
pouco tempo após a sua obtenção por filtração; c) não apresenta higroscopicidade acentuada 
podendo ser pesado sem o risco de adsorver umidade ou mesmo pode ser mantido ao ar por 
períodos relativamente longos antes da pesagem sem variação apreciável de massa devido à 
umidade. 
O resultado da gravimetria será comparado com o da titulação gravimétrica utilizando o indicador 
difenil-tiocarbazona (ditizona). A ditizona é um indicador metalocrômico, ou seja, quando se liga ao 
metal apresenta uma cor diferente da forma livre. Em nosso experimento a ditizona forma um 
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complexo com íons chumbo (cor A). No ponto de equivalência não existe mais quantidade 
apreciável de íons Pb2+ em solução que possibilite a existência do complexo e a ditizona se 
apresenta na forma livre (cor B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A determinação de chumbo utilizando ditizona é considerada o primeiro método realmente 
sensível para a determinação de chumbo. A adoção deste método permitiu descobrir na década de 
1930 que chumbo era o responsável por uma ampla intoxicação que atingia as crianças na cidade 
de Baltimore nos Estados Unidos. Recentemente, um método espectrofotométrico UV-Vis (você 
verá a espectrofotometria UV-Vis nas próximas aulas de laboratório) baseado na utilização de 
ditizona foi desenvolvido para determinar contaminação de traços de chumbo no soro sanguíneo 
(Referência bibliográfica 5). 
 
 
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
1.  GRAVIMETRIA 
 
 Coloque um funil de placa porosa (porosidade G3) em um béquer (béquer suporte) e pese o 
conjunto funil + béquer. Observação: pese em balança com precisão de três casas decimais. 
Verifique se não existe interferência de corrente de ar do equipamento de ar condicionado ou da 
janela. Anote o valor e não utilize este béquer para outros procedimentos, pois ele será o suporte 
para o funil contendo o precipitado. 
 Utilizando a bureta na bancada lateral que contém a solução problema de Pb(NO3)2 transfira 
25 mL para um béquer de 100 mL seco. Anote o valor transferido utilizando a precisão da bureta. 
Meça 5 mL de H2SO4 6 mol.L-1 em uma proveta e adicione lentamente com uma pipeta de Pasteur 
sobre a solução de Pb(NO3)2 sem agitar. Após a adição total do ácido agite ligeiramente o béquer 
com movimentos circulares para homogeneizar o sistema. Ao término da adição do ácido coloque o 
béquer em um banho de gelo e deixe por 15 minutos. Monte um sistema de filtração à vácuo e filtre 
o precipitado utilizando o funil de placa porosa (G3) pesado previamente. Transfira a suspensão 
para o funil na ausência de vácuo. Quando toda ou praticamente toda suspensão estiver 
transferida ligue o vácuo. 
 Transfira com cuidado o restante do sólido contido no béquer para o funil utilizando 
pequenas porções de água gelada. Desligue o sistema de vácuo, retire o funil e transfira o filtrado 
para um béquer e descarte este filtrado no recipiente para o descarte de metais. 
 Monte novamente o sistema de filtração e lave o sólido com três porções de 5 mL de 
acetona. Observação: quando for lavar com os solventes orgânicos retire o vácuo, adicione o 
solvente orgânico deixe o solvente em contato com o sólido por alguns segundos (15 segundos) e 
então acione novamente o vácuo. Retire o vácuo e proceda às lavagens subsequentes com os 
solventes orgânicos, sempre retirando o vácuo entre cada adição.  
 Após a lavagem com os solventes orgânicos, retire-os do kitassato e os acondicione no 
recipiente adequado (frasco de resíduos orgânicos). Monte novamente o sistema de filtração e 
deixe o sólido secando ao ar sob vácuo por 5 minutos. Para garantir a secagem do sólido leve o 

 
Ditizona 

 
 

 
Complexo Pb2+-Ditizona 



QFL-1101: Química Geral 1   2017 

funil dentro do béquer suporte para a estufa (cerca de 80-100 ºC) por 15 minutos. Retire o sistema 
da estufa espere esfriar (aproximadamente 10 minutos) e pese o conjunto. Por diferença determine 
a massa do precipitado. Transfira com auxílio de uma espátula o sólido contido no funil para um 
recipiente adequado (no dia do experimento será disponibilizado um frasco para este fim). 
 
 Repita este procedimento gravimétrico pesando novamente o conjunto funil + béquer 
suporte lembrando que o funil conterá resíduos de sólido do primeiro procedimento que não 
precisam ser eliminados. 
 
2. TITULAÇÃO GRAVIMÉTRICA 
 
 Acondicione uma bureta de 50 mL com solução de Na2SO4 padrão (aproximadamente 0,03 
M; a concentração correta será fornecida no dia da aula) lavando-a com três porções 
(aproximadamente 5 mL cada) da solução de Na2SO4. Após a lavagem complete a bureta com esta 
solução e verifique se porventura existem bolhas ou vazamentos na torneira. 
 Utilizando a bureta na bancada lateral que contém a solução problema de Pb(NO3)2 transfira 
15 mL para um erlenmeyer de 125 mL (preferencialmente) ou 250 mL. Anote o valor transferido 
utilizando a precisão da bureta. Adicione ao erlenmeyer 30 mL de acetona e agite. Observação: A 
acetona se encontra na capela; leve o erlenmeyer até a capela e faça a transferência. Adicione 10 
gotas da solução de ditizona e agite novamente.  
 
Observação 1: O frasco contendo solução do indicador e a micropipeta estarão na capela. 
Observação 2: Nunca adicione o indicador antes da adição da acetona, uma vez que o indicador é 
pouco solúvel em água na condição do experimento. 
 
 Proceda à titulação gotejando a solução de Na2SO4 sobre a solução problema agitando 
constantemente (a técnica será demonstrada em aula). Inicialmente a solução com o indicador 
apresenta uma coloração alaranjada e à medida que ocorre a formação do precipitado o sistema 
adquire uma coloração salmão. Quando a coloração salmão começa a desaparecer adicione o 
titulante mais lentamente até a viragem em que se observa a cor violeta da ditizona livre. 
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 Anote o volume utilizado para atingir o ponto de equivalência. Caso tenha dúvidas sobre o 
ponto de viragem volte na bancada lateral adicione de 0,5 a 1 mL da solução problema no 
erlenmeyer da titulação agite e observe se a cor salmão é restabelecida. Anote o valor adicionado 
com a precisão da bureta e volte a titular lentamente até confirmar o ponto de equivalência e anote 
o novo volume. Para o efeito dos cálculos lembre-se de considerar o volume total da solução 
problema contida no erlenmeyer. 
 Repita esta titulação mais duas vezes utilizando o procedimento descrito acima. 
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