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................................................ CAPÍTULO 1 ................................................ 

.............................. FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ANALÍTICA .....................................

INTRODUÇÃO
Química Analítica  -  é a parte da química que estuda os princípios teóricos e práticos das análises 

químicas. Tem como objetivo prático a determinação da composição química de substâncias puras ou de 

suas misturas. 

Química Analítica Qualitativa - trata da determinação da natureza dos constituintes (elementos, grupo 

de elementos ou íons) que formam uma dada substância ou mistura. 

Química  Analítica  Quantitativa  -  trata  da  determinação  das  quantidades  ou  proporções  dos 

constituintes, previamente identificados, numa dada substância ou mistura. 

Portanto, a análise qualitativa é a parte de química analítica que se preocupa com a identificação dos 

constituintes de uma amostra, que pode ser de natureza mineral, vegetal ou animal. O procedimento 

para a identificação de uma espécie química consiste em provocar, na mesma, uma variação em suas 

propriedades,  que  possa  ser  facilmente  observada  e  que  corresponda  com  a  constituição  da  dita 

substância. O agente que promove a variação chama-se reagente, pois combina quimicamente com a 

substância que se deseja reconhecer.

Em síntese, na Química Analítica Qualitativa, a espécie (elemento ou íon) a ser determinada é tratada de 

maneira a se transformar num composto que possua certas propriedades que lhe são características. 

• A transformação que se processa é denominada: REAÇÃO ANALÍTICA. 

• A substância que provoca a transformação é denominada: REAGENTE. 

• A espécie a ser analisada é denominada: AMOSTRA ou SOLUÇÃO PROBLEMA (ANALITO) 

MÉTODOS DA QUÍMICA ANALÍTICA
Para atingir as finalidades da Química Análise Qualitativa ou Quantitativa recorre-se a vários métodos: 

químicos, físicos e físico-químicos. Nesta abordagem será visto apenas os métodos químicos.

Nos  métodos químicos de Análise  Qualitativa,  o elemento ou íon pesquisado é transformado num 

composto que possua determinadas propriedades características que nos permitam ter a certeza de que 

foi esse o composto obtido. A transformação química chama-se reação analítica e a substância que a 

provoca chama-se reagente.

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 

6



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS IPOJUCA
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA - 2009

PROFESSORES: SÁVIO PEREIRA E FLÁVIO FERREIRA

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, 
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).

ESCALA DAS REAÇÕES ANALÍTICAS
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.

Ultramicroanálise:  usam-se  quantidades  de  substâncias  inferiores  a  1mg.  Todas  as  operações 

analíticas efetuam-se as observando ao microscópio.
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Nota:
Não há uma linha nítida de demarcação entre semimicro e microanálise. A primeira é chamada análise 

por centigramas, e a última, análise por miligrama, mas estes termos, apenas, indicam as quantidades 

usadas em análise. Para uma análise de rotina, a escolha se situa entre semimicro e macroanálise. A 

maioria das reações por via seca pode ser usada com pequenas modificações para a semimicroanálise. 

São empregadas técnicas diferentes para reações por via úmida em macro, semimicro e microanálise.

CLASSIFICAÇÃO DAS REAÇÕES ANALÍTICAS QUANTO A FORMA DE EXECUÇÃO
Pode-se trabalhar com o reagente dissolvido ou não em solução, logo existem dois tipos de ensaios: 

reações por via seca e reações por via úmida. As primeiras são aplicáveis a substâncias sólidas, e as 

últimas, a substâncias em solução. Os ensaios por via seca parecem ter perdido sua popularidade; no 

entanto,  freqüentemente  eles  fornecem informações úteis  num período  de tempo comparativamente 

mais curto. Esquematizando estas informações:

Reações por via seca
A  AMOSTRA  e  o  REAGENTE  estão  no  estado  sólido  e,  geralmente,  a  reação  é  realizada  por 

aquecimento: 

• Reação de coloração de chama. 

• Reação de formação de pérolas coloridas (de bórax ou de sal de fósforo). 

• Fusão alcalina, ácida ou oxidante. 

• Reação sobre carvão. 

Reações por via úmida
São as reações mais usuais onde o REAGENTE e a AMOSTRA estão no estado líquido ou em solução 

aquosa (caso mais comum). 

Quando a amostra é sólida, para a realização da análise, o primeiro passo é dissolvê-la. O solvente 

usual é a água, ou um ácido se ela for insolúvel em água. Por exemplo: 

BaCl2(s) + H2O(l)  Ba2+
(aq) + 2Cl-(aq)

CuO(s) + H2O(l)    insolúvel

CuO(s) + H2SO4(l)    Cu2+
(aq) + SO4

2-
(aq) + H2O(l)   

Fe(OH)3(s) + H2O(l)    insolúvel

Fe(OH)3(s) + 6 HCl(aq)     Fe3+
(aq) + 3 Cl-(aq) + 3 H2O(l)   
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Para  os  testes  de  análise  qualitativa,  somente,  emprega-se  as  reações  que  se  processam 

acompanhadas  de  variação  das  suas  propriedades  físicas  ou  químicas  facilmente  detectáveis.  Por 

exemplo, na mistura de soluções, para identificação de um dado íon deve ocorrer. 

• Mudança de coloração (formação de complexos). 

• Formação de substância sólida (formação de precipitados). 

• Desprendimento gasoso (formação de gases facilmente identificáveis através da cor e odor). 

Nas análises químicas de substâncias inorgânicas, em geral, empregam-se soluções aquosas de sais, 

ácidos e bases. Estas substâncias são eletrólitos fortes ou fracos, dependendo do seu grau de ionização 

ou dissociação. Por exemplo: 

Sal: BaCl2  Ba2+ + Cl- (eletrólito forte)

Ácido: CH3COOH  ==  CH3COO- + H+ (eletrólito fraco)

Base: NH4OH == NH4
+ + OH- (eletrólito fraco)

Ácido: HCl  H+ + Cl-  (eletrólito forte)

Base: NaOH  Na+ + OH- (eletrólito forte)

Como nas  reações  analíticas  por  via  úmida  não  se  detecta  o  sal,  mas  sim  o(s)  íon(s)  deste  sal, 

representa-se estas de uma forma simplificada denominada - EQUAÇÃO DE REAÇÃO. Escrevem-se, 

apenas, as fórmulas daquelas espécies que, efetivamente, participam da reação (reação efetiva),  ou 

seja, estão envolvidas no processo. 

Por exemplo: Cl- é detectado em HCl ou soluções de cloretos metálicos por ação de solução de AgNO3: 

HCl + AgNO3 ==  AgCl + HNO3

CaCl2 + 2 AgNO3 == 2 AgCl + Ca(NO3)2

Em ambos os casos, ocorre a formação do precipitado branco de AgCl. Pelas equações observa-se que 

apenas ele não está na forma de íons, logo, conclui-se que os íons H+ e NO3
-, no primeiro caso, e Ca2+ e 

NO3
-, no segundo, não participam da reação. Então, ambos os processos podem, simplesmente, ser 

representados pela EQUAÇÃO IÔNICA: 

Ag+ + Cl- == AgCl

A EQUAÇÃO IÔNICA mostra que a reação ocorre, essencialmente entre os íons Ag+ e Cl- na formação 

do precipitado branco de AgCl. 

OBSERVAÇÕES: 

1. Nos íons ClO3
- e ClO4

-, ou nas moléculas de CHCl3 e CCl4 existe o elemento CLORO, mas não na 

forma de íons Cl-, logo: 

Ag+ + ClO3
-  !!!  (Nada)

Ag+ + CH3Cl  !!!
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2. Se um elemento forma íons de diferentes estados de oxidação, cada um deles terá as reações que lhe 

são características. Por exemplo:

Fe3+ + 3 OH-  Fe(OH)3            castanho-avermelhado
Fe2+ + 2 OH-  Fe(OH)2              verde-musgo
Fe3+ + 6 SCN-  [Fe(SCN)6]3-     solução vermelho-sangue
Fe2+ + SCN-  !!!

ESTUDO MAIS DETALHADO DAS REAÇÕES ANALÍTICAS QUANTO A FORMA DE EXECUÇÃO

REAÇÕES POR VIA SECA

Vários ensaios úteis podem ser conduzidos por via seca, isto é, sem dissolver a amostra. Esses ensaios, 

muitas vezes, são considerados etapas preliminares para a identificação das amostras em estudo.

Aquecimento
Estes ensaios podem ser  realizados  em tubos fechados numa das extremidades (contendo ou não 

reagente) e em tubos abertos nas duas extremidades. O ensaio, utilizando o segundo tubo, é realizado 

quando se necessita de forte oxidação para a identificação da espécie desejada. O aquecimento da 

amostra (com ou sem reagente) presente em ambos, pode ocorrer uma sublimação ou o material pode 

fundir-se ou decompor-se, acompanhado de modificação na cor, ou desprender um gás que pode ser 

reconhecido por certas propriedades características.

a) Formação de gases ou vapores incolores

Introduzem-se duas tiras de papel de tornassol (azul e vermelho) previamente umedecidas próximo à 

abertura do tubo de ensaio que contém a amostra.

1-  Papel  de  tornassol  vermelho  passa  para  azul:  amoníacos  dos  sais  amoniacais  (sulfato,  cloreto, 

acetato)

2- Papel de tornassol azul passa para vermelho: ácidos voláteis (acético, cianídrico e sulfídrico), ácido 

fluorídrico (corrosão do vidro) e gás carbônico (turvação da água de cal).

3- Descoram o tornassol: gás sulfúrico de sulfitos (não alcalinos), alguns sulfatos, sulfetos, tiossulfatos 

(com sublimação do enxofre)

4- Não agem sobre um tornassol: oxigênios dos peróxidos, cloratos, bromatos, iodatos, nitratos e outros 

(intensificam a combustão), condensam nas paredes dos tubos, água (gotas incolores) e mercúrio (gotas 

cinzentas).

b) Formação de gases ou vapores coloridos

1- Cloro: amarelo-esverdeado colore em violáceo a água alcalina de anilina

2- Bromo: vermelho colore em azul a água de anilina

3- Nitrosos: vermelhos colorem em azul a solução sulfúrica de difenilamina

4- Iodo: roxo característico
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Ensaios do Maçarico de Sopro
Utiliza-se para estes ensaios uma chama de um bico de Bunsen. Ele é efetuado numa cavidade na 

superfície  do  bloco  de  carvão,  sendo  a  amostra  em exame  misturada  com  carbonato  de  sódio  e 

umedecida para formar uma pasta queimada na chama redutora (interna, azul), sobre a superfície de 

carvão vegetal. O carvão além de servir como suporte, participa da reação exercendo a ação redutora ao 

queimar-se.

As reações que se passam podem ser exemplificadas com a análise do acetato de chumbo (Pb(Ac)2):

Pb(Ac)2 + Na2CO3 + 4 O2  PbCO3 + Na2O + 4 CO2 + 3 H2O
A água e o gás carbônico formados evoluem pelo aquecimento; o óxido de sódio (Na2O) infiltra-se no 

carvão e o carbonato de chumbo (PbCO3) é transformado em óxido: PbCO3 + C  PbO + 2 CO
Parte deste óxido de chumbo (PbO) fica na superfície do carvão, nas vizinhanças do ensaio; a porção 

restante é reduzida ao metal (Pb):  2 PbO + C  2 Pb + CO2

Ensaios da chama

Os  compostos  de  certos  metais  são  volatilizados  na  chama  de  Bunsen,  comunicando-lhe  cores 

características.  Os  cloretos  estão  entre  os  compostos  mais  voláteis.  O  ensaio  é  conduzido  com a 

imersão de um fio de platina em ácido clorídrico concentrado e numa porção da amostra em exame, ou 

seja, os cloretos são preparados in situ, em seguida esse mesmo fio umedecido é levado à chama. A 

tabela abaixo mostra as cores de diferentes metais.

Coloração da chama na observação Inferência ou espécie provável

Chama amarela dourada persistente Na

Chama violeta ou lilás (cor carmesim através de vidro de azul de cobalto) K

Chama vermelho-tijolo (vermelha amarelada) Ca

Chama carmesim Sr

Chama verde amarelada Ba

Chama azul pálida (fio lentamente corroído) Pb, As, Sb, Bi, Cu

A chama de sódio mascara a de outros elementos como, por exemplo, a do potássio. As misturas podem 

ser  detectadas  rapidamente  com  um  espectroscópio  de  visão  direta.  Um  método  mais  simples  é 

observar a chama através de duas espessuras de vidro de azul de cobalto, onde a coloração amarela 

devida ao sódio é mascarada ou absorvida; a coloração devida ao potássio aparece, então, carmesim.

Ensaios com pérolas
As pérolas comumente usadas nos ensaios por via seca são as de bórax ou de sal de fósforo.

a) Pérolas de Bórax

O bórax cristalizado,  Na2B4O7.10H2O, levado à chama oxidante (zona de fusão: externa,  ao lado da 

chama azul interna) por meio de um fio de platina, funde a princípio em sua água de cristalização, dando 

uma massa branca intumescida (bórax calcinado).

Na2B4O7.10H2O    10H2O + Na2B4O7 
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Continuando o aquecimento entra em fusão ígnea e deixa, pelo esfriamento, uma massa vítrea (bórax 

fundido), que tem o aspecto de uma pérola transparente.

Aquecendo-se,  até  fusão,  a  pérola  transparente  de  bórax  com os  óxidos  metálicos  (ou  compostos 

susceptíveis de dar óxidos metálicos) nas regiões de oxidação e de redução de uma chama, obtém-se 

boratos coloridos ou incolores, utilizados na caracterização dos respectivos metais.

b) Pérola de Sal de Fósforo

O sal de fósforo (Na(NH4)HPO4.4H2O) aquecido num fio de platina, funde em água de cristalização e se 

transforma em uma pérola transparente de metafosfato de sódio (NaPO3).

Na(NH4)HPO4.4H2O  5 H2O + NH3 ↑ + NaPO3

A pérola de sal de fósforo tem a propriedade (como o bórax) de verificar os óxidos metálicos, dando 

origem a fosfatos de colorações características, ou incolores, que identificam o metal.

O bórax é mais usado porque adere melhor ao fio de platina, facilitando, a análise. Há pérolas que são 

mais nítidas com o sal de fósforo (molibdênio, tungstênio) e outras com o bórax (cério, vanádio). Em 

geral as colorações das pérolas são semelhantes.

REAÇÕES POR VIA ÚMIDA

Solubilização de amostras sólidas (abertura ou preparação da amostra para análise)
O ensaio prioritário é feito com água laboratorial.  Caso a amostra não se dissolva é escolhido outro 

reagente necessário para a sua abertura (dissolução da amostra). Os reagentes preferenciais são os 

ácidos, pois a maioria das amostras sólidas apresentam características alcalinas ou sais e óxidos que 

sofrem ataque por estes compostos. 

A ação dos ácidos mais comumente usados pode ser assim resumida:

HCl  :  O ácido clorídrico  é  o  solvente  básico para a  análise  de minérios,  minerais,  e  algumas ligas 

metálicas. Rochas carbonáticas são facilmente solubilizadas, até mesmo a frio, mas deixam um resíduo 

insolúvel (geralmente sílica, pirita, grafite e silicatos).

Óxidos e hidróxidos de ferro e manganês dissolvem-se em HCl com maior ou menor facilidade. Hematita 

e magnetita dissolvem-se em 15 min. Silicatos são, em sua grande maioria, insolúveis em HCl. Com HCl, 

pode-se  trabalhar  em  recipientes  de  vidro,  a  volatilização  do  ácido  é  fácil  e  os  sais  obtidos  são 

geralmente solúveis em água.

HNO3:  o  ácido  nítrico,  diluído  ou  concentrado,  é  um  ótimo  solvente  para  inúmeros  minerais, 

particularmente  sulfetos  e  fosfatos.  Por  seu  poder  oxidante,  o  ácido  nítrico  dissolve  a  maioria  dos 

elementos em sua forma metálica, bem como ligas metálicas.

ÁGUA RÉGIA:  A combinação do ácido clorídrico com o nítrico chega muito perto do Alcaest (solvente 

universal) que os alquimistas tanto procuraram. Na proporção de 3:1 (v/v) forma-se a Água Régia, cujos 

componentes ativos são o cloreto de nitrosila e o cloro nascente (facilmente combinável, formando cloro 

gasoso), ambos tremendamente agressivos e oxidantes. A reação que ocorre na mistura dos dois ácidos 

é: 3HCl + HNO3  NOCl + 2 H2O + Cl2
A água régia dissolve óxidos, sulfetos e sulfossais, minérios polimetálicos e ligas metálicas. Além disso, 

pode dissolver materiais como ouro e platinóides.

A  Água  Régia,  embora  amplie  a  ação  dos  ácidos  que  a  formam,  não  dissolve  todos  os  minerais. 

Continuam insolúveis ou de demorada solubilização algumas ligas metálicas (platinóides), e minerais 
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como cassiterita, columbita-tantalita, zirconita, barita, cromita, rutilo, espinélio, e alguns silicatos, entre 

outros.

HF: O ácido fluorídrico tem alta afinidade por alguns íons, formando complexos importantes com Be, B, 

Nb, Ta, Ti e Zr. Por esta característica, o HF tem sido usado industrialmente para separar esses e outros 

íons de soluções complexas. Sua ação sobre material geológico difere grandemente dos demais ácidos 

pela reação com sílica e silicatos, formando o instável e volátil SiF4, facilmente removido de uma solução 

por aquecimento. Há que se remover, posteriormente, os fluoretos restantes, pois causam uma série de 

perturbações nas análises, além de corroer materiais de vidro.

H2SO4 -  Embora  possa  decompor  vários  minérios,  é  pouco  usado  em material  geológico.  O  ácido 

sulfúrico é o mais denso dos ácidos minerais até agora mencionados, e a viscosidade resultante provoca 

um forte abatimento de sinal, que deve ser compensado pela identidade ácida de padrões e amostras. 

Pode  ser  usado  na  decomposição  de  muitos  minérios  como  sulfetos,  terras  raras,  fluorsilicatos  e 

compostos de Nb, Ta, Ti e Zr.

HClO4 -  Sendo um agente oxidante poderoso,  consegue dissolver  materiais refratários,  mas oferece 

perigo  de explosão em contato  com matéria  orgânica.  É mais  usado como oxidante,  em pequenas 

quantidades, junto a outros ácidos, como o fluorídrico. A fluorização de amostras é muito usada, como 

citado anteriormente, pela eliminação de boa parte da massa pela volatilização do silício, mas o ácido 

fluorídrico deve ser eliminado completamente, para não danificar os equipamentos. O ácido perclórico e 

o sulfúrico costumam ser usados: a visualização do final da volatilização do HF é acompanhada pelo 

aumento de fumos densos e brancos desses ácidos, cujos pontos de ebulição são bem superiores ao do 

fluorídrico.  O  ácido  perclórico  é  preferido  ao  sulfúrico  nas  fluorizações  por  dois  motivos:  os  sais 

resultantes (cloretos) são mais solúveis que os sulfatos e o seu poder oxidante é maior, auxiliando a 

solubilização em geral.

H3PO4 - A ação do ácido fosfórico sobre os minerais é muito semelhante à do sulfúrico, e pode ser usado 

tanto  na  destilação  do  flúor  como  na  solubilização  de  minerais  portadores  de  terras  raras,  com a 

vantagem de ser a solubilização um pouco mais rápida. Fosfatos são facilmente solubilizados, assim 

como sulfetos, cromita, minérios de manganês e ferro, mas este ácido tem sido pouco usado, talvez por 

repetir a ação de outros ácidos mais comuns.

ÁCIDOS ORGÂNICOS -  São importantes nas análises de material  geológico por sua ação bastante 

seletiva em determinadas fases minerais. 

O  ácido acético  a 10% em volume é usado para dissolver carbonatos em minérios onde coexistem 

fluorita e calcita, podendo-se estimar o teor de calcita pela dosagem do Ca na solução. Fábricas de 

cimento utilizam esse ácido na avaliação da matéria-prima.

Procedimentos analíticos clássicos
Investigações preliminares são realizadas antes de se realizar estes ensaios. São observações válidas 

para as etapas subseqüentes de investigação das amostras:

1- Observar a cor, odor e qualquer propriedade física especial.

2- Observar a reação ao papel de tornassol.

a) A solução é neutra: estão ausentes os ácidos livres, bases livres, sais ácidos e sais que apresentam 

uma reação ácida ou alcalina, devido à hidrólise.
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b)  A  solução  apresenta  reação  alcalina:  isso  pode  ser  devido  a  hidróxidos  dos  metais  alcalinos  e 

alcalino-terrosos, carbonatos, sulfetos, hipocloritos e peróxidos de metais alcalinos etc.

c) A solução apresenta reação ácida: pode ser causada por ácidos livres, sais ácidos, sais que produzem 

uma reação ácida, devido à hidrólise, ou uma solução de sais em ácidos.

3- Evaporar a solução à secura e observar a cor e aspecto do resíduo. Se não houver resíduo, apenas 

as  substâncias  voláteis  podem estar  presentes,  tais  como:  dióxido  de  carbono,  amônia,  dióxido  de 

enxofre, gás sulfídrico, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, ácido fluorídrico, ácido nítrico ou sais de 

amônio.

Após a etapa preliminar, percebe-se que a adição de um reagente a solução que contém a amostra em 

estudo leva  a formação de um precipitado,  por  desprendimento de gás,  ou por mudança de cor.  A 

maioria das reações de análise qualitativa é conduzida por via úmida. 

Reações analíticas usadas no método via úmida
Reações seletivas: são aquelas que sob certas condições tornam possível  detectar alguns íons na 

presença de outros. A quelação do Ni2+ com dimetilglioxima (DMG) em meio amoniacal (pH=8) é uma 

reação seletiva amplamente empregada na análise química.

Outros íons também reagem com a DMG, porém em outras condições de reação. Havendo condições 

seletivas, íons Ni2+ podem ser detectados na presença de outros íons. Portanto, diz-se que uma reação é 

seletiva  quando  ocorre  somente  com  um  número  restrito  de  íons  em  determinadas  condições.  A 

seletividade de uma reação é tanto maior quanto menor for o número de íons que dá teste positivo.

Em síntese:

• Servem para separar grupos de íons

• Quando um reagente combina somente com um íon específico.

• Existem poucas interferências.

Ex. Marcha analítica para cátions. A classificação dos íons mais comuns tem por base as diferenças de 

solubilidade de seus: cloretos, sulfetos e carbonatos.

Dentro da análise  qualitativa  inorgânica,  para separar  e  identificar  os íons,  são usadas reações de: 

precipitações, reações de oxidações-redução e a formação de complexos.

Reações ou reagentes específicos: são aqueles que dão produtos com propriedades características 

com somente um íon. Tais reações são bastante reduzidas. Exemplo: reação qualitativa específica para 

iodo;  uma  intensa  cor  azul  escura  aparece  quando  moléculas  de  iodo  reagem  com  amido  (a 

especificidade é um caso especial de seletividade).

Em síntese:

• Servem para identificar íons.

• Sem interferências.

Ex: Íon Ni++
;  Reagente utilizado: Dimetilglioxamina (em certas condições do meio); Produto observado: 

precipitado vermelho.
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Condições para a realização das reações químicas analíticas 
Sensibilidade e Especificidade
Fritz Feigl foi o criador de Análise de Toque – Tüpfelreaktionen, em alemão; Spot Test, em inglês – 

procedimento analítico para fins qualitativos, executado com técnica muito simples com o emprego de 

uma ou poucas gotas de amostra e reagentes, em geral sobre papel de filtro, em que se desenvolve uma 

coloração característica para a identificação da espécie a ser detectada. O resultado, para que possa 

indicar a sensibilidade da prova, ou seja, o valor mínimo detectável na menor concentração é expresso 

mediante o limite de identificação, em microgramas, acoplado ao limite de diluição. O teste é tanto mais 

sensível quanto menor o limite de identificação e maior o de diluição.

Ao  se  fazer  um teste  analítico  será  necessário  seguir  determinadas condições,  pois  do contrário  o 

resultado poderá ser errôneo. Pode-se citar a temperatura, a acidez e a concentração dos reagentes.

Na concentração dos reagentes inclui-se a concentração dos íons de interesse.  Por isso diz-se que 

existe  uma concentração mínima para o íon de interesse em solução,  abaixo da qual  o  teste  será 

negativo.  Este fenômeno está relacionado com a sensibilidade de um teste.  É bom salientar-se que 

durante o uso de um teste de alta sensibilidade, a possibilidade de um erro é muito grande, pois as 

próprias  impurezas  dos  reagentes  podem  mascarar  o  resultado.  Isto,  porém,  pode  ser  contornado 

quando se faz um teste em branco, que significa colocar todos os reagentes menos a substância sob 

exame.  Daqui  o  próprio  estudante  pode  deduzir  também a  importância  da  natureza  dos  reagentes 

utilizados.

Sensibilidade de uma Reação: expressa a menor quantidade do analito em uma gota da solução que 

pode ser  detectado por  um dado reagente.  Termos usados para expressar  a  sensibilidade de uma 

reação:

• Mínimo Detectável:  expressa a menor quantidade do analito (em μg) presente em uma gota 

(0,05 mL ou 0,02 mL) da solução em análise que pode ser detectada por um dado reagente. (μg 

= 10-6g).

• Concentração Mínima ou Concentração Limite:  é a concentração do analito  na solução que 

fornece o mínimo detectável (g/mL). (1 gota = 0,05ml)

• Diluição Limite: expressa o volume da solução aquosa em mililitros que contém 1g do analito e 

que  em  1  gota  contém  a  massa  mínima  detectável.  Em  outras  palavras,  é  o  inverso  da 

concentração mínima ou limite.

A  sensibilidade das  reações  químicas  pode  variar  dentro  de  determinados  limites,  dependendo  de 

diversos fatores:

• Aumento da quantidade de solução;

• Aumento ou variação da concentração dos reagentes;

• Duração da reação

• O meio (tamponamento) – uma mudança no valor do pH do meio;

• Através de uma extração por um solvente imiscível  com a água. Exemplo: Agitação da fase 

aquosa com líquido imiscível em água (benzeno);

• Adição  de  solventes  orgânicos  miscíveis  com  a  água.  Exemplo:  a  adição  do  álcool  etílico 

(CH3CH2OH) nas reações de precipitações (a sensibilidade aumenta), este diminui a solubilidade 

15



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS IPOJUCA
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA - 2009

PROFESSORES: SÁVIO PEREIRA E FLÁVIO FERREIRA

de substâncias inorgânicas. (Quando se eleva a sensibilidade de uma reação, eleva-se também 

a possibilidade de erro. Portanto, deve-se ter cuidado).

• A verificação da pureza dos reagentes deve ser feita como ensaio “branco”.

• É importante a limpeza do material a ser utilizado.

Especificidade de uma Reação. Por exemplo, nas identificações dos íons NH4
+ por ação de uma base:

NH4Cl + NaOH   NaCl  + H2O + NH3 Neste caso há o desprendimento de amônia,  que é de fácil 

reconhecimento devido ao seu odor marcante.

Nota: Sabe-se que  amoníaco (gás amônia)  não se forma a não ser a partir de sais de amônio.  Desta 

forma, a reação do íon NH4
+ com bases é uma especificidade de íons.

Classificação das análises por via úmida: fracionada e sistemática

Análise fracionada -  Também chamado  ensaio  químico  direto.  É praticada quando utilizamos uma 

reação  ESPECÍFICA  feita  diretamente  em  porções  retiradas  da  solução  em estudo  sem  levar  em 

consideração a presença de outros íons.  APRESENTA POSSILBILIDAE DE INTERFERÊNCIA. Utiliza-

se quando há suspeita da presença de um determinado componente. Também não tem importância 

nenhuma a ordem de identificação dos íons isolados.

Análise sistemática -  Quando não há reações seletivas muito seguras, nem se pode aumentar sua 

seletividade por meio de um processo qualquer, a identificação dos correspondentes íons pelo método 

fracionado é impossível. Nestes casos, convém elaborar uma sucessão de reações de identificação dos 

íons, isto é, estabelecer uma marcha sistemática de análise.

Esta  consiste  no  seguinte:  a  identificação  de  cada  íon  só  deve  iniciar-se  depois  de  terem  sido 

identificados e eliminados da solução todos os outros íons que impedem sua identificação (ou seja, que 

reagem com o reagente usado). Sendo assim, deduz-se que, durante a análise sistemática, juntamente 

com as reações de identificação dos diferentes íons, deve-se recorrer também às reações de separação 

dos mesmos. Nas reações de separação aproveita-se, geralmente, a diferença entre as solubilidades 

dos  compostos  análogos  dos  íons  a  separar.  Por  vezes,  também se  recorre  à  diferença  entre  as 

volatilidades dos correspondentes compostos. Para que a separação seja completa, é necessário utilizar 

quantidades suficientes de reagente, criar condições ótimas para a precipitação, garantir uma calcinação 

com duração e temperatura suficientes, etc. Deve-se obrigatoriamente verificar-se que a separação é 

total por meio de um ensaio, sem o qual os resultados de análise podem ser falsos. As técnicas das 

verificações da separação completa dos íons serão vistas posteriormente.

Resumindo,  a  análise  sistemática  consiste  na  identificação  de  cada  íon  depois  de  terem  sido 

identificados e ELIMINADOS da solução através de uma seqüência de reações, todos os outros íons que 

impedem a sua identificação.

A  análise  sistemática  é  uma  seqüência  de  reações  que  combinam  reações  SELETIVAS  e 

ESPECÍFICAS.

Para podermos ter um ensaio verdadeiramente ESPECÍFICO, devemos estabelecer certas restrições 

sobre as condições da realização:  O componente suspeito deve estar no estado físico desejado. Ex:  

soluto no estado de oxidação desejado; Se em solução, o pH deve ser o desejado. A solução deve se  
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apresentar  clara;  Outras substâncias não devem estar  presentes em quantidades ou concentrações  

muito grandes.

É comum ter de se analisar um íon na presença de outros. Em geral, íons presentes na solução podem 

diminuir a sensibilidade das reações específicas do íon em questão (mudança de cor), modificando os 

produtos da reação.

Muitas  vezes  tem-se  que  eliminar  ou  reduzir  os(s)  íons(s)  interferentes  para  realizar  a  reação  de 

caracterização.

Exemplo I – A identificação de íons Cd++ sob ação do ácido sulfídrico (H2S) com formação de CdS.

- Na presença de íons Cu++ haverá formação de CuS.

- No entanto, efetuando-se uma reação prévia com KCN, haverá uma complexação do cobre [Cu(CN)4]3- 

que passará a não reagir com H2S.

- Desta forma, se estará diminuindo a presença de cobre na solução a ser analisada e haverá somente a 

precipitação de CdS, permitindo concluir-se a presença de Cd++ na solução.

Exemplo II – Marcha sistemática da análise de uma reação dos íons Ca2+ e Ba2+ (IV grupo).

- A reação mais sensível para íon Ca2+ é a formação de precipitado de oxalato de cálcio CaC2O4 por ação 

dos sais (ex: oxalato de amônio) do ácido oxálico (H2C2O4). 

CaCl2 + (NH4)2C2O4  CaC2O4 + 2NH4Cl

ou

Ca++ + C2O4
2-  CaC2O4

A reação não específica para o Ca2+ porque o Ba2+ precipita de forma análoga.

Portanto, não se pode iniciar a análise sistemática analisando a presença de Ca2+
.

Devemos verificar, primeiramente, se a solução contém íons Ba2+.

Isto pode ser feito por adição de cromato de cálcio CaCrO4 à solução.

Ba2+ + CrO4
2-  BaCrO4

Enquanto que o cromato de bário precipita, o cromato de cálcio, por ser solúvel em água, permanece em 

solução.

Após a filtração, o bário é retirado na forma de precipitado (ppt) e pode-se, com o filtrado, determinar ou 

identificar o cálcio por adição de sais do ácido oxálico, (NH4)2C2O4.

Análise Funcional e Sistemática

A análise funcional e sistemática de uma solução deve ser iniciada pelos ensaios preliminares, seguida 

de ensaios para ânions e separação e identificação dos cátions presentes. Essa identificação é feita com 

a  adição  de  reagentes  específicos  (ácido  clorídrico,  gás  sulfídrico,  amônia,  sulfeto  de  amônio  ou 

carbonato de amônio) que promoverá a formação de precipitados e em seguida eles são analisados. Os 

grupos  de  cátions  são  classificados  de  acordo  com  a  adição  desses  reagentes  específicos.  A 

classificação dos ânions, adotada por Arthur Vogel, envolve a identificação por produtos voláteis obtidos 

por tratamento com ácidos e os que dependem de reações em solução. Este procedimento é chamado 

de ensaio.

O estudo da análise sistemática será iniciado através do estudo de cátions e ânions no que consistem 

suas classificações e reações. Serão discutidos os procedimentos de como tratar os produtos de cada 

reação no que tange diferenciação entre os cátions e ânions: quais os reagentes que distingue um cátion 
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de um mesmo grupo e quais procedimentos e/ ou ensaios distinguem os ânions. Na classificação ainda 

dos ânions estão presentes as reações que compõe os ensaios confirmatórios para ânions.

Para entender  os métodos  de análise  qualitativa  e  os princípios  nos  quais  se fundamentam,  serão 

estudados apenas os íons ou elementos mais comuns e representativos. Didaticamente, estas espécies 

são estudadas em grupos.

Pertencem ao mesmo grupo, aqueles elementos ou íons que possuem propriedades ou características 

químicas semelhantes. Sendo assim, a maneira mais eficiente de se analisar uma amostra e separar os 

íons  que  a  constituem  em  vários  grupos  e  em  seguida  analisar  cada  grupo  separadamente. 

Considerando-se um sal com fórmula geral: CyAx tem-se que, Cx+ é o cátion e Ay- é o ânion. 

Desta forma: 

a) Os ânions (Ay-) podem ser agrupados, por exemplo, quanto ao seu caráter OXIDANTE, REDUTOR e 
INDIFERENTE. 

OXIDANTES: NO2
-, NO3

-, MnO4
-, Cr2O7

2-

REDUTORES: Cl-, Br-, I-, S2-, SO3
2-, S2O3

2-, C2O4
2-, NO2

-

INDIFERENTES: SO4
2-, CO3

2-, BO3
3-, CH3COO-, F-, SiO3

2-, PO4
3-

OBS.: Poderiam ser agrupados quanto a um reagente precipitante, por exemplo: ânions que precipitam 

com íons Ag+ ou Ba2+. 

b) Os cátions (Mx+) podem ser separados em 5 grupos. Quatro destes possuem um reagente precipitante 

de grupo e o quinto, contém os cátions que formam produtos solúveis com a maioria dos reagentes, de 

modo que não existe um reagente de grupo.

OBS.: Se uma hipotética solução, contendo cátions de todos os cinco grupos, forem adicionados os 

reagentes  específicos  de  cada  grupo,  de  acordo  com a  ordem da  tabela  seguinte,  precipitarão  os 

respectivos cátions deixando os demais em solução. No entanto,  os reagentes de grupo devem ser 

adicionados na seqüência dada na tabela, pois tratando-se uma amostra contendo os cátions do grupo I 

e II  com solução de sulfeto de amônio.  (NH4)2S, todos os cátions precipitarão na forma de sulfetos 

metálicos, MeS, e não se conseguirá separar o grupo I do grupo II. 

É importante ressaltar que esta divisão dos grupos, de I a V, pode variar em diferentes literaturas. Esta 

ordem é citada no livro Vogel, A.I. Química Analítica Qualitativa. 5. ed. Mestre Jou: São Paulo, 1981.

Classificação dos Cátions (íons metálicos) em Grupos Analíticos
Para fins de análise qualitativa sistemática, os cátions são classificados em cinco grupos, tomando-se 

por base sua peculiaridade a determinados reagentes, ou seja, os íons de comportamento análogo são 

reunidos dentro de um grupo. Os reagentes usados para a classificação dos cátions mais comuns são o 

ácido clorídrico, o ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio), o sulfeto de amônio e o carbonato de amônio. 

A classificação baseia-se no modo como os cátions reagem a tais reagentes pela formação ou não de 

precipitados. Os cincos grupos e suas características são, como se segue:
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Classificação dos Cátions (íons metálicos) em Grupos Analíticos

Grupo Cátions mais comuns
Nome e/ou característica do grupo

I Os  íons  deste  grupo  são:  chumbo  (Pb2+), 

mercúrio (I) (Hg2
2+) e prata (Ag+).

Grupo do HCl ou  Grupo dos cloretos insolúveis.

Os  cátions  deste  grupo  formam  precipitados  com  ácido 

clorídrico diluído.

II

Os  íons  deste  grupo  são:  mercúrio  (II) 

(Hg2+),cobre  (Cu2+),  bismuto  (Bi3+),  cádmio 

(Cd2+),  chumbo  (Pb2+),  arsênio  (III)  (As3+), 

arsênio  (V)  (As5+),  antimônio  (III)  (Sb3+), 

antimônio  (V)  (Sb5+),  estanho  (II)  (Sn2+), 

estanho (III) (Sn3+) e estanho (IV) (Sn4+). 

Os cinco primeiros formam o subgrupo II A, 

e os seis últimos, o subgrupo II B.

A) Grupo do cobre

B) Grupo do arsênio

Esses cátions precipitam como sulfeto em meio ácido. Grupo 

do H2S/H+.

Os cátions deste grupo não reagem com ácido clorídrico, mas 

formam  precipitados  com  ácido  sulfídrico  em  meio  ácido 

mineral diluído. 

Enquanto os sulfetos dos cátions do grupo II A são insolúveis 

em polissulfeto de amônio, os do grupo II B são solúveis.

III

Os  cátions  deste  grupo  são:  cobalto  (II) 

(Co2+), níquel (II) (Ni2+), ferro (II) (Fe2+), ferro 

(III) (Fe3+), cromo (III) (Cr3+), alumínio (Al3+), 

zinco (Zn2+) e manganês (II) (Mn2+).

A) Grupo do alumínio

B) Grupo do níquel.

Os cátions deste grupo não reagem nem com ácido clorídrico e 

nem  com  ácido  sulfídrico  em  meio  ácido  mineral  diluído. 

Todavia, formam precipitados com sulfeto de amônio em meio 

neutro ou amoniacal. Grupo do (NH4)2S. Os cátions bivalentes 

precipitam  como  sulfetos  e  os  trivalentes  como  hidróxidos. 

Grupo do H2S/NH4OH

IV

Os  cátions  deste  grupo  são:  cálcio  (Ca2+), 

estrôncio  (Sr2+),  bário  (Ba2+)  e  magnésio 
(Mg2+).

Os cátions  deste  grupo não reagem nem com reagentes  do 

grupo I, nem do II, nem do III. Eles formam precipitados com 

carbonato  de amônio  na presença de cloreto de amônio  em 

meio neutro ou levemente ácido. 

Grupo do carbonato de amônio. O magnésio não precipita na 

presença de sais de amônio.

V

Os  cátions  deste  grupo  incluem  os  íons 

magnésio (Mg2+), sódio (Na+), potássio (K+), 

amônio (NH4
+), lítio (Li+) e hidrogênio (H+).

Os  cátions  comuns,  que  não  reagem  com  nenhum  dos 

reagentes dos grupos anteriores, formam o último grupo.

Grupo  dos  metais  alcalinos  e  amônio,  não  apresentam 

reagente específico.

Curiosidade sobre o Grupo III: Vaitsman e Olymar classificam os cátions que não estão em negrito em grupo III e 

os em negrito em grupo IV. A solução que contém o primeiro grupo, depois de acidificada com HCl concentrado é 

aquecida com cloreto de amônio (sólido) e hidróxido de amônio concentrado, formando hidróxidos. A solução que 

contém o segundo grupo tratada com ácido sulfídrico leva a formação de sulfetos.

O sistema de grupo de cátions pode ser estendido para satisfazer  a inclusão de íons menos comuns, como o 

tungstênio, molibdênio, titânio, vanádio e berílio que têm importantes aplicações industriais. São denominados íons 

menos comuns ou mais raros devido sua análise qualitativa de rotina ser menos comum.

Logo, nosso estudo se restringirá apenas aos cátions que ocorrem com mais freqüência nas amostras comuns. 

Sendo que serão estudadas apenas as reações mais importantes de um número limitado de cátions.

19



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS IPOJUCA
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA - 2009

PROFESSORES: SÁVIO PEREIRA E FLÁVIO FERREIRA

PARTE EXPERIMENTAL – 01: FUNDAMENTOS EM LABORATÓRIO DE QUÍMICA

INTRODUÇÃO
O trabalho que se realiza em um curso prático de Química Analítica Qualitativa 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.  Quando  um  aluno  consegue  entender  e  assimilar  os  problemas  relacionados  a  um 

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

entendimento de qualquer outro subseqüente.

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.

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. 

• É INDISPENSÁVEL O USO DE BATA. 

• O trabalho no laboratório é feito em duplas. Antes de iniciar e após o término dos experimentos 

MANTENHA SEMPRE LIMPA A APARELHAGEM E A BANCADA DE TRABALHO. 

• 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. 

• 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 
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necessário  o  emprego  de  sabão  ou  detergente,  ácido  muriático  (ácido  clorídrico  comercial), 

solução sulfocrômica ou potassa alcoólica. 

• Em semimicro 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). 

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

• 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.

• Não usar um mesmo material (por exemplo: pipetas, espátulas) para duas ou mais substâncias, 

evitando assim a contaminação dos reagentes. 

• 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. 

• 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. 

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

• Todas as operações nas quais ocorre desprendimento de gases tóxicos devem ser executadas 

na capela (como por exemplo: evaporações de soluções ácidas, amoniacais etc.). 

• Não se deve colocar o rosto ou nariz diretamente sobre o frasco que contém uma substância 

química, pois alguns reagentes são altamente tóxicos e venenosos. Utilizar a mão por cima do 

frasco aberto, desloque na sua direção uma pequena quantidade do vapor para sentir o seu 

odor. 

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

• Verificar cuidadosamente o rótulo do frasco que contém um dado reagente, antes de tirar dele 

qualquer porção. Leia o rótulo duas vezes para certificar-se de que tem o frasco certo. 
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• 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.

• 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. 

• 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 ou papel (pode lavar e enxugar 

também), evitando assim as manchas que comumente aparecem nos balcões e possíveis danos 

ou acidentes. 

• 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. 

• Não deixar  frascos  de reagentes abertos,  pois  assim poderá haver  perdas do reagente  por 

derrame ou volatilização. Além disso, pode ocorrer contaminação devido ao contato com o ar, 

como também serem exalados vapores de odor desagradável ou venenoso. 

• 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. 

• 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. 

• Não jogar substâncias corrosivas nas pias. Precipitados, papéis de filtro, tiras de papel indicador, 

fósforos etc, devem ser depositados em recipientes próprios. 

• INFORME AO PROFESSOR  DE QUALQUER ACIDENTE QUE OCORRA, MESMO QUE SEJA 

UM DANO DE PEQUENA IMPORTÂNCIA. 

• Entregue as suas tarefas sempre nas datas marcadas. 
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SEGURANÇA EM LABORATÓRIO
Especial atenção deve ser dada à segurança, tanto pessoal, como coletiva. As medidas de segurança no 

laboratório são uma conseqüência das regras de bom senso. Em geral,  um acidente ocorre quando 

menos se espera e não se pode prevê-los com antecedência. No entanto, inúmeros cuidados podem ser 

adotados sem grande esforço, diminuindo assim os riscos a um mínimo insignificante. Embora não seja 

possível  enumerar  aqui  todas  as  causas  possíveis  de  acidentes  num  laboratório,  existem  certos 

cuidados básicos que facilmente podem ser observados.

Fogo:  além de materiais usualmente inflamáveis (madeira, cortiça, o próprio vestuário, cabelos, etc.), 

todo o laboratório contém solventes altamente inflamáveis. Portanto, o bico de Bunsen deve ser utilizado 

somente quando necessário.  Não se devem aquecer líquidos inflamáveis  em chama direta;  deve-se 

afastar o fogo de qualquer coisa que possa inflamar-se e, sobretudo, não esquecer acesa uma chama e/

ou de desligar o gás ao sair do laboratório.

Explosões:  podem ocorrer principalmente por causa de vazamento de gás ou ignição espontânea de 

materiais finamente divididos (carvão ativo, pó de alumínio), de vapores de solventes inflamáveis ou pelo 

aquecimento de substâncias oxidantes (água-régia, ácido nítrico, ácido perclórico, cloratos, nitrato de 

amônio e outros) em temperaturas acima do necessário e em presença de substâncias orgânicas.

Substâncias Tóxicas em Geral:  Muitas substâncias utilizadas no laboratório são tóxicas em maior ou 

menor escala. Notoriamente, tóxicos são os cianetos, arsênico, gás sulfídrico, fósforo branco, compostos 

de mercúrio e chumbo, entre outras. Portanto, de um modo geral, evite o contato de qualquer substância 

com a pele e não prove, nem aspire profundamente, qualquer substância desconhecida.

ACIDENTES COMUNS E PRIMEIROS SOCORROS
QUEIMADURAS
- Queimaduras causadas pelo calor seco: no caso de queimaduras causadas por chama ou objetos 

aquecidos, aplicar pomada de Picrato de Butesina. No caso de queimaduras mais graves, estas devem 

ser cobertas com gaze esterilizada umedecida em solução de bicarbonato de sódio a 5%.

- Queimaduras causadas por ácidos: lavar imediatamente o local com água em abundância, durante 

cerca de cinco minutos. Em seguida, lavar com solução saturada de bicarbonato de sódio e novamente 

com água. Secar a pele e aplicar mertiolate.

- Queimaduras por álcalis: lavar a região atingida imediatamente com bastante água, durante cerca de 

cinco minutos. Tratar com solução de ácido acético a 1% e lavar novamente com água. Secar a pele e 

aplicar mertiolate.

ÁLCALIS OU ÁCIDOS NOS OLHOS:  lavar  exaustivamente com água,  por  uns quinze minutos,  no 

lavador de olhos e aplicar solução de ácido bórico a 1%.

INTOXICAÇÃO POR GASES: remover a vítima para um local arejado, deixando-a descansar. Em casos 

de asfixia, fazer respiração artificial.

INGESTÃO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS: recomenda-se beber muita água.

- Ingestão de ácidos:  em seguida à água, beber um copo de bicarbonato de sódio a 2% ou leite de 

magnésia.

- Ingestão de álcalis: em seguida à água, tomar um copo de ácido cítrico ou acético a 2% ou vinagre na 

diluição 1:1.
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NOTA: Segurança química é um assunto muito amplo e deve ser estudado particularmente para cada 

substância de manipulação regular. Como tarefa corriqueira deve-se ter em arquivo facilmente disponível 

a  FISPQ (Ficha de Informação de Segurança Química)  de cada  substância  para se  saber maiores 

detalhes de manipulação, toxidez, armazenamento, deposição e outros.

ALGUMAS TÉCNICAS DE ANÁLISE QUALITATIVA
Enquanto algumas destas técnicas são convenientes para trabalhar usando equipamento de pequena 

dimensão, muitas delas são de aplicação geral e, com algumas adaptações, usadas em outros cursos. 

Leia a descrição dessas técnicas antes de começar o trabalho de laboratório. Releia-as então quando 

lhes forem feitas referências nos processos analíticos.

Técnica 1 – 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.

Técnica 2 – 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.

Técnica 3 - 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.

Técnica 4 – Centrifugação

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 
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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.

Técnica 5 – 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.

Técnica 6 – 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.

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.

Técnica 7 – 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.
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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.

Técnica 8 – 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.

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.

Técnica 9 – 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.

Técnica 10 – 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,  deve-se 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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EXERCÍCIOS PROPOSTOS
1. A química analítica estuda os princípios teóricos e práticos das análises químicas. 

(a)  Uma das  técnicas  de  análise  é  por  via  úmida.  Explique  essa  técnica  analítica  numa aplicação 

cotidiana, inclusive com equações químicas ajustadas. 

(b) Um dos princípios dessa ciência é mostrado através de equações químicas. Ilustre pelo menos 5 

equações ajustadas, mostrando uma aplicabilidade no cotidiano.

2. Os métodos de análise qualitativa e os princípios nos quais se fundamentam envolvem praticamente 

reações entre íons: cátions e ânions. Considere a classificação de ânions quanto ao caráter redutor, 

oxidante e indiferente e dê um exemplo de equação iônica mostrando estas características. Explique.

3. Explique o princípio da marcha analítica ou sistemática utilizada na determinação de cátions numa 

amostra ou solução problema.

4. Confrontar e dar exemplos:

a) reações seletivas e específicas;

b) análise sistemática e fracionada;

c) especificidade e sensibilidade de reações específicas.

5. Crie uma marcha analítica para caracterizar qualitativamente uma amostra de um minério contendo 

calcário, pirita e sílica. Explique todas as etapas necessárias para essa execução.
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PARTE EXPERIMENTAL – 02: REAÇÕES QUÍMICAS

MATERIAIS E REAGENTES
Tubos de ensaio / Estante para tubos de ensaio / Pinça de madeira / Pinça metálica ou tenaz

Bico de Bunsen / Tela de amianto e tripé / Cápsula de porcelana  / Pisseta com água destilada

Bastão de vidro / Papel indicador universal (pH faixa de 0 – 14) / Prego previamente lixado

Fita de Mg / Sulfato de cobre II 0,1 mol/L / Sulfato de zinco 0,1 mol/L 

Cloreto de bário 0,1 mol/L / Cloreto de ferro III 0,1 mol/L  / Ferrocianeto de potássio 0,1 mol/L

Zinco em pó ou em grânulos / Ácido clorídrico 10% / Cloreto de sódio 0,1 mol/L 

Ácido clorídrico 0,2 mol/L / Nitrato de prata 0,1 mol/L / Nitrato de alumínio 0,2 mol/L

Hidróxido de amônio 30% / Sulfato de sódio 0,1 mol/L / Ácido nítrico 1 mol/L

Acetato de sódio sólido / Nitrato de ferro III 1 mol/L  / Tiocianato de potássio 1 mol/L 

Ácido acético 1 mol/L / Acetato de sódio 0,2 mol/L./ Hidróxido de amônio 1 mol/L

Cloreto de amônio 0,2 mol/L / Ácido clorídrico 0,1 mol/L / Hidróxido de sódio 0,1 mol/L

Cloreto de amônio 0,1 mol/L / Bicarbonato de sódio 0,1 mol/L / Carbonato de sódio 0,1 mol/L

OBJETIVOS

• Desenvolver a capacidade de observar e coletar dados experimentais, correlacionando-os. 

• Utilizar tabelas na resolução de problemas de laboratório.

• Realizar algumas reações químicas para entender a técnica laboratorial.

• Escrever as equações correspondentes para fortalecer o domínio do tema.

• Preparar e observar sistemas ácido-base em equilíbrio. 

• Verificar os efeitos da variação de concentração sobre a posição do equilíbrio.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
A matéria encontra-se em permanente transformação. Certas transformações conduzem a variações 

drásticas  na  composição  química  das  espécies,  por  meio  de  ruptura  e  formação  de  ligações 

interatômicas, quase sempre acompanhadas de trocas energéticas com o ambiente. São transformações 

geralmente descritas através de equações químicas e recebem a denominação específica de reações 

químicas.

Uma reação química ocorre quando certas substâncias se transformam em outras. Para que isso possa 

acontecer,  a ligação entre átomos e moléculas deve ser rompida e deve ser restabelecida de outra 

maneira.

Como estas ligações podem ser muito fortes, energia, geralmente na forma de calor, é necessária para 

iniciar  a  reação.  As  novas  substâncias  possuem  propriedades  diferentes  das  substâncias  originais 

(reagentes).

Como a ocorrência de uma reação química é indicada pelo aparecimento de novas substâncias (ou pelo 

menos uma) diferentes das que existiam antes, quando as substâncias reagem, às vezes ocorrem fatos 

bastante  visíveis  que  confirmam  a  ocorrência  da  reação  e  dentre  eles,  podemos  destacar: 

desprendimento de gás ou luz, mudança de coloração, liberação de odor, formação de precipitados etc.
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As reações químicas não ocorrem somente nos laboratórios, mas, em toda a parte e a todo o momento. 

Oxidação e redução são exemplos destes tipos de reações que ocorrem em nosso dia-a-dia.

Transformações  de  estado  como,  por  exemplo,  fusão,  ebulição,  sublimação,  condensação  e 

solidificação, também envolvem ruptura e formação de ligações, porém estas não alteram a composição 

química das espécies. Neste caso, as ligações rompidas ou formadas são ligações intermoleculares ou, 

mais  genericamente,  interpartículas  enquanto,  nas  reações  químicas,  são  rompidas  e/ou  formadas 

ligações intramoleculares ou intrapartículas (partículas, no caso, podem ser moléculas ou íons).

Nesta aula prática, você efetuará reações envolvendo substâncias em solução aquosa (reações por via 

úmida) e substâncias não dissolvidas em solventes (reações por via seca) e poderá propor algumas 

generalizações a respeito da ocorrência de reações em solução.

Quando um sólido iônico é dissolvido em um líquido (geralmente água), as interações com o solvente 

conduzem à formação de íons solvatados, com características bastante distintas das exibidas no retículo 

iônico. Inúmeros fatores influem na estabilidade dos íons em solução. Quando os compostos iônicos são 

pouco solúveis (ver Tabela 1), a concentração de seus íons, na solução, é baixa. Assim, quando pelo 

menos um desses íons é  introduzido  na solução em quantidades mais  altas do que as produzidas 

normalmente pela dissolução parcial do sal, o que se verifica é uma rápida associação do mesmo com o 

contra-íon pré-existente na solução, formando o composto pouco solúvel. Essas reações são chamadas 

de precipitação.

Muitos compostos covalentes são capazes de produzir íons em solução, de maneira semelhante aos 

compostos iônicos. Os ácidos e as bases fracas são exemplos típicos destes compostos. Quando a 

extensão em que ocorre a ionização é baixa, os compostos são ditos pouco dissociados. Neste caso, a 

mistura de quantidades excessivas  desses íons em solução é sempre acompanhada de sua rápida 

associação, formando o produto pouco dissociado. Produtos pouco dissociados podem ser água, ácidos 

e bases fracos (ver Tabela 4) e complexos (ver Tabela 3).

Ao  lado  das  reações  de  associação  ou  de  combinação  acima  discutidas  (também  denominadas 

metatéticas), os íons, átomos e moléculas podem perder ou ganhar elétrons, oxidando-se ou reduzindo-

se, respectivamente. Estas transformações exigem sempre a presença simultânea de um doador e de 

um receptor de elétrons e são denominadas reações de oxirredução

Equação Química
A equação química é a forma de se descrever uma reação química. Símbolos e números são utilizados 

para descrever os nomes e as proporções das diferentes substâncias que entram nestas reações. Os 

reagentes são mostrados no lado esquerdo da equação e os produtos no lado direito. Não é criada e 

nem destruída matéria em uma reação, os átomos somente são reorganizados de forma diferente, por 

isso, uma equação química deve ser balanceada: o número de átomos na esquerda precisa ser igual ao 

número de átomos da direita.

Exemplo de uma Equação Química não equilibrada:

H2 + Cl2  HCl

Exemplo de uma Equação Química equilibrada:

H2 + Cl2  2HCl
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Oxidação e Redução
Oxidação e redução são exemplos destes tipos de reações que ocorrem em nosso dia-a-dia. A oxidação 

pode ocorrer em três circunstâncias: quando se adiciona oxigênio a substância, quando uma substância 

perde hidrogênio ou quando a substância perde elétrons. Quando o magnésio queima no ar, o metal se 

transforma em cinza à medida que vai ganhando oxigênio e se torna oxidado. Essa cinza é o óxido de 

magnésio.

A redução, por sua vez, é o inverso e ocorre também de três maneiras: quando uma substância perde 

oxigênio, quando ganha hidrogênio ou quando ganha elétrons. Quando o Óxido de Cobre (negro)  é 

colocado em aparelhagem apropriada (câmara) para redução do Óxido de Cobre, o Gás Hidrogênio 

entra em contato com o Óxido de Cobre superaquecido e como resultado ele perde oxigênio e vai aos 

poucos tornando-se rosa, pois, está sendo reduzido a Cobre.

Reação Redox
Sabe-se que oxidação e redução ocorrem juntas na mesma reação química. Esse fenômeno recebe o 

nome de reação redox (ou de oxirredução). Algumas dessas reações são muito úteis para a indústria. O 

ferro, por exemplo, é extraído pela combinação do minério de ferro com o monóxido de carbono, num 

alto-forno. Nessa reação, o minério perde oxigênio para formar o ferro e o CO recebe oxigênio para 

formar o CO2. A ferrugem é um dos resultados de uma reação redox, na qual o ferro se oxida e forma o 

óxido de ferro (ferrugem), e o oxigênio do ar é reduzido.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

1. EVIDÊNCIAS DE REAÇÕES QUÍMICAS 
As experiências de Evidências de Reações Químicas serão fundamentadas em três casos de reações: 

síntese ou formação, deslocamento ou simples troca e de dupla troca ou dupla substituição.

Geralmente estes experimentos são muito rápidos e podem ser realizados em simples tubos de ensaio, 

sem a necessidade de utilização de controle de temperatura ou tempo da reação.

Mas  vale  ressaltar  que  as  observações  experimentais  ficarão  limitadas  a:  número  de  fases 

(homogeneidade ou heterogeneidade),  desprendimento de gás,  desprendimento de luz,  mudança de 

coloração, liberação de odor e formação de precipitados.

Três exemplos de experimentos para se verificar as Evidências de Reações Químicas:

1.a. Colocar em um tubo de ensaio 2 mL de solução de sulfato de cobre II 0,1 mol/L ou sulfato de zinco 

0,1 mol/L e juntar 2 mL de solução de cloreto de bário 0,1 mol/L.

Observar e anotar evidências da reação. 

1.b. Colocar em um tubo de ensaio 2 mL de solução de cloreto de ferro III 0,1 mol/L e adicionar uma gota 

de ferrocianeto de potássio 0,1 mol/L.

Observar e anotar evidências da reação. 
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1.c. Colocar uma pequena porção de zinco em pó ou em grânulos em um tubo de ensaio e acrescentar 3 

mL de ácido clorídrico 10%. Aproximar da boca do tubo de ensaio uma chama de um palito de fósforo. 

Observar e anotar evidências da reação. 

Pesquisar sobre as explicações químicas das reações ocorridas e escrever as equações envolvidas. 

2. REAÇÕES ONDE SE FORMAM PRODUTOS POUCO SOLÚVEIS
2.a. Coloque, num tubo de ensaio, 2-3 gotas de solução de cloreto de sódio 0,1 mol/L ou ácido clorídrico 

0,2 mol/L e observe o seu aspecto. Adicione 1 gota de solução de nitrato de prata 0,1 mol/L.

Guarde este tubo e examine-o após 30 minutos.

Anote a sua observação e fundamente-a examinando a Tabela 1.

Escreva a equação química que representa este processo na forma completa e na forma iônica.

2.b. Adicione, em um tubo de ensaio, 2-3 gotas de solução aquosa de nitrato de alumínio 0,2 mol/L.

Após isto, coloque, gota a gota, solução de hidróxido de amônio 30%, agitando o tubo após cada adição. 

Deixe  de  adicionar  hidróxido  de  amônio  quando  observar  mudança  do  sistema.  Anote  as  suas 

observações e tente justificá-las lendo a Tabela 1. 

Escreva a equação química que representa este processo na forma completa e na forma iônica.

2.c.  Coloque, num tubo de ensaio, algumas gotas de solução de cloreto de bário 0,1 mol/L e adicione 

gotas de solução de sulfato de sódio 0,1 mol/L ou sulfato de zinco 0,1 mol/L. Observe e interprete o que 

ocorre no sistema. 

Escreva a equação química que representa este processo na forma completa e na forma iônica.

3. REAÇÕES ONDE SE FORMAM PRODUTOS POUCO DISSOCIADOS
3.a.  Coloque 5 gotas de ácido nítrico 1 mol/L num tubo de ensaio. Dobre o volume obtido com água 

destilada e agite a solução com o auxílio de um bastão de vidro.

Determine, através de um papel indicador, o caráter ácido-básico da solução. Marque o valor obtido e 

conserve o conteúdo do tubo. Escreva equação ocorrida no sistema em estudo.

3.b. À solução obtida em 3.a, adicione uma pequena porção de acetato de sódio sólido. Agite bem o tubo 

até  dissolver  o  sal  e  determine  novamente  o  caráter  ácido-básico  desta  mistura.  Compare  com  o 

resultado obtido na experiência anterior, procurando sentir o odor que deve se desprender da mistura 

recentemente  preparada.  Use  as  Tabelas  para  justificar,  teoricamente,  a  formação  do  produto, 

escrevendo as equações químicas que representam as transformações observadas no sistema. Anote 

as suas observações. Escreva equações ocorridas no sistema em estudo.

3.c.  Coloque uma pequena porção de acetato de sódio sólido em um tubo de ensaio. Adicione água, 

agitando até dissolver. Determine o caráter ácido-básico da solução, utilizando papel indicador. Observe 

e  interprete  seus  resultados.  Escreva  as  equações  químicas  que  representam  as  transformações 

ocorridas no sistema.
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4 - REAÇÕES EM QUE SE FORMAM PRODUTOS COMPLEXOS
4.a. Coloque em um tubo de ensaio 10 gotas de solução de sulfato de cobre II 0,1 mol/L. Adicione a este 

tubo, aos poucos e sob agitação, hidróxido de amônio 30%.

Anote a mudança no aspecto da solução comparando o sistema antes e depois da adição da base. 

Escreva a equação química que representa esta transformação.

4.b. Coloque em um tubo de ensaio 4 gotas de solução de nitrato de ferro III 1 mol/L e dobre o volume 

com água destilada. Junte 2 gotas de tiocianato de potássio 1 mol/L e agite. Observe o que ocorre e 

anote suas considerações. 

Escreva a equação química que representa a transformação ocorrida no sistema.

5 - REAÇÕES ONDE OCORREM TRANSFERÊNCIAS DE ELÉTRONS
5.a. Coloque em um tubo de ensaio um pouco de solução de sulfato de cobre II 0,1 mol/L e um prego 

previamente lixado. Observe após algum tempo. 

Escreva a equação que representa esta reação.

5.b. Apanhe uma fita de Mg, previamente lixada, de aproximadamente 3 cm de comprimento e coloque 

sobre uma tela de amianto de forma que cerca de 1 cm fique fora do amianto e o resíduo gerado possa a 

ser recolhido numa cápsula de porcelana. Acenda o bico de Bunsen e aproxime a chama da fita. Ao se 

iniciar  a  reação,  apague  o  bico.  Observe  o  que  ocorre.  Coloque  água  no  resíduo  da  cápsula, 

homogeneíze bem até dissolver e teste o pH da solução com papel indicador universal.

Escrevas as equações ocorridas nesses ensaios.

Cuidado: não se aproxime da tela, pois a temperatura proveniente da reação é bastante alta.

6 – REAÇÕES DE EQUILÍBRIOS ÁCIDO-BASE
ATENÇÃO: Trabalhe sempre com 2 a 3 mL de solução nos tubos de ensaio.

6.a. Efeito do íon comum em equilíbrio de dissociação de ácido fraco:
Coloque, em dois tubos de ensaio, um pouco de solução de ácido acético 1 mol/L. Com papel indicador 

universal, determine o pH desta solução. Anote o valor do pH. Verifique o pH após adição a um dos 

tubos de 2 a 3 mL de água destilada e, ao outro tubo, igual volume de solução de acetato de sódio 0,2 

mol/L.

6.b. Efeito do íon comum em equilíbrio de dissociação de base fraca: 
Coloque, em dois tubos de ensaio, um pouco de solução de hidróxido de amônio 1 mol/L e meça o pH 

com papel indicador universal. Anote o valor do pH. Verifique o que ocorre no pH quando é adicionando 

a um dos tubos 2 a 3 mL de água destilada e, ao outro tubo, igual volume de solução de cloreto de 

amônio 0,2 mol/L.
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6.c. Estudo de solução tampão: 
Misture  soluções  de  ácido  acético  1  mol/L  e  acetato  de  sódio  0,2  mol/L,  de  modo a  ficarem com 

concentrações próximas na solução resultante, cujo volume final deve ser 6 a 10 mL e meça o seu pH 

com papel indicador universal. Divida esta solução em dois tubos de ensaio. Verifique o efeito da adição 

de 2 – 3 gotas de HCl 0,1 mol/L num tubo e  2-3 gotas de NaOH 0,1 mol/L no outro tubo. Compare com o 

efeito da adição de HCl e NaOH, separadamente, sobre água destilada em termos de pH usando papel 

indicador universal.

6.d. pH de soluções de sais: 
Verifique com papel indicador universal o pH de soluções dos seguintes sais: cloreto de amônio, acetato 

de sódio, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e sulfato ou nitrato de alumínio.

1. Escreva as equações representativas das reações e dos equilíbrios envolvidos.

2. Cite alguns produtos encontrados no comércio, para uso cotidiano, que apresentam características 

ácidas ou básicas e diga que substâncias neles contidas são responsáveis por tais características.
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TABELA 1. SOLUBILIDADE DE SAIS EM ÁGUA

Nitratos: NO3
- Todos solúveis.

Cloretos: Cl- Geralmente solúveis. 

Exceções: AgCl, Hg2Cl2, PbCl2.
Brometos: Br- Como os cloretos.

Iodetos: I- Geralmente solúveis. 

Exceções: AgI, Hg2I2, HgI2, Cu2I2, PbI2 (solúvel a quente), BiI3 e SnI2.
Carbonatos: CO3

2- Insolúveis, exceto os de sódio, potássio e amônio.

Sulfatos: SO4
2-

Geralmente solúveis. 

Exceções: os de chumbo, mercúrio (I), estrôncio e bário; sulfato de cálcio 

é parcialmente solúvel.

Cromatos: CrO4
2-

Insolúveis. 

Exceções: cromatos dos metais alcalinos de cálcio, estrôncio, magnésio, 

manganês, zinco, ferro e cobre.

TABELA 2. CORES DE ALGUMAS SOLUÇÕES AQUOSAS

Metais das Famílias 1A e 2A Incolor

Cromo (III) Verde

Manganês (II) Rosa

Ferro (II) Verde

Ferro (III) Amarela

Cobalto (II) Rosa

Níquel (II) Verde

Cobre (II) Azul

Prata (I) Incolor

Chumbo (II) Incolor

Cromato Amarela

Dicromato Alaranjada
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TABELA 3 - CORES DE ALGUNS ÍONS COMPLEXOS (EM SOLUÇÃO)

[Ag(NH3)2]+

[Co(H2O)6]2+

[CoCl4]2-

[Co(NH3)6]2+

[Co(NH3)6]3+

[Cu(H2O)4]2+

[Cu(NH3)4]2+

[Ni(H2O)6]2+

[Ni(NH3)6]2+

[Fe(SCN)6]3-

Incolor

Rosa

Azul

                 Vermelho Claro

   Alaranjado

Azul Claro

                Azul Escuro

                Verde Claro

Azul Escuro

                Vermelho Sangue

TABELA 4 - FORÇA DE ÁCIDOS E DE BASES

Ácidos Fortes:
HCl, H2SO4, HNO3 ...

Ácidos Fracos: 
HAc, H3BO3, H2CO3 (decompõe-se em CO2 e H2O) ...

Bases Fortes:
 NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 ...

Bases Fracas:
 NH4OH...
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.............................................. CAPÍTULO 2 ..................................................
..... FUNDAMENTOS ANALÍTICOS E REAÇÕES DOS CÁTIONS DO GRUPO DA PRATA .....
 ................................................... (GRUPO I – SEGUNDO VOGEL) ............................................................

INTRODUÇÃO
Constituem este  grupo  os  seguintes  cátions:  Ag+,  Hg2

2+ e  Pb2+.  Esses  íons  são  precipitados  como 

cloretos insolúveis pela adição de um pequeno excesso de HCl diluído, daí o grupo ser conhecido como 

grupo do cloreto insolúvel. Nenhum dos outros cátions considerados neste estudo sistemático formam 

precipitados nesta condição, de modo que  os íons deste grupo são separados e identificados primeiro 

na análise de um grupo geral  de cátions.  Os íons cobre (I),  ouro (I)  e Tálio (I)  também podem ser 

incluídos neste grupo, pois formam cloretos insolúveis, porém não são comumente encontrados. 

PRECIPITAÇÃO DO GRUPO 
As solubilidades  dos  cloretos  de prata  e  de mercúrio  (I)  são muito  baixas  e  estes sais  podem ser 

precipitados,  quase completamente,  mediante  adição de um pequeno excesso de ácido clorídrico  à 

solução  de  cátions.  O  cloreto  de  chumbo  é  muito  mais  solúvel  (Tabela  1),  só  precipitando  se  a 

concentração do íon Pb2+ for elevada. Portanto, bastante chumbo é deixado em solução para precipitar 

como sulfeto de chumbo com o 2o grupo de cátions. 

TABELA 1: Solubilidade dos cloretos do grupo da prata em água.

SAL KPS SOLUBILIDADE A
25 oC  (mol/L)

SOLUBILIDADE A 
25 oC  (g/L)

SOLUBILIDADE A 
100 oC  (g/L)

Hg2Cl2 1,1.10-18 6,5.10-7  3,1.10-4 1.10-3 a 43 oC
AgCl 1,8.10-10 1,3.10-5 1,9.10-3 2,1.10-3

PbCl2 1,7.10-5 1,6.10-2 4,5 33,4
 

O ácido clorídrico é preferido para a precipitação do grupo por não introduzir cátions (tais como Na+, K+) 

que deverão ser identificados mais adiante no curso da análise, e porque cria e/ou mantém uma acidez 

na solução. As equações iônicas da precipitação dos cloretos insolúveis são: 

Ag+
(aq)+ Cl-(aq)   AgCl(s)

Hg2
2+

(aq) +  2Cl-(aq)     Hg2Cl2(s)

Pb2+
(aq) +  2Cl-(aq)    PbCl2(s)

A solução deve estar suficientemente ácida com HCl para prevenir a precipitação dos oxicloretos de 

bismuto (III) e antimônio (III), ambos brancos e insolúveis em meio aquoso. 

Bi3+
(aq) + Cl-(aq) + H2O(l)     BiOCl(s)  +  2H+

(aq)

Sb3+
(aq) + Cl-(aq) + H2O(l)     SbOCl(s)  +  2H+

(aq)

 

Além do mais, o excesso de íons cloreto assegura uma precipitação mais completa dos cloretos deste 

grupo devido à redução de suas solubilidades pelo efeito do íon comum. Entretanto, um grande excesso 

do ácido deve ser evitado para que não haja redissolução do precipitado devido à formação de cloro 

complexos solúveis, fracamente dissociados, com o excesso de íons cloreto. 
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AgCl(s)  +  Cl-(aq)     AgCl2-
(aq)

PbCl2(s)  +  2Cl-(aq)     PbCl42-
(aq)

Hg2Cl2(s)  +  2Cl-(aq)     HgCl42-
(aq)  +  Hg(l)

SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO CHUMBO 
O precipitado resultante da separação dos cátions do grupo da prata é constituído por uma mistura de 

AgCl, Hg2Cl2 e PbCl2. Dos íons deste grupo o chumbo é separado primeiro levando em consideração o 

aumento  da  solubilidade  do PbCl2 com a elevação  da  temperatura.  Como demonstrado  através  da 

Tabela 1, todos os cloretos deste grupo tornam-se mais solúveis com o aumento da temperatura, mas o 

efeito só é pronunciado no caso do PbCl2. Enquanto a 100 oC, 1 mL de água dissolve apenas 0,0021 mg 

de AgCl, a quantidade de PbCl2 que se dissolverá em 1 mL de água e a 100 oC será superior a 30 mg. 

Como a solubilidade do AgCl e Hg2Cl2 é ainda muito baixa em temperatura elevada, estes dois cloretos 

não podem ser detectados pelos métodos da análise qualitativa. Assim, a água quente dissolve apenas o 

PbCl2 sólido. 

PbCl2(s)   Pb2+
(aq) +  2Cl-(aq)

Como  o  AgCl  e  o  Hg2Cl2 são  insolúveis  em  água  quente,  esta  diferença  constitui  a  base  para  a 

separação dos íons chumbo dos íons prata e mercúrio (I).

O cloreto de chumbo solúvel em água quente ou mesmo como precipitado em água fria é facilmente 

convertido  pelo  íon  cromato,  no  cromato  de  chumbo  menos  solúvel  e  de  cor  amarelo-brilhante, 

confirmando a presença do chumbo. 

PbCl2(s)  +  CrO4
2
(aq)

-      PbCrO4(s)  +  2Cl-(aq)   K = 8.1010

O chumbo também pode ser identificado por meio do íon sulfato. Forma-se um precipitado branco de 

sulfato de chumbo. 

Pb2+
(aq) +  SO4

2-
(aq)     PbSO4(s)

SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO MERCÚRIO (I) 
O resíduo proveniente da extração com água quente pode ser cloreto de prata ou de mercúrio (I) ou uma 

mistura de ambos. Estes dois sólidos diferem na reação com a amônia. O AgCl é solúvel em amônia. O 

Hg2Cl2 reage com a amônia para formar uma mistura de Hg e HgNH2Cl, ambos insolúveis. Este fato é a 

base para a separação dos íons prata dos íons mercúrio (I). 

A reação da amônia com o AgCl sólido forma o íon complexo solúvel, diaminprata, Ag(NH3)2
+, que é 

incolor em solução aquosa. 

AgCl(s)  +  2NH3(aq)      Ag(NH3)2
+

(aq)  +  Cl-(aq)
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O Hg2Cl2 sofre auto-oxidação-redução (desproporcionamento) na presença de amônia em excesso. Isto 

produz mercúrio metálico finamente dividido, que é negro, e aminocloreto de mercúrio (II),  HgNH2Cl, 

branco. 

Hg2Cl2(s)  +  2NH3(aq)      Hg(l)  +  HgNH2Cl(s)  +  NH4
+

(aq)  +  Cl-(aq)

 

A formação do resíduo preto é,  em geral,  uma indicação suficiente da presença de mercúrio  (I)  na 

amostra original. 

 
IDENTIFICAÇÃO DA PRATA 
A presença do íon prata é confirmada acidificando com ácido nítrico a solução amoniacal resultante da 

separação do mercúrio (I). A amônia que se encontra em equilíbrio com os íons diaminprata é convertida 

no íon amônio pelos íons H+ do ácido, deslocando o equilíbrio de dissociação do complexo para a direita, 

e os íons prata então se combinam com os íons cloreto da solução para formar cloreto de prata, branco. 

Ag(NH3)2
+

(aq)     Ag+
(aq) +  2NH3(aq)

2NH3(aq)  +  2H+
(aq)      2NH4

+
(aq)

Ag+
(aq)  +  Cl-(aq)      AgCl(s)

Reação global: Ag(NH3)2
+

(aq)  +  Cl-(aq)  +  2H+
(aq)     AgCl(s)  +  2NH4

+
(aq)

Quando o mercúrio encontra-se presente em grande quantidade, pequenas quantidades de íon prata 

podem ser perdidas pela redução do cloreto de prata a prata metálica, prejudicando sua identificação. 

2AgCl(s)  +  2Hg(l)     2Ag(s)  + Hg2Cl2(s)

Se o teste da prata é indefinido ou negativo, a prata deve ser investigada no resíduo negro do tratamento 

com amônia. Este resíduo é dissolvido em água régia, que converte a prata em cloreto de prata. 

Ag(s)  +  Cl-(aq)  +  NO3
-
(aq)  +  2H+

(aq)      AgCl(s)  +  NO2(g)  +  H2O(l)   

ou, com excesso de cloreto, no íon dicloroargentato, AgCl2-. 

AgCl(s)  +  Cl-(aq)      AgCl2-
(aq)

O excesso dos ácidos nítrico e clorídrico é removido por evaporação e reação: 

3Cl-(aq)  +  NO3
-
(aq)  + 4H+

(aq)      NOCl(g)  +  Cl2(g)  +  2H2O(l)   

Quando a solução residual é diluída em água, a dissociação do AgCl2
- aumenta e o cloreto de prata 

reprecipita:

AgCl2-
(aq)     AgCl(s)  +  Cl-(aq)

A água régia também dissolve a parte de mercúrio do resíduo negro: 

3Hg(l)  + 12Cl-(aq)  +  2NO3
-
(aq)  +  8H+

(aq)    3HgCl42-
(aq) +  2NO(g)  +  4H2O(l)     

2HgNH2Cl(s)  +  6Cl-(aq)  +  2NO3
-
(aq)  +  4H+

(aq)    2HgCl42-
(aq)  +  2NO(g)  +  N2(g)  +  4H2O(l)    
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COMENTÁRIOS ADICIONAIS E REAÇÕES DOS CÁTIONS PRATA, CHUMBO E MERCÚRIO I
Chumbo, Pb: características analíticas do Pb2+.

O chumbo é um metal cinza azulado com uma alta densidade (11,48 g mL-1). Dissolve-se facilmente em 

solução de concentração média de ácido nítrico (8mol/L), produzindo os íons chumbo (II).

3Pb(s) +  8NO3
-
(aq)  +  8H+

(aq)    3Pb2+
(aq)  + 6NO3

-
(aq)  + 2NO(g)  +  4H2O(l)

Na seqüência desta reação, o gás incolor NO oxida-se no ar dando NO2, vermelho.

Para o estudo das reações,  podem ser  utilizadas as soluções de nitrato  de chumbo ou acetato  de 

chumbo, ambas são fontes dos íons chumbo (II). 

As principais reações:

1-  Ácido  clorídrico  diluído  (ou  cloretos  solúveis): forma-se  um  precipitado  branco  (cloreto  de 

chumbo) em solução fria e não muito diluída: Pb2+
(aq) +  2Cl-(aq)    PbCl2(s)

O precipitado pode ser tratado com água quente na qual apresenta certa solubilidade (33,4 g L-1 a 

100ºC contra 9,9 g L-1 a 20ºC). 

Ele é também solúvel em ácido clorídrico concentrado ou cloreto de potássio concentrado, formando 

íons tetracloroplumbato (II) ([PbCl4]2-):      PbCl2(s) +  2Cl-(aq)    [PbCl4]2-
(aq)

Se o precipitado for lavado após decantação e sifonação e se adicionar amônia diluída, não se observará 

qualquer alteração (diferença dos íons mercúrio (I) ou prata), embora ocorra uma reação de precipitação 

concorrente, formando-se o hidróxido de chumbo: 

PbCl2(s) +  2NH3(aq) +  2H2O(l)   Pb(OH)2(s) + 2NH4
+

(aq) +  2Cl-(aq)  

2-  Ácido  sulfúrico  diluído  (ou  sulfatos  solúveis): forma-se  um precipitado  branco  de  sulfato  de 

chumbo: Pb2+
(aq) +  SO4

2-
(aq)     PbSO4(s)

O  precipitado  é  insolúvel  em  excesso  de  reagente.  A  quente,  ele  é  solúvel  em  ácido  sulfúrico 

concentrado formando o hidrogenossulfato de chumbo (HSO4
-). O sulfato de chumbo é também solúvel 

em soluções concentradas de acetato de amônio 10 mol/L ou tartarato de amônio 6 mol/L, na presença 

de  amônia,  formando  os  íons  tetracetatoplumbato  (II)  ([Pb(CH3COO)4]2-)  e  ditartaroplumbato  (II) 

([Pb(C4H4O6)2]2-).  Na  presença  de  carbonato  de  sódio,  ele  é  convertido  em  carbonato  de  chumbo. 

Esquematize as equações dessas reações (Ver Vogel, pág. 219).

3- Cromato de potássio em solução neutra de ácido acético ou de amônia: forma-se um precipitado 

amarelo de cromato de chumbo: Pb2+
(aq) 

+ 
 CrO4

2
(aq)

-      PbCrO4(s)  

Ele é dissolvido em ácido nítrico ou hidróxido de sódio. Ambas as reações são reversíveis utilizando 

amônia ou ácido acético nestes equilíbrios e fazendo o cromato de chumbo precipitar quando favorecer a 

sua formação. Esquematize as equações dessas reações (Ver Vogel, pág. 219).

4- Iodeto de potássio: precipitado amarelo de iodeto de chumbo: Pb2+
(aq) +  2I-

(aq)    PbI2(s)

A  solução  mais  concentrada  de  iodeto  de  potássio  (6mol/L)  dissolve  o  precipitado  e  forma  íons 

tetraiodoplumbato (II) ([PbI4]2-).  Ele é moderadamente solúvel  em água fervente,  dando uma solução 

incolor,  da  qual  se  separa  por  resfriamento,  formando  lâminas  amarelo-douradas.  Um  excesso  de 
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solução de iodeto de potássio (6 mol/L) dissolve o precipitado que pode reaparecer por diluição do meio. 

Esquematize as equações dessas reações (Ver Vogel, pág. 219).

5- Ensaios por via seca: Ensaios do maçarico de sopro:  quando um sal de chumbo é aquecido na 

presença de um carbonato alcalino sobre carvão vegetal, obtém-se uma pérola maleável de chumbo 

(que é mole e marcará o papel) circundada por uma incrustação amarela de monóxido de chumbo.

Nota: Produtos de análise mais comuns contendo chumbo são:  Ligas metálicas (solda, fusíveis, 

projéteis),  canos,  munição,  baterias,  minérios  (galena-PbS,  cerusita-PbCO3,  anglesita-PbSO4), 

inseticidas, vernizes, esmaltes, tintas (zarcão), antidetonante da gasolina [Pb(C2H5)4], recobrimento de 

cabos telefônicos, chapas contra radiações...

Mercúrio, Hg: características analíticas do (Hg2
2+).

O  mercúrio  é  um metal  branco  prateado,  líquido  nas  temperaturas  normais  e  apresenta  um  peso 

específico de 13,534 g mL-1 a 25ºC. Não é atacado pelo ácido clorídrico ou pelo ácido sulfúrico 2mol/L, 

mas reage prontamente com o ácido nítrico. A frio e em concentração média de ácido nítrico (8mol/L), 

com um excesso de mercúrio produz íons mercúrio (I) 

6Hg(s) +  8NO3
-
(aq)  +  8H+

(aq)    3Hg2
2+

(aq)  + 6NO3
-
(aq)  + 2NO(g)  +  4H2O(l)

e com excesso de ácido nítrico concentrado a quente, formam-se íons de mercúrio (II)

3Hg(s) +  8NO3
-
(aq)  +  8H+

(aq)    3Hg2+
(aq)  + 6NO3

-
(aq)  + 2NO(g)  +  4H2O(l)

O ácido sulfúrico concentrado, a quente, também dissolve o mercúrio. Se o mercúrio estiver em excesso, 

serão obtidos íons mercúrio (I) e se o ácido estiver em excesso, serão os íons mercúrio (II). Esquematize 

estas equações das reações. (Ver Vogel, pág. 222).

Para o estudo das reações,  pode ser  utilizada  a  solução de nitrato  de mercúrio  (I),  fonte dos íons 

mercúrio (I). 

As principais reações:

1-Ácido  clorídrico  diluído  (ou  cloretos  solúveis): Precipitado  branco  de  cloreto  de  mercúrio  (I) 

calomelano: Hg2
2+

(aq) +  2Cl-(aq)     Hg2Cl2(s)

O precipitado é insolúvel em ácidos diluídos, porém solúvel em água régia (HNO3/HCl: 1/3) formando o 

cloreto de mercúrio (II). Comparando o comportamento do cloreto de chumbo, visto na seção anterior, 

com o cloreto de mercúrio (I) em solução de amônia são observadas alterações (diferenças dos íons 

mercúrio  (I),  chumbo  (II)  e  prata  (I)).  Isso  é  devido  à  conversão  do  precipitado  numa  mistura  de 

aminocloreto de mercúrio HgNH2Cl (II)  e mercúrio metálico, formando dois precipitados insolúveis. O 

nome calomelano é de origem grega, que significa preto bonito, e se deve a mistura proveniente da 

dissolução do cloreto  de mercúrio  (I)  em amônia.  O aminocloreto  de mercúrio  (II)  é um precipitado 

branco,  mas  o  mercúrio  finamente  dividido  o  torna  preto  brilhante.  Esquematize  as  equações  das 

reações comentadas. (Ver Vogel, pág. 223).
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2-Solução de amônia: precipitado preto que é uma mistura de mercúrio metálico e aminonitrato básico 

de mercúrio (II), que é ele mesmo um precipitado branco.

2Hg2
2+

(aq) +  NO3
-
(aq)  +  4NH3(aq)  +  4H2O(l)      HgO.Hg(NH2)NO3

-
(s) + 2Hg(l)  + 3NH4

+
(aq)

Essa  reação  pode  ser  utilizada  para  diferenciar  os  íons  mercúrio  (I)  e  mercúrio  (II).  Explique  esta 

diferenciação.

3- Cloreto de estanho (II): reduz os íons mercúrio (I) a mercúrio metálico, apresentando-se sob a forma 

de um precipitado preto acinzentado. Os íons mercúrio (II) reagem de modo semelhante. Esquematize 

as equações destas reações.

4- Cromato de potássio em solução quente: forma-se um precipitado cristalino vermelho de cromato 

de mercúrio (I):        Hg2
2+

(aq) + 
 CrO4

2
(aq)

-      Hg2CrO4(s)  

5- Iodeto de potássio, adicionado vagarosamente a frio: forma-se um precipitado verde de iodeto de 

mercúrio (I):        Hg2
2+

(aq) +  2I-
(aq)    Hg2I2(s)

Em  excesso  de  reagente,  ocorre  uma  reação  desproporcionada,  formando  íons  solúveis  de 

tetraiodomercurato  (II)  e  um  precipitado  preto,  finamente  dividido,  de  mercúrio.  Esquematize  as 

equações dessas reações (Ver Vogel, pág. 225).

Nota: Produtos de análise mais comuns contendo mercúrio:  Minérios (cinábrio-HgS), amálgamas 

(Hg-Cd “odontologia”),  tubos fluorescentes,  lâmpadas ultravioleta,  tintas submarinas (HgO),  produtos 

farmacêuticos, inseticidas, detonadores (Hg(CNO)2)...

Prata, Ag: características analíticas do Ag+.
A prata é um metal branco, maleável e dúctil. Apresenta um elevado peso específico (10,5 g.mL-1) e 

funde a 960,5ºC. É insolúvel  em ácido clorídrico,  sulfúrico diluído (1mol/L) e nítrico diluído (2mol/L). 

Dissolve-se  em ácidos  mais  concentrados,  tais  como:  ácido  nítrico  (8mol/L)  ou  em  ácido  sulfúrico 

concentrado a quente. Esquematize as equações dessas reações (Ver Vogel, pág. 225).

A prata em solução forma íons monovalentes incolores. Para o estudo das reações, pode ser utilizada a 

solução de nitrato de prata, fonte dos íons prata (I).

As principais reações:

1- Ácido clorídrico diluído (ou cloretos solúveis): Precipitado branco de cloreto de prata.

Na presença de ácido clorídrico concentrado, amônia diluída, cianeto de potássio e tiossulfato de sódio o 

precipitado  é  dissolvido,  formando  os  respectivos  íons  complexos:  dicloroargentato  ([AgCl2]-, 

diaminoargentato  [Ag(NH3)2]+,  dicianoargentato  [(Ag(CN)2]- e  ditiossulfatoargentato  [(Ag(S2O3)2]3-.  A 

reação de formação desse último complexo ocorre na fixação de negativos fotográficos ou positivos, 

após a revelação. A fixação compreende a retirada do excesso de cloreto de prata ou outro halogeneto 

de prata, que não foi decomposto pela luz solar ou radiação ultravioleta em prata metálica, tornando o 

negativo revelado insensível à luz. Esquematize as equações dessas reações (Ver Vogel, pág.s 227 e 

228).
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2- Iodeto de potássio: precipitado amarelo de iodeto de prata.

O precipitado é insolúvel em amônia diluída ou concentrada, mas dissolve-se rapidamente em cianeto de 

potássio e em tiossulfato de sódio, formando íons complexos. Esquematize as equações dessas reações 

(Ver Vogel, pág. 229).

3- Cromato de potássio em solução neutra: Precipitado vermelho de cromato de prata.

O precipitado é solúvel em ácido nítrico diluído e em solução de amônia, sendo que nesta última forma-

se íon complexo. A solução acidificada torna-se laranja pela formação de íons dicromato (Cr2O7
2-) na 

reação. Esquematize as equações dessas reações (Ver Vogel, pág.s 229 e 230).

4- Ensaio por via seca (ensaio do maçarico de sopro): quando um sal de prata é aquecido com um 

carbonato alcalino sobre carvão, forma-se uma pérola branca, maleável, sem qualquer incrustação de 

óxido, facilmente solúvel em ácido nítrico. A solução é imediatamente precipitada pelo ácido clorídrico 

diluído, porém o ácido sulfúrico bastante diluído não produz o mesmo efeito (diferença do chumbo).

Nota:  Produtos  de  análise  mais  comuns  contendo  prata:  Minérios  (argentita-Ag2S,  pirargirita-

Ag3SbS3,  prata-córnea-AgCl,  proustita-  Ag3AsS3),  objetos  de  joalheria,  aparelhos  elétricos  (relés), 

moedas, espelhos, indústria fotográfica (filmes), resíduos da calcinação de piritas e da purificação do 

chumbo e cobre (barro- eletrolítico)...

EXERCÍCIOS PROPOSTOS
1. Por que se usa HCl  a frio  na precipitação do grupo I? O que pode resultar do emprego de HCl 

concentrado nesse precipitado?

2. Em que difere a reação do NH4OH com o AgCl da que se passa com Hg2Cl2? Como se explica a 

solubilidade do AgCl em uma base fraca como NH4OH e não em uma base forte como o NaOH ou KOH? 

Explique, inclusive com equações ajustadas.

3. Qual o cloreto deste grupo é mais solúvel e qual é o menos solúvel? Por que os cloretos tendem a 

dissolver-se no HCl? Explique detalhado.

4. Como se pode verificar que todo o PbCl2 foi separado do precipitado, antes de precipitar os cátions 

Ag+ e Hg2
2+?

5. Por que o íon mercuroso ou mercúrio I é grafado Hg2
2+ ao invés de Hg+?

6. Explique por que o AgCl dissolve-se em meio amoniacal e reprecipita quando HNO3 é adicionado? 

Explique, inclusive com equações ajustadas.
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7. Uma solução contendo um íon desconhecido dá um precipitado branco com adição de solução não 

muito diluída de HCl. Tratado por água quente esse precipitado se dissolve e a solução assim obtida 

forma com ácido sulfúrico outro precipitado, solúvel em NaOH. Qual dos seguintes compostos pode estar 

presente: AgNO3, Pb(NO3)2, BaCl2 e Hg2(NO3)2? Por quê? Explique, inclusive com equações ajustadas.

8. Uma solução incolor e desconhecida formou com HCl diluído um precipitado branco. Este precipitado, 

insolúvel  em  água  quente  dissolveu-se  completamente  em  NH4OH sem  deixar  resíduo.  A  solução 

amoniacal uma vez acidificada produziu um precipitado branco caseoso. Que cátions do grupo I podem 

estar presentes ou ausentes? Escreva as equações das transformações que possam ter ocorrido.

9. Desenvolver um esquema simplificado de análise, com um número mínimo de etapas, para cada uma 

das seguintes misturas de dois cátions do grupo I (a) Hg2
2+ e Pb2+  (b) Ag(NH3)2

+ e Pb2+.

10. Descrever quais as implicações que os seguintes “erros” no procedimento analítico terão sobre os 

resultados da análise dos cátions do grupo I: (a) após a adição de HCl diluído e aquecimento, a solução 

é deixada resfriar à temperatura ambiente antes de ser filtrada; (b) após a remoção de PbCl2 precipitado 

na etapa anterior, o sólido remanescente (AgCl e/ou Hg2Cl2) não é lavado exaustivamente com água 

quente antes da adição do NH4OH 6 mol/L.

REFERÊNCIAS:

COSTA, M. Q. Análise Química Qualitativa. UFPA, Pará. (Apostila).

FADIGAS, Joelma. Química Analítica Qualitativa. Camaçari. Ceteb-CA (Apostila).

MATTA, M. H.R. QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA. Práticas em Laboratório.  Campo Grande/MS – 
UFMS – 2008. (Apostila).

VOGEL, A. I. Química Analítica Qualitativa. São Paulo: Mestre Jou, 1981.
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PARTE EXPERIMENTAL – 03: ANÁLISE DOS CÁTIONS DO GRUPO I (Ag+, Pb2+ e Hg2
2+)

MATERIAIS E REAGENTES
Tubos de ensaio / Pipetas de 2, 5 ou 10 mL / Estantes para tubos de ensaio

Béqueres de 100 e 250 mL / Chapa de aquecimento / Papel indicador / Pinça de madeira

Bastões de vidro / Funil raiado / Papel de filtro qualitativo / Argola para funil / Suporte universal

Funil de Buchner / Bomba de vácuo / Solução dos cátions do grupo I / HCl 6 mol/L

CH3COOH  6 mol/L / K2CrO4  1 mol/L / NH4OH  6 mol/L / HNO3  6 mol/L /AMOSTRA (Pb/Hg/Ag)

OBJETIVOS

• Desenvolver a capacidade de observar e coletar dados experimentais, correlacionando-os com 

os fundamentos teóricos. 

• Realizar algumas reações químicas para entender a marcha analítica dos cátions do I grupo.

• Escrever as equações correspondentes aos experimentos para fortalecer o domínio do tema.

• Manusear  corretamente  vidrarias  e  equipamentos  de  laboratório  para  melhorar  formação 

profissional.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Os íons deste grupo são precipitados na forma de cloretos insolúveis pela adição de um ligeiro excesso 

de  HCl.  O  cloreto  mercuroso  é  o  menos  solúvel  dos  três.  O  cloreto  de  chumbo,  entretanto,  tem 

apreciável solubilidade em água, e por isso não é completamente removido na precipitação do grupo I.

Os  cloretos  dos  metais  do Grupo  I  diferem quanto  a  sua  solubilidade,  principalmente  em soluções 

quentes. A Tabela a seguir contém dados de solubilidade a 25oC.

O aumento da temperatura não modifica significativamente as solubilidades do Hg2Cl2 e AgCl, enquanto 

o  PbCl2 tem  sua  solubilidade  aumentada.  Tal  comportamento  é  utilizado  na  prática  para  efetuar  a 

separação analítica do chumbo. Mesmo à temperatura ambiente a solubilidade do PbCl2 não é muito 

baixa, o que pode provocar a não precipitação completa dos íons chumbo, sendo, portanto analisado 

também no grupo II. 

A quantidade de íons chumbo que passa para o Grupo II pode ser reduzida por resfriamento e utilizando 

excesso de HCl.
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CÁTIONS DO GRUPO I

a) Colocar 1 mL da solução de cátions em um tubo de ensaio e adicionar 1 mL de HCl 6 mol/L;

b) Filtrar através de funil raiado ou funil de Buchner. Verificar se a precipitação foi completa pela adição 

de 1 gota de HCl 6 mol/L ao filtrado. Caso positivo, adicionar mais HCl e filtrar novamente no mesmo 

papel de filtro;

c) Adicionar 2 mL de água destilada contendo 3 gotas de HCl 6 mol/L ao  precipitado (Precipitado I) 
contido no papel de filtro e recolher o filtrado para análises dos demais grupos (II, III, IV e IV), caso 

necessário, se não existirem, desprezá-lo corretamente;

Ag+, Hg
2

2+, Pb2+

HCl 6 mol/L

H
2
O quente

ESQUEMA DE SEPARAÇÃO DOS CÁTIONS DO GRUPO I

AgCl, Hg
2
Cl

2
, PbCl

2

AgCl, Hg
2
Cl

2
,

NH
4
OH 6 mol/L

Cátions dos grupos
II, III, IV e V

Ag(NH
3
)

2
+

Pb2+

PbCrO
4

CH
3
COOH 

6 mol/L,
K

2
CrO

4
 1 mol/L

Nota: 
No fluxograma foram omitidos alguns detalhes. As espécies escritas na forma molecular são sólidas e 
aquelas na forma iônica, em meio aquoso (ácido ou alcalino).

Hg, Hg(NH
2
)Cl

AgCl

HCl 6 mol/L
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d) Ao  Precipitado I, contido no papel de filtro, adicionar cerca de 4,0 mL de água destilada quente e 

recolher o filtrado em um tubo de ensaio (que pode conter Pb2+ dissolvido). Ao tubo de ensaio, adicionar 

2 gotas de ácido acético 6 mol/L e 4 gotas de K2CrO4 1 mol/L, observar e anotar.

e) Lavar novamente o precipitado (denominado de Precipitado II - que pode conter Ag+ ou Hg2
2+) com 

água quente e desprezar o filtrado 

f) Ao precipitado contido no filtro (Precipitado II) lavado, adicionar 2 mL de NH4OH 6 mol/L e recolher o 

filtrado em um tubo de ensaio (poderá conter Ag+). Ao filtrado, adicionar 3,0 mL de HCl 6 mol/L e se 

houver o aparecimento de um precipitado branco indicará a presença do íon Ag+.

g)  Se o  precipitado contido no papel  de filtro formar uma coloração preta ou cinza escuro indica a 

presença do íon Hg2
2+.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS:

1. Explicar as finalidades de cada procedimento experimental descrito nas etapas de (a) a (g).

2.  Escrever  todas  as  equações  envolvidas  nos  experimentos,  tanto  de  separação  como  de 

caracterização de cada cátion estudado.

Referência bibliográfica do autor:
Baccan, N.; Godinho, O.: Introdução à Semimicroanálise Qualitativa, 7a edição, Editora UNICAMP, 1997.

REFERÊNCIA DO TEXTO:
Adaptação  da  aula  prática  04  de  Química  Analítica.  Ministério  da  Educação.  Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. Departamento acadêmico de química e biologia.  Tecnólogo 
em processos ambientais.
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............................................. CAPÍTULO 03 ................................................

.. FUNDAMENTOS ANALÍTICOS E REAÇÕES DOS CÁTIONS DO GRUPO DO COBRE-ARSÊNIO ....
(GRUPO II – SEGUNDO VOGEL)

INTRODUÇÃO
Constituem o Grupo do Cobre-Arsênio (ou Grupo do Sulfeto de Hidrogênio Ácido) os seguintes cátions: 

Hg2+,  Pb2+,  Bi3+,  Cu2+,  Cd2+,  As3+,  As5+,  Sb3+,  Sb5+,  Sn2+ e Sn4+.  Os íons deste grupo formam sulfetos 

escassamente solúveis que são precipitados quando uma solução moderadamente ácida é saturada 

com H2S. Por causa da solubilidade moderada do PbCl2 e da baixa solubilidade do PbS, o íon chumbo 

(II) é um membro deste grupo, bem como do Grupo da Prata. As posições dos membros do Grupo do 

Cobre-Arsênio  e  dos  elementos  menos  comuns  que  também  formam  sulfetos  em  soluções  de 

concentração 0,1-0,3 mol/L em HCl. O sulfeto de prata precipitaria também o íon prata se este já não 

tivesse sido removido como cloreto no 1º grupo de cátions. 

A característica comum mais notável destes elementos é a afinidade por sulfetos. Isto é demonstrado 

não só por sua precipitação conjunta como um grupo como também pela ocorrência na natureza de 

muitos minerais de sulfetos como PbS, galena; CuS, calcosita; CuFeS2, calcopirita; HgS, cinábrio;CuBiS2 

emplectita; Sb2S3, estibinita e outros. 

Arsênio, antimônio e estanho, situam-se na fronteira entre metais e não-metais,  na tabela periódica. 

Seus cloretos e hidretos são substâncias moleculares.  Seus sulfetos são ácidos e se dissolvem em 

bases fortes. Em vez de formarem íons positivos, especialmente nos seus estados de oxidação mais 

elevados, eles formam complexos com íons óxido, hidróxido, sulfeto e haleto. 

PRECIPITAÇÃO DO GRUPO 
Os  cátions  do  Grupo  do  Cobre-Arsênio  formam  compostos  muito  insolúveis  com  o  íon  sulfeto.  A 

separação dos cátions desse grupo é possível por causa da solubilidade excepcionalmente baixa dos 

sulfetos deste grupo, como mostra a Tabela 1. Mesmo que a concentração do íon sulfeto seja muito 

baixa,  ela  é  suficiente  para  precipitar  os  cátions  deste  grupo.  Assim,  pelo  controle  cuidadoso  da 

concentração do íon sulfeto pode-se separar este grupo de cátions. Numa solução saturada de H2S, seja 

ela preparada a partir do gás,  FeS(s) + 2HCl(aq)  FeCl2(aq) + H2S(g)  ,ou pela hidrólise da tioacetamida 

CH3CSNH2(aq) +  2H2O(l)  CH3COO-
(aq) +  NH4

+
(aq) +  H2S(g),   a  concentração  do  íon  sulfeto  varia 

inversamente  com  o  quadrado  da  concentração  do  íon  hidrogênio  (Mostre  esta  informação  com 

expressões matemáticas e analíticas).

Quando a concentração do íon H+ é mantida entre 0,1 e 0,3 mol/L, a concentração do íon sulfeto situa-se 

num nível suficientemente baixo para precipitar o sulfeto de cádmio, que é o mais solúvel do 2º Grupo de 

Cátions (Mostre esta informação através de cálculos matemáticos e conceitos analíticos).
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TABELA 1: Características dos precipitados dos Cátions do Grupo II (Grupo do Sulfeto).

COMPOSTO COR KPS [S2-]a pHc

HgS Preto 3,0.10-53 3,0.10-51 < 1
PbS Preto 8,0.10-28 8,0.10-26 < 1
CuS Preto 8,7.10-36 8,7.10-34 < 1
CdS Amarelo 8,0.10-27 8,0.10-25 < 1
Bi2S3 Marrom 1,1.10-97 1,0.10-31 < 1
SnS2 Amarelo 1,010-70 1,010-34 b < 1
As2S3 Amarelo 2,1.10-22 b < 1
Sb2S3 Laranja 5,0.10-51 b < 1

aEsta é a concentração de S2- necessária para precipitar os sulfetos de uma solução do cátion de concentração igual a 0,01 M. 
bSnS2, As2S3 e Sb2S3 se hidrolisam extensivamente. 
cEste é o pH requerido para que ocorra a precipitação dos sulfetos numa solução saturada de H2S, onde a concentração do cátion 
é 0,01 M.

Durante o ajuste da acidez, o íon cobre (II) forma, com excesso de amônia, o complexo azul escuro, 

Cu(NH3)4
2+, 

Cu2+
(aq)  +  4NH3(aq)     Cu(NH3)4

2+
(aq)

e os oxicloretos de bismuto e de antimônio (III) podem precipitar: 

Bi3+
(aq)  +  Cl-(aq)  +  H2O(l)      BiOCl(s)  +  2H+

(aq)

Sb3+
(aq)  +  Cl-(aq)  +  H2O(l)      SbOCl(s)  +  2H+

(aq) 

As seguintes equações constituem as reações de precipitação dos componentes do grupo do cobre-

arsênio com H2S: 

Cu2+
(aq)  +  H2S(aq)   CuS(s)  +  2H+

(aq)

Cd2+
(aq)  +  H2S(aq)   CdS(s)  +  2H+

(aq)

Pb2+
(aq)  +  H2S(aq)   PbS(s)  +  2H+

(aq)

Hg2+
(aq)  +  H2S(aq)  HgS(s)  +  2H+

(aq)

2H3AsO3(aq) +  3H2S(aq)  As2S3(s)  +  6H2O(l)

2BiOCl(s) +  3H2S(aq)     Bi2S3(s)  +  2H2O(l)  +  2H+
(aq)  +  2Cl-(aq)

2SbOCl(s)  +  3H2S(aq)     Sb2S3(s)  +  2H2O(l)  +  2H+
(aq)  +  2Cl-(aq)

SnCl62-
(aq)  +  3H2S(aq)     SnS2(s)  +  4H+

(aq)  +  6Cl-(aq)

 2H3AsO4(aq)  +  5H2S(aq)     As2S3(s)  +  2S(s)  +  8H2O(l)

Observe que substâncias moleculares, sólidas e complexas foram também convertidas nos sulfetos. O 

arsênio (V) no H3AsO4 é reduzido pelo H2S a As2S3 e enxofre elementar. 

É importante que o estanho esteja presente como estanho (IV) antes da introdução do H2S. O SnS não 

se  dissolve  bem  em  KOH,  ao  contrário  do  SnS2 que  é  muito  solúvel.  O  estanho  (IV)  é  formado 

aquecendo o estanho (II)  com peróxido de hidrogênio  em meio ácido ou com ácido nítrico  e ácido 

clorídrico. 
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Sn2+
(aq)  +  H2O2(aq)  +  2H+

(aq)     Sn4+
(aq)  +  2H2O(l)

Sn2+
(aq)  +  [O](aq)  +  2H+

(aq)     Sn4+
(aq)  +  H2O(l)

O oxigênio atômico [O] é proveniente da decomposição do ácido nítrico diluído ou concentrado, devido 

ao seu alto poder oxidante. Para este ácido diluído tem-se a equação de sua decomposição, mostrando 

o seu poder oxidante como: 2HNO3(aq)  H2O(l) + 2NO(g) + 3[O](aq) e para o ácido nítrico concentrado tem-

se: 2HNO3(aq)  H2O(l) + 2NO2(g) + [O](aq).

Para  uma concentração  de  íon  cloreto  na solução  entre  0,1-0,3  mol/L,  o  estanho  (IV)  forma o  íon 

complexo SnCl62-, estável. 

Sn4+
(aq)  +  6Cl-(aq)     SnCl62-

(aq) K = 1,0.104

A formação deste íon complexo baixa substancialmente a concentração de Sn4+, impedindo que ele seja 

reduzido pelo H2S no momento de sua adição. 

Sn4+
(aq)  +  H2S(aq)     Sn2+

(aq)  +  S(s)  +  2H+
(aq)

Quando se observa que a amostra problema em solução apresenta coloração amarela, violeta ou escura 

recomenda-se usar o peróxido de hidrogênio (versatilidade de ser agente redutor ou oxidante), pois ele 

reduz os ânions dicromato e permanganato a cromo (III) e manganês (II), respectivamente:

 

Cr2O7
2-

(aq)  +  3H2O2 (aq) +  8H+
(aq)     2Cr3+

(aq)  +  3O2(g)  +  7H2O(l)

2MnO4
-
(aq)  +  5H2O2(aq)  +  6H+

(aq)     Mn2+
(aq)  +  5O2(g)  +  8H2O(l)

 

A presença destes ânions pode oxidar  o  íon sulfeto a  íon sulfato,  que por  sua vez pode causar  a 

precipitação do sulfato de bário. 

DIVISÃO DO GRUPO II – GRUPO II A E GRUPO II B
Após o Grupo do Cobre-Arsênio ter sido precipitado, ele é dividido em dois subgrupos: o grupo do cobre 

(IIA): (Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+ e Cd2+) e o grupo do arsênio (IIB): (As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+ e Sn4+). Esta 

divisão se baseia no caráter ácido ou básico dos sulfetos. Os sulfetos de arsênio (III), antimônio (III) e de 

estanho (IV) são ácidos e se dissolvem numa base forte (KOH 3 mol/L) produzindo oxi- ou hidroxi- e 

tioânions, enquanto os sulfetos básicos de chumbo, bismuto, cobre e cádmio são insolúveis. Este fato é 

à base da separação do subgrupo do cobre do subgrupo do arsênio (grupos IIA e IIB, respectivamente).

As2S3(s)  +  6OH-
(aq)    AsS3

3-
(aq)  +  AsO3

3-
(aq)  +  3H2O(l)

Sb2S3(s)  +  6OH-
(aq)     SbS3

3-
(aq)  +  SbO3

3-
(aq)  +  3H2O(l)

SnS2(s)  +  OH-
(aq)     SnS2OH-

(aq)

O único outro sulfeto com caráter ácido é o de mercúrio (II), mas é tão fraco em meio ácido que sua 

solubilidade é pequena quando a concentração da base é mantida baixa.
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SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO MERCÚRIO 
A análise do subgrupo do cobre (IIA) tem início com a separação do mercúrio (II) dos outros íons do 

grupo. Esta separação se baseia na baixa solubilidade do HgS em HNO3 diluído. Todos os sulfetos deste 

subgrupo se dissolvem em HNO3 4mol/L (diluído), exceto o HgS que é muito insolúvel (KPS = 3.10-52). 

3PbS(s)  +  2NO3
-
(aq)  +  8H+

(aq)      2Pb2+
(aq)  +  2NO(g)  +  3S(s)  +  4H2O(l)

3CuS(s)  +  2NO3
-
(aq)  +  8H+

(aq)     3Cu2+
(aq)  +  2NO(g)  +  3S(s)  +  4H2O(l)

3CdS(s)  +  2NO3
-
(aq)  +  8H+

(aq)      3Cd2+
(aq)  +  2NO(g)  +  3S(s)  +  4H2O(l)

Bi2S3(s)  +  2NO3
-
(aq)  +  8H+

(aq)     2Bi3+
(aq)  +  2NO(g)  +  3S(s)  +  4H2O(l)

Após separação do HgS, ele é dissolvido em água régia, uma mistura de HCl e HNO3 que, a um só 

tempo, oxida o sulfeto a enxofre elementar e é capaz de remover o Hg2+ na forma do complexo HgCl42-, 

fracamente dissociado. 

3HgS(s) + 2NO3
-
(aq) + 8H+

(aq) + 12Cl-(aq)   3HgCl42-
(aq) + 2NO(g) + 3S(s) + 4H2O

O mercúrio é identificado na solução reduzindo-o com cloreto estanoso, com formação de Hg2Cl2 branco 

ou uma mistura cinza de Hg2Cl2 e Hg. O excesso de água régia interfere e deve ser removido, por 

evaporação, antes do teste. 

2HgCl42-
(aq)  +  Sn2+

(aq)     Hg2Cl2(s)  +  SnCl62-
(aq)

Hg2Cl2(s)  +  Sn2+
(aq)  +  4Cl-(aq)   2Hg(l)  +  SnCl62-

(aq)

SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO CHUMBO 
A solução dos sulfetos em meio  nítrico  contém os  íons Pb2+,  Bi3+,  Cu2+,  Cd2+ e  NO3

-.  O  chumbo é 

separado precipitando-o como sulfato de chumbo branco, insolúvel, por meio de ácido sulfúrico ou outra 

espécie  que contenha o íon sulfato  solúvel  como o (NH4)2SO4 em solução  aquosa.  Os outros íons 

formam sulfatos solúveis no meio. 

Pb2+
(aq)  +  SO4

2-
(aq)     PbSO4(s)

O precipitado de sulfato de chumbo é bastante solúvel em ácido nítrico: 

PbSO4(s)  +  H+      Pb2+
(aq)  +  HSO4

-
(aq) K = 1,2.10-6 

Por esta razão, o ácido nítrico é removido por evaporação e decomposição térmica antes da execução 

do teste para o chumbo. 

4HNO3  4NO2(g) + O2(g) + 2H2O

A completa remoção do ácido nítrico é assinalada pelo aparecimento de abundantes fumos brancos de 

SO3, resultante da decomposição térmica do H2SO4, que se dá a 340 oC: 

H2SO4(l)     SO3(g)  +  H2O(g)

O sulfato  de  chumbo que  se  forma durante  esta  evaporação  fica,  muitas  vezes,  contaminado  com 

pequenas quantidades de sulfato de bismuto e sulfato de cobre.  O sulfato de chumbo, ao contrário 

destes dois contaminantes, dissolve-se em NH4CH3COO 3 mol/L, a quente, formando o íon complexo 

tetracetatoplumbato (II). 

PbSO4(s)  +  4CH3COO-
(aq)      Pb(CH3COO)4

2-
(aq)  +  SO4

2-
(aq)
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O chumbo é finalmente identificado precipitando-o como cromato de chumbo, amarelo: 

Pb(CH3COO)4
2-

(aq)  +  CrO4
2-

(aq)      PbCrO4(s)  +  4CH3COO-
(aq)

SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO BISMUTO 
Removido o chumbo, o bismuto é separado do cobre e do cádmio por precipitação como hidróxido, 

branco,  mediante adição de um excesso de amônia.  Inicialmente há precipitação dos hidróxidos de 

bismuto (III), cobre (II) e cádmio. (Pesquise o KPS desses três hidróxidos e compare a velocidade de 

precipitação nesta separação).

Bi3+
(aq)  +  3NH3(aq)  +  3H2O      Bi(OH)3(s)  +  3NH4

+
(aq)

Cu2+
(aq)  +  2NH3(aq)  +  2H2O      Cu(OH)2(s)  +  2NH4

+
(aq)

Cd2+
(aq)  +  2NH3(aq)  +  2H2O     Cd(OH)2(s)  +  2NH4

+
(aq)

Quando amônia em excesso é adicionada, os hidróxidos de Cobre (II) e cádmio se dissolvem devido à 

formação de tetramin-complexos, fracamente dissociados. O hidróxido de bismuto (III) é insolúvel em 

excesso de amônia. O complexo de cobre possui coloração azul e o de cádmio, incolor.

Cu(OH)2(s)  +  4NH3(aq)      Cu(NH3)4
2+

(aq)  +  2OH-
(aq) K = 1,2.1012

Cd(OH)2(s)  +  4NH3(aq)      Cd(NH3)4
2+

(aq)  +  2OH-
(aq)   K = 5,2.106

A identificação do bismuto baseia-se na redução do hidróxido de bismuto, branco, a bismuto metálico, 

preto, por meio de solução de estanito, recentemente preparada (Pesquise sobre a preparação desta 

solução, inclusive as condições e equações ocorridas): 

2Bi(OH)3(s)  +  3Sn(OH)4
2-

(aq)  +  3OH-
(aq)     2Bi(s)  +  3Sn(OH)6

2-
(aq)

IDENTIFICAÇÃO DO COBRE E DO CÁDMIO 
Se a solução resultante da separação do Bi(OH)3 for azul, devido ao íon complexo Cu(NH3)4

2+, esta é 

uma indicação suficiente da presença de cobre (II). Entretanto, quando apenas traços de cobre estão 

presentes, a cor azul  pode ser tão fraca que pode não ser percebida. Neste caso, numa porção da 

solução  o  complexo  de  amônia  é  convertido  no  íon  Cu2+ por  ácido  acético  e  precipitado  como 

Cu2Fe(CN)6, avermelhado, pelo ferrocianeto de potássio. O ferrocianeto de cádmio pode se formar, mas 

é branco. 

Cu(NH3)4
2+

(aq)  +  4CH3COOH(aq)      Cu2+
(aq)  +  4CH3COO-

(aq)  +  4NH4
+

(aq)

Cu2+
(aq)  + Fe(CN)6

4-
(aq)    Cu2Fe(CN)6(s)

A cor  amarela  do CdS é bastante característica  para ser  usada como um teste de identificação do 

cádmio, porém é facilmente encoberta pelo CuS, preto, que precipita simultaneamente. Para separar o 

cobre do cádmio, antes da precipitação do sulfeto, reduzimos o cobre (II) ao estado elementar com o íon 

ditionito  (também chamado de  hipossulfito  ou de hidrossulfito),  S2O4
2-,  que não afeta  o  cádmio.  Na 

ausência do íon Cu2+, a precipitação do CdS amarelo pelo gás sulfídrico pode ser observada. 
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[Cu(NH3)4]2+
(aq)  +  S2O4

2-
(aq)  +  2H2O(l)     Cu(s)  +  2SO3

2-
(aq)  +  4NH4

+
(aq)

[Cd(NH3)4]2+
(aq)  +  H2S(aq)      CdS(s)  +  2NH3(g)  +  2NH4

+
(aq)

A remoção do cobre por meio de ditionito não é realizada sem problemas. O íon S2O4
2-, é um agente 

redutor muito forte, mas instável ao calor e a umidade. Em adição, devido à ação oxidante do íon sulfito, 

o  cobre  elementar  produzido  na  reação  com  o  ditionito  pode  se  redissolver  na  solução,  com  a 

conseqüente formação de enxofre elementar:  

2Cu(s)  +  2SO3
2-

(aq)  + 2NH3(aq)  +  6NH4
+

(aq)      2Cu(NH3)4
2+

(aq)  +  S(s)  +  3H2O(l)

Portanto, a solução não pode ficar em contato muito prolongado com o cobre elementar. 

Outras rotas alternativas de confirmação do cádmio em presença do cobre são: 

(a) complexação do cobre com cianeto de potássio (altamente venenoso) e não recomendada. 

2[Cu(NH3)4]2+
(aq)  +  10CN-

(aq)    2[Cu(CN)4]3-
(aq)  + (CN)2(g) + 8NH3(aq)  

[Cd(NH3)4]2+
(aq)  +  4CN-

(aq)  [Cd(CN)4]2-
(aq) + 4NH3(aq)  

O  cobre  no  complexo  apresenta-se  como íon  monovalente  e  o  cianogênio  formado (extremamente 

tóxico, pode volatilizar do meio reacional), reage parcialmente com a amônia e água para formar íons 

cianeto e cianato: (CN)2(g) + 2NH3(aq)  +  H2O(l)    CN-
(aq) + CNO-

(aq) + 2NH4
+

(aq)

O complexo de cobre é muito estável no tratamento com gás sulfídrico e apenas o complexo de cádmio 

reage conduzindo o cátion a forma de sulfeto, um precipitado amarelo.

[Cd(CN)4]2-
(aq)  +  H2S(aq)  + 2NH3(aq    CdS(s)  +  2NH4

+
(aq)

(b) inibição do íon cobre pela glicerina (efeito de solvente orgânico) e precipitação do cátion cádmio com 

hidróxido de sódio, formando um precipitado branco.

Cd(CN)4
2-

(aq)  +  2OH-
(aq)     Cd(OH)2(s)  + 4CN-

(aq)

O precipitado branco de hidróxido de cádmio é dissolvido com ácido acético e precipitado como sulfeto 

de cádmio (precipitado amarelo) pelo gás sulfídrico:

Cd(OH)2(s)  + 2CH3COOH(aq)      Cd2+
(aq)  +  2CH3COO-

(aq)  +   2H2O(l)

Cd2+
(aq)  +  H2S(aq)   CdS(s)  +  2H+

(aq)

REPRECIPITAÇÃO DOS SULFETOS DE ARSÊNIO, ANTIMÔNIO E DE ESTANHO 
A análise do subgrupo do arsênio (II B) começa com a reprecipitação dos sulfetos da solução alcalina 

que contêm os oxi- e tioânions de arsênio (V), antimônio (V) e estanho (IV). Pequenas quantidades de 

mercúrio (II) podem também estar presentes, mas não causam problemas. Ao se acidificar a solução 
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com  HCl,  os  sulfetos  reprecipitam  em  decorrência  da  redução  na  concentração  do  íon  OH- e  da 

destruição dos oxi- e tioânions: 

5AsS4
3-

(aq)  +  3AsO4
3-

(aq)  +  24H+
(aq)     4As2S5(s)  +  12H2O(l)

5SbS4
3-

(aq)  + 3SbO4
3-

(aq)  +  24H+
(aq)      4Sb2S5(s)  +  12H2O(l)

2SnS3
3-

(aq)  + SnO3
3-

(aq)  +  6H+
(aq)      3SnS5(s)  +  3H2O(l)

SnS2OH-
(aq)  +  H+

(aq)      SnS2(s)  +  H2O(l)

SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO ARSÊNIO 
A separação do arsênio do antimônio e do estanho se baseia no fato de que o sulfeto de arsênio (V) é 

praticamente insolúvel em HCl concentrado (6 – 8 mol/L), enquanto que os sulfetos de antimônio (V) e 

estanho (IV) se dissolvem formando clorocomplexos, solúveis: 

Sb2S5(s)  +  6HCl(aq)      2SbCl3(aq)  +  3H2S(g) +  2S(s)

SnS2(s) +  4HCl(aq)      SnCl4(aq)  +  2H2S(g)

A identificação do arsênio (V) requer a sua conversão a íon arseniato, AsO4
3-, após dissolução do As2S5. 

Isto é conseguido com ácido nítrico diluído.

As2S5(s) + 10HNO3(aq)   H3AsO4(aq) + 4NO2(g) + S(g) + 12H2O(l)

O arsênio  é,  em seguida,  identificado  por  precipitação  como  arseniato  de  prata,  de  cor  castanho-

avermelhada pálida, pelo nitrato de prata. 

H3AsO4(aq) + 3Ag+
(aq)      Ag3AsO4(s)  +  3H+

(aq)

IDENTIFICAÇÃO DO ANTIMÔNIO 
Parte da solução clorídrica contendo antimônio e estanho é tratada com ácido oxálico e gás sulfídrico. 

Tanto o antimônio (V) como o estanho (IV) formam complexos com o oxalato: 

2SbCl3(aq) +  3H2C2O4(aq)      Sb(C2O4)3
3-

(aq)  +  6Cl-(aq)  +  6H+
(aq)

SnCl4(aq)  +  3H2C2O4(aq)      Sn(C2O4)3
2-

(aq)  +  6Cl-(aq)  +  6H+
(aq)

Entretanto, o íon trioxalatoestanato (IV) é muito mais estável que o íon trioxalatoantimoniato (III). Esta 

diferença de estabilidade não permite que o SnS2 seja precipitado nesta solução pelo H2S, enquanto a 

precipitação do Sb2S3 não é inibida: 

2Sb(C2O4)3
3-

(aq)  +  3H2S(aq)      Sb2S3(s)  +  6HC2O4
-
(aq)

A coloração laranja-escura deste sulfeto é bem característica e serve para identificar o antimônio. 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTANHO 
O estanho é identificado através da ação redutora do íon estanho (II) sobre o HgCl2, que é a mesma 

reação usada para identificar o mercúrio (II). Como a quantidade do agente redutor é limitada, a redução 

do cloreto  de mercúrio  (II)  só  vai  até  o cloreto  de mercúrio  (I),  branco.  A outra  porção da solução 
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clorídrica de estanho e antimônio contém estanho (IV) na forma de clorocomplexo,  o qual  deve ser 

reduzido a estanho (II) antes da realização do teste. Isto é feito com alumínio ou ferro metálico: 

3SnCl62-
(aq)  +  2Al(s)      3SnCl42-

(aq)  +  2Al3+
(aq)  +  6Cl-(aq)

mas ele reduzirá, também, antimônio e parte do estanho aos elementos livres: 

SbCl4-
(aq)  +  Al(s)      Sb(s)  +  Al3+

(aq)  +  4Cl-(aq)

3SnCl42-
(aq)  +  2Al(s)      3Sn(s)  +  2Al3+

(aq)  +  12Cl-(aq)

O estanho (mas não o antimônio) redissolve-se em HCl quente depois que todo o alumínio tiver sido 

consumido: 

Sn(s)  +  2H+
(aq)  +  4Cl-(aq)     SnCl42-

(aq)  +  H2(g)

Finalmente é feito o teste de identificação com o HgCl2: 

SnCl42-
(aq)  +  2HgCl2(aq)      Hg2Cl2(s)  +  SnCl62-

(aq)

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

1. Pesquise no Vogel,  algumas (mínimo 3), equações de caracterização de cada cátion do grupo II. 

Justifique as condições de ocorrência da reação.

2. Em que reações se baseiam a separação dos cátions do grupo IIA dos cátions do grupo IIB? Explique 

e dê exemplo da situação para um cátion de cada grupo A e B.

3. Por que na separação dos cátions do grupo IIA dos cátions do grupo IIB é importante que o estanho 

esteja no estado de oxidação Sn4+?

4. Quais dos seguintes íons Sn2+, Sn4+ e Sb3+ formam hidróxidos que se dissolvem no excesso de: (a) 

NH4OH; (b) NaOH? Escrever as equações das reações que ocorrem.

5. Quais os efeitos que ocorreriam no procedimento analítico se os seguintes “erros” fossem cometidos 

na análise do grupo IIA: (a) na separação do Cu2+ de Cd2+ foi usado NH4OH no lugar de NaOH; (b)  na 

dissolução do HgS foi usado somente HCl e não HCl-HNO3.

6.  Uma amostra sólida pode conter qualquer um dos seguintes componentes:  AgCl,  Cu(OH)2,  Bi2S3, 

Pb(NO3)2. O sólido é insolúvel em água, mas completamente solúvel em NH4OH formando uma solução 

de cor azul  escura. Identificar,  de maneira completa, os sólidos que estão presentes. Sugerir  testes 

adicionais que permitam identificar os componentes questionáveis.

Uma solução contendo dois  cátions do grupo II,  quando tratada com gás sulfídrico resultou em um 

precipitado preto totalmente solúvel em HNO3 4 mol/L a quente. Do tratamento da solução resultante 

com (NH4)2SO4 resultou um precipitado que se dissolveu em NaOH depois de separado por filtração. O 

filtrado foi tratado com excesso de NH4OH originando uma solução incolor. Identificar os dois íons. 
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7. Escreva as equações ajustadas para justificar suas conclusões.

8. Como distinguir as seguintes misturas se as mesmas estão em um único recipiente: (a) HgS e CuS; 

(b) Cd(NO3)2 e Pb(NO3)2.

9.  Descrever  um  teste  simples  que  permita  distinguir  os  componentes  dos  seguintes  pares  de 

substâncias contidas em recipientes separados: (a) CuS e Bi2S3  (b) SbCl3 e SnCl2.

10.  Como pode  a presença  do  Cd2+ ser  determinada  em presença  de  Cu2+? Dê as  equações das 

transformações ocorridas.

11. Em que condições podem se formar um precipitado com H2S, na ausência de íons do grupo II?

12. Os cátions Hg2+ e Bi3+ pertencentes ao grupo IIA foram separados e caracterizados como HgS e 

Bi(OH)3,  respectivamente.  Proponha uma seqüência  laboratorial  investigativa  (marcha analítica)  para 

caracterizar esses cátions, inclusive com equações ajustadas.

13. Sugira uma rota analítica de separação dos íons Cu2+ e Cd2+ como filtrados após eliminação dos íons 

Bi3+, Hg2+ e Pb2+, segundo a classificação de grupo IIA.

14. A marcha analítica pode apresentar rotas alternativas em algumas situações de análises específicas 

de cátions ou grupos de cátions. Admita a rota de separação do grupo II usando polissulfeto de amônio 

(comente um pouco sobre este reagente, inclusive como é preparado) e proponha um fluxograma desta 

marcha, com explicações laboratoriais e equações das reações envolvidas.
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PARTE EXPERIMENTAL – 04: ANÁLISE DOS CÁTIONS DO GRUPO II 
(Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+, As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+ e Sn4+.)
Análise dos Cátions do Grupo II e Separação dos Cátions do Grupo II A dos cátions do Grupo II B.

MATERIAIS E REAGENTES
Tubos de ensaio / Pipetas de 2, 5 ou 10 mL / Estantes para tubos de ensaio / Béqueres de 100 e 250 mL

Chapa de aquecimento / Banho-maria / Papel indicador / Pinça de madeira / Bastões de vidro

Funil raiado / Papel de filtro qualitativo / Argola para funil / Suporte universal / Funil de Buchner

Cápsula de porcelana / Vidro de relógio / Bomba de vácuo / Aparelho de Kipp ou similar / Palha de aço

Solução cátions do grupo II / FeS sólido / H2C2O4  p.a. sólido / HCl concentrado / HCl 6 mol/L

CH3COOH  6 mol/L / K2CrO4  1 mol/L / NH4OH  concentrado / NH4OH  6 mol/L / NH4Cl  1 mol/L

KOH  3 mol/L / NaOH 6 mol/L / NaCH3COO 0,2 mol/L / HNO3  concentrado / HNO3  6 mol/L 

HNO3  4 mol/L / AgNO3 0,2 mol/L / HgCl2 1 mol/L / (NH4)2SO4 sólido / NH4CH3COO 3 mol/L

NH4OH concentrado / Bastões de vidro  / K4[Fe(CN)6] 0,2 mol/L / Glicerina 1:1 (v/v) / 1 Prego

OBJETIVOS 

• Desenvolver a capacidade de observar e coletar dados experimentais, correlacionando-os com 

os fundamentos teóricos. 

• Realizar algumas reações químicas para entender a marcha analítica dos cátions do II grupo.

• Escrever as equações correspondentes aos experimentos para fortalecer o domínio do tema.

• Manusear  corretamente  vidrarias  e  equipamentos  de  laboratório  para  melhorar  formação 

profissional.

• Explicar técnicas empregadas em cada etapa do experimento da marcha analítica vivenciada.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Os cátions de metais do grupo II apresentam como característica importante, o fato de seus sulfetos 

serem insolúveis em ácidos minerais diluídos, ao contrário dos sulfetos do grupo III que são solúveis 

neste meio. Esta diferença de comportamento é usada para separar os íons deste grupo dos íons dos 

outros grupos.

Os cátions do grupo II são divididos em dois subgrupos:

Grupo II A ou subgrupo do cobre: Bi3+, Pb2+, Hg2+, Cu2+, Cd2+.

Grupo II B ou subgrupo do arsênio: As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+ e Sn4+.

Os sulfetos do subgrupo do cobre são insolúveis numa solução de hidróxido de potássio, enquanto os 

sulfetos do subgrupo do arsênio são solúveis. Esta diferença de comportamento é usada para separar os 

cátions do grupo do cobre dos cátions do grupo do arsênio.
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CÁTIONS DO GRUPO II

PRIMEIRA PARTE: Separação de cátions do grupo II A dos cátions do grupo II B.

1. Colocar 1 mL da solução de cátions em uma cápsula de porcelana e aquecer a mistura até secura;

2. Adicionar 1mL de HCl concentrado, 1 mL de HNO3 concentrado e aquecer até secura;

3. Adicionar cerca de 2 mL de água e depois juntar uma solução de HCl 6 mol/L, gota a gota, até ajustar 

o pH em 1 (conferir com papel universal);

4. Transferir para um tubo de ensaio, aquecer em banho-maria e borbulhar gás sulfídrico durante uns 30 

segundos até observar a formação de um precipitado preto.

Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+, As3+, 
As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, Sn4+

HCl conc. + HNO
3
 conc.

KOH 3 mol/L

ESQUEMA DE SEPARAÇÃO DOS CÁTIONS DO GRUPO II (IIA E IIB)

Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+, 
As5+, Sb5+, Sn4+

HgS, PbS, Bi
2
S

3
, CuS, CdS, 

As
2
S

5
, Sb

2
S

5
, SnS

2

H
2
O, HCl 6 mol/L até pH = 1

 H
2
S gás (borbulhar na solução) Cátions dos grupos 

III, IV e V

HgS, PbS, Bi
2
S

3
, CuS, CdS

AsS
4
3-, SbS

4
3-, SnS

3
2-

, 

AsO
4
3-, SbO

4
3-, SnO

3
2-

As
2
S

5
, Sb

2
S

5
, SnS

2

HCl 6 mol/L

Grupo IIA

Grupo IIB

Nota: 
No fluxograma foram omitidos alguns detalhes. As espécies escritas na forma molecular são 
sólidas e aquelas na forma iônica, em meio aquoso (ácido ou alcalino).
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5.  Se  houver  a  formação de  um precipitado  marrom ou amarelo  indica  que  a  precipitação  não  foi 

completa. Neste caso, ajustar o pH para 1 e repetir o borbulhamento do gás na solução contida no tubo;

6. Aquecer o tubo de ensaio por cerca de 1 minuto em banho-maria e filtrar, separando esta amostra em 

estudo em duas partes; o precipitado que servirá para pesquisar o Grupo II (A e B) e o filtrado que 

poderá conter os demais cátions dos Grupos III e IV – se necessário, guarde em outro tubo de ensaio, se 

não, descarte-o;

HgS, PbS, Bi
2
S

3
, CuS, CdS

NH
4
Cl 1 mol/L, H

2
O satur. c/ H

2
S

(NH
4
)

2
SO

4
 sólido

ESQUEMA DE SEPARAÇÃO DOS CÁTIONS DO GRUPO IIA

 Pb2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+

Bi3+, Cu2+, Cd2+

Aquecimento e 
H

2
S gás (borbulhar na 

solução) 

HgS ou Hg(NO
3
)

2

PbSO
4

Cu2+, Cd2+

NH
4
CH

3
COO 3 mol/L

NH4OH conc.

CH3COOH 6 mol/L,
K

4
[Fe(CN)

6
] 0,2 mol/L.

Nota: 
No fluxograma foram omitidos alguns detalhes. As espécies escritas na forma molecular são 
sólidas e aquelas na forma iônica, em meio aquoso (ácido ou alcalino).

HNO
3
 4 mol/L

K
2
CrO

4
 1 mol/L

Pb(CH
3
COO)

4
2-

PbCrO
4

Bi(OH)
3

Cu
2
[Fe(CN)

6
] Cd(OH)

2

CdS

Glicerina 1:1 e NaOH 6 mol/L 

CH
3
COOH 6 mol/L e H

2
S 

gás (borbulhar na solução)
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7. No papel de filtro, lavar o precipitado com 1 mL de NH4Cl 1 mol/L saturada de gás sulfídrico e a seguir 

com água, desprezando estas soluções de lavagem. O precipitado poderá conter HgS, PbS, Bi2S3, CuS, 

CdS, As2S5, Sb2S5 e SnS2;

8. Transferir o precipitado depois de lavado para um béquer e adicionar 2 mL de KOH 3 mol/L, agitar 

vigorosamente e aquecer por cerca de 2 minutos;

9. Filtrar esta mistura reservando as duas partes geradas; o precipitado (precipitado A) poderá conter 

os cátions do grupo IIA (investigado a partir do item 10) e o filtrado (filtrado B) poderá conter os cátions 

do grupo II B (reservar em outro tubo de ensaio ou num béquer pequeno, cobrir para análise posterior na 

terceira parte da prática – item 24 da marcha analítica).

SEGUNDA PARTE: Separação e Análise dos Cátions do Grupo II A (Bi3+, Pb2+, Hg2+, Cu2+, Cd2+).

10. Transferir o  precipitado A para um béquer e adicionar cerca de 1 mL de NH4Cl 1 mol/L saturada 

com gás sulfídrico e 3 mL de água. Filtrar e separar o precipitado (precipitado A1),  descartando o 

filtrado;

11. Transferir o precipitado A1 para um tubo de ensaio e adicionar cerca de 1mL de HNO3 4 mol/L e 

aquecer em banho-maria para dissolução do mesmo;

12. Filtrar e separar o filtrado (filtrado A1) recolhendo num béquer e reservar para testar o íon chumbo a 

partir do item 14;

13. No papel de filtro deverá restar um precipitado (precipitado A2) de HgS (preto) ou Hg(NO3)2 (branco) 

indicando  a  presença  de  mercúrio  (que  poderá  ser  caracterizado  com dissolução  e  outras  reações 

específicas);

14.  Adicionar  ao  filtrado A1 cerca de 0,5 gramas de (NH4)2SO4,  agitar e deixar  em repouso por 5 

minutos. Na presença de chumbo deverá haver um precipitado branco de PbSO4 (precipitado A3), filtre 

e recolha o filtrado (filtrado A2) num béquer e guarde-o para execução do item 16.

15. Lave o precipitado (precipitado A3) com água quente 3 vezes, desprezando as águas de lavagem. 

Transfira  este precipitado para um tubo de ensaio,  dissolva-o com NH4CH3COO 3 mol/L  e adicione 

cromato de potássio 1 mol/L (a formação de um precipitado amarelo confirma o cátion chumbo);

16.  Ao  filtrado  A2 adicionar  um  excesso  de  NH4OH  concentrado.  A  presença  do  bismuto  será 

confirmada na forma de Bi(OH)3 (precipitado A4 – que pode ser dissolvido e utilizado outras reações 

para confirmação). Filtre e recolha o filtrado num tubo de ensaio (filtrado A3);
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17. Se o filtrado A3 apresentar coloração azul (poderá ser o íon cobre). Dividir o filtrado A3 em duas 

partes, chamando de filtrado A3a e filtrado A3b; caso negativo (ausência da coloração azul), ir para o 

item 19 e considerar o filtrado A3 como filtrado A3b;

18. O  filtrado A3a deve ser acidulado com ácido acético 6 mol/L (verificar o pH) e adicione algumas 

gotas de K4[Fe(CN)6] 0,2 mol/L. Um precipitado castanho confirma a presença de cobre; 

19. NO CASO DE AUSÊNCIA DE COBRE: Ao segundo tubo (filtrado A3b ou filtrado A3), aquecer em 

banho-maria  e borbulhar  rapidamente  gás  sulfídrico  devendo ocorrer  a  formação de um precipitado 

amarelo de CdS, indicando a presença do cádmio. Filtrar, desprezando o filtrado e observar o precipitado 

(precipitado  A4)  no  papel  (este  precipitado  poderá  ser  dissolvido  e  usado  outras  reações  para 

caracterização do cádmio);

20.  NO CASO DE PRESENÇA DE COBRE: Ao segundo tubo (filtrado A3b ou filtrado A3), adicionar 

HCl concentrado gota a gota até o meio ficar ácido, que se observa pelo descoramento da solução;

21. Adicionar cerca de 1mL de glicerina 1:1 (v/v).  Adicionar NaOH 6 mol/L até alcalinizar  a solução 

(tornará novamente azul), e a seguir mais 1,5 mL de glicerina 1:1 em excesso;

22.  A  formação  de  um  precipitado  branco  (precipitado  A5)  indica  a  presença  de  cádmio.  Filtrar, 

desprezar o filtrado e lavar o precipitado 3 vezes com cerca de 1 mL de água contendo cerca de 5 gotas 

de glicerina 1:1 (v/v); 

23.  Transferir  o  precipitado A5 para um tubo de ensaio e dissolva-o com ácido acético.  Borbulhar 

rapidamente  gás  sulfídrico  por  esta  solução  e  verificar  a  formação de um precipitado  amarelo  que 

confirmará a presença de Cd2+.

TERCEIRA PARTE: Separação e Análise dos Cátions do Grupo II B (As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+ e 
Sn4+).

24. Transferir o filtrado B (item 9 da marcha) para uma cápsula de porcelana e aquecer até secura em 

chapa aquecedora (tampe a cápsula com um vidro de relógio). Adicionar 1 ml de HCl concentrado e 1 ml 

de HNO3 concentrado e aquecer novamente até secura (CUIDADO);

25. Adicionar cerca de 2 mL de água, com cuidado, e juntar a solução de HCl 6 mol/L gota a gota até 

ajustar o pH da solução para 1. Transferir para um tubo de ensaio, aquecer em banho-maria e borbulhar 

gás sulfídrico durante uns 30 segundos até formação de precipitado (precipitado B1).
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26. Filtrar e lavar o precipitado B1 com 1 mL de NH4Cl 1 mol/L e a seguir com água, desprezando estas 

soluções de lavagem. Transferir o  precipitado B1 que deverá conter As2S5, Sb2S5 e SnS2 para uma 

cápsula de porcelana e adicionar 1 mL de HCl concentrado e aquecer em banho-maria até eliminar o gás 

sulfídrico remanescente na solução;

27. Filtrar e separar a amostra em estudo em duas partes: o precipitado (precipitado B2) e o filtrado 

(filtrado B1). O precipitado B2 deve conter As2S5 enquanto o filtrado B1 deverá conter SbCl3 e SnCl4 

em solução;

28. O  precipitado B2 deve  ser  tratado numa cápsula  de porcelana com cerca de  1  mL de HNO3 

concentrado e aquecido até secura em banho-maria ou chapa aquecedora. Adicionar 1 mL de água e 

AsS
4
3-, SbS

4
3-, SnS

3
2-

, 

AsO
4
3-, SbO

4
3-, SnO

3
2- 

HNO
3
 6 mol/L, 
H

2
O

ESQUEMA DE SEPARAÇÃO DOS CÁTIONS DO GRUPO IIB

Sb3+, Sn4+

As
2
S

5
, Sb

2
S

5
, SnS

2

H
2
O, HCl 6 mol/L até pH = 1,

 H
2
S gás (borbulhar na solução)

As
2
S

5

Sn2+

H
3
AsO

4

Ag
3
AsO

4

HCl concentrado

NaCH
3
COO 0,2 mol/L,

AgNO
3 
0.2 mol/L

Fe elementar

Nota: 
No fluxograma foram omitidos alguns detalhes. As espécies escritas na forma molecular são sólidas e 
aquelas na forma iônica, em meio aquoso (ácido ou alcalino).

HCl conc. + HNO
3
 conc.

Hg, Hg
2
Cl

2

Sb

HgCl
2
 1 mol/L

Sb
2
S

3

NH
4
OH 6 mol/L (pH 

alcalino)
H

2
C

2
O

4
 sólido,

H
2
S gás (borbulhar 

na solução)
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algumas gotas de solução de NaCH3COO 0,2 mol/L. Adicionar algumas gotas de uma solução de AgNO3 

0,2 mol/L. Deverá aparecer um precipitado castanho de Ag3AsO4;

29. O filtrado B1 que poderá conter SbCl3 e SnCl4 em solução deverá ser dividido em duas partes em 

dois tubos de ensaio: filtrado B1a e filtrado B1b. 

30. No filtrado B1a, adicionar um prego limpo (deverá ser lixado com palha de aço, tratado com HCl 6 

mol/L e lavado com água antes de ser introduzido na solução);

31. Após o prego ter sido introduzido na solução (filtrado B1a) ela deve ser aquecida em banho-maria 

durante 5 minutos. A formação de um precipitado (precipitado B3) preto na superfície do prego serve 

para identificar antimônio. Este precipitado preto é de Sb metálico formado da redução de SbCl3 pelo 

ferro elementar;

32. Retirar o prego da solução e tratar com algumas gotas de solução de HgCl2.  A existência de Sn2+ 

pode ser comprovada pela formação de um precipitado branco de Hg2Cl2 (precipitado B4) e a seguir um 

precipitado preto (precipitado B5) de mercúrio metálico.

33. Alcalinizar (verificar o pH) o filtrado b1b com NH4OH 6 mol/L( não considerar qualquer precipitado) e 

adicionar  0,5  g  de  H2C2O4 sólido.  Ferver  esta  solução  e  borbulhar  gás  sulfídrico  durante  uns  30 

segundos. A formação de um precipitado laranja de Sb2S3 (precipitado B6)confirmará a presença de 

antimônio.

EXERCICIOS PROPOSTOS:
1. Explicar  as finalidades de cada procedimento experimental  descrito em todas as etapas das três 

partes da prática.

2.  Escrever  todas  as  equações  envolvidas  nos  experimentos,  tanto  de  separação  como  de 

caracterização de cada cátion estudado.

Referência bibliográfica do autor:
Baccan, N.; Godinho, O.: Introdução à Semimicroanálise Qualitativa, 7a edição, Editora UNICAMP, 1997.

REFERÊNCIAS DO TEXTO:
Adaptação  da  aula  prática  05  de  Química  Analítica.  Ministério  da  Educação.  Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. Departamento acadêmico de química e biologia.  Tecnólogo 

em processos ambientais

VOGEL, A. I. Química Analítica Qualitativa. São Paulo: Mestre Jou, 1981.
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...................................... CAPÍTULO 04 ....................................................
..FUNDAMENTOS ANALÍTICOS E REAÇÕES DOS CÁTIONS DO GRUPO DO ALUMÍNIO-NÍQUEL ..

(GRUPO III – SEGUNDO VOGEL)

Constituem o Grupo do Alumínio-Níquel os seguintes cátions: Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr3+, Co2+, Ni2+, Mn2+ e Zn2+. 

Estes íons são divididos em dois subgrupos, para simplificar a análise: o subgrupo do alumínio (IIIA) 

(Al3+, Cr3+ e Fe2+, Fe3+) e o subgrupo do níquel (IIIB) (Ni2+, Co2+, Zn2+ e Mn2+). Após os cátions do Grupo da 

Prata e do Grupo do Cobre-Arsênio terem sido removidos da solução e identificados, os cátions deste 

grupo são precipitados como hidróxidos e sulfetos de uma solução alcalina de H2S. Os íons do grupo do 

alumínio-níquel formam uma grande variedade de íons complexos estáveis, e a química de coordenação 

é amplamente utilizada para identificação destes íons. 

PRECIPITAÇÃO DO GRUPO 
O Grupo do Alumínio-Níquel se constitui de íons que precipitam como hidróxidos [Fe(OH)3, Al(OH)3 e 

Cr(OH)3] ou sulfetos (FeS, CoS, NiS, MnS e ZnS) de uma solução básica saturada com H2S. Para sua 

precipitação é utilizada uma combinação de amônia, cloreto de amônio e íon sulfeto proveniente de 

algum reagente específico como tioacetamida, gás sulfídrico ou sulfeto de amônio. Os sulfetos deste 

grupo  tem produtos  de  solubilidade  mais  elevados  que  os  sulfetos  do  Grupo  do  Cobre-Arsênio  e, 

portanto, necessitam de uma concentração mais elevada do íon sulfeto para a precipitação. 

Características dos precipitados dos Cátions do Grupo do alumínio-níquel.

COMPOSTO COR KPS [S2-]a [OH-]b pHc

Fe(OH)3 Vermelho-pardo 4,0.10-38 1,6.10-12 2,2
Al(OH)3 Branco 1,3.10-33 5,1.10-11 3,7
Cr(OH)3 Verde 6,3.10-31 4,0.10-10 4,6

MnS Róseo 2,5.10-13 2,5.10-11 5,7
NiS Preto 3,2.10-19 3,2.10-17 2,7
FeS Preto 6,3.10-18 6,3.10-16 3,4
CoS Preto 4,0.10-21 4,0.10-19 1,7
ZnS Branco 1,0.10-21 1,0.10-19 1,5

aEsta é a concentração de S2- necessária para precipitar os sulfetos de uma solução do cátion de concentração igual a 0,01 mol/L. . 
bEsta é a concentração de OH- necessária para precipitar os hidróxidos de uma solução do cátion de concentração igual a 0,01 
mol/L. 
cEste é o pH requerido para que ocorra a precipitação dos hidróxidos ou dos sulfetos numa solução saturada de H2S, onde a 
concentração do cátion é 0,01 mol/L.

A relação entre a concentração de íon sulfeto e a acidez foi ilustrada na precipitação do Grupo do Cobre-

Arsênio. Se a amostra a ser analisada é proveniente da separação do 2o grupo de cátions e tiver sido 

tratada previamente com tioacetamida ou com H2S, o ferro estará na forma de Fe2+, 

2Fe3+
(aq)  +  H2S(aq)     2Fe2+

(aq)   +  S(s)  +  2H+
(aq)

e precipitará como FeS. 
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Os hidróxidos de alumínio e cromo (III) possuem baixos produtos de solubilidade e, mesmo com baixa 

concentração  de  íon  hidróxido,  fornecida  por  uma  mistura  tampão  de  NH3/NH4Cl,  eles  são  quase 

completamente precipitados enquanto o hidróxido de magnésio, que tem um produto de solubilidade 

muito mais elevado, não é precipitado. 

As equações das reações de precipitação dos cátions deste grupo são: 

Fe3+
(aq)   +  3NH3(aq)  +  3H2O(l)     Fe(OH)3(s)  +  3NH4

+
(aq)

Al3+
(aq)   +  3NH3(aq)  +  3H2O(l)    Al(OH)3(s)  +  3NH4

+
(aq)

Cr3+
(aq)   +  3NH3(aq)  +  3H2O(l)      Cr(OH)3(s)  +  3NH4

+
(aq)

Fe2+
(aq)   +  2NH3(aq)  +  H2S(aq)      FeS(s)  +  2NH4

+
(aq)

2Co(NH3)6
2+

(aq)   +  3H2S(aq)      2CoS(s)  +  S(s)  +  6NH3(aq)  +  6NH4
+

(aq)

Ni(NH3)6
2+

(aq)   +  H2S(aq)      NiS(s)  +  4NH3(aq)  +  2NH4
+

(aq)

Mn2+
(aq)   +  2NH3(aq)  +  H2S(aq)      MnS(s)  +  2NH4

+
(aq)

Zn(NH3)4
2+

(aq)   +  H2S(aq)      ZnS(s)  +  2NH3(aq)  +  2NH4
+

(aq)

  

SEPARAÇÃO DOS GRUPOS IIIA (GRUPO DO ALUMÍNIO) DO IIIB (GRUPO DO  NÍQUEL)
Os hidróxidos de alumínio, cromo e zinco são anfóteros e, portanto, solúveis em NaOH. Ao contrário, os 

hidróxidos de ferro, cobalto, níquel e manganês não são anfóteros; não são solúveis em NaOH. Baseado 

nesta diferença de comportamento se realiza a separação dos cátions do grupo do alumínio (Al3+, Cr3+ e 

Fe3+) dos cátions do grupo do níquel (Fe2+, Zn2+, Co2+, Ni2+ e Mn2+). 

O precipitado do grupo do alumínio-níquel é solúvel numa mistura de ácido nítrico e ácido clorídrico. Este 

tratamento não apenas dissolve os hidróxidos e sulfetos, mas também oxida o ferro (II) a ferro (III). As 

equações  que  são  dadas  a  seguir  representam  à  dissolução  de  cada  possível  componente  do 

precipitado, em HNO3: 

Fe(OH)3(s)  +  3H+
(aq)      Fe3+

(aq)   +  3H2O

Al(OH)3(s)  +  3H+
(aq)       Al3+

(aq)   +  3H2O

Cr(OH)3(s)  +  3H+
(aq)       Cr3+

(aq)   +  3H2O

FeS(s)  +  NO3
-
(aq)   +  4H+

(aq)       Fe3+
(aq)   +  NO(g)  +  S(s)  +  2H2O

3CoS(s)  +  2NO3
-
(aq)   +  8H+

(aq)       3Co2+
(aq)   +  2NO(g)  +  3S(s)  +  4H2O

3NiS(s)  +  2NO3
-
(aq)   +  8H+

(aq)       3Ni2+
(aq)   +  2NO(g)  +  3S(s)  +  4H2O

3MnS(s)  +  2NO3
-
(aq)   +  8H+

(aq)       3Mn2+
(aq)   +  2NO(g)  +  3S(s)  +  4H2O

3ZnS(s)  +  2NO3
-
(aq)   +  8H+

(aq)       3Zn2+
(aq)   +  2NO(g)  +  3S(s)  +  4H2O

Após  dissolução  do  precipitado,  a  solução  é  tornada  fortemente  alcalina  com  NaOH,  que  resulta 

inicialmente na precipitação dos hidróxidos dos sete íons metálicos: 

Fe3+
(aq) +  3OH-

(aq)       Fe(OH)3(s)

Al3+
(aq)  +  3OH-

(aq)      Al(OH)3(s)

Cr3+
(aq)  +  3OH-

(aq)     Cr(OH)3(s)

Co2+
(aq) +  2OH-

(aq)     Co(OH)2(s)

64



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS IPOJUCA
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA - 2009

PROFESSORES: SÁVIO PEREIRA E FLÁVIO FERREIRA

Ni2+
(aq) +  2OH-

(aq)      Ni(OH)2(s)

Mn2+
(aq)  +  2OH-

(aq)      Mn(OH)2(s)

Zn2+
(aq)  +  2OH-

(aq)      Zn(OH)2(s)

Os três hidróxidos anfóteros se dissolvem, então, no excesso da base formando hidroxicomplexos. 

Al(OH)3(s)  +  OH-
(aq)    Al(OH)4

-
(aq)

Cr(OH)3(s)  +  OH-
(aq)      Cr(OH)4

-
(aq)

Zn(OH)2(s)  +  2OH-
(aq)    Zn(OH)4

2-
(aq)

A mistura fortemente alcalina é então tratada com peróxido de hidrogênio, que é um agente oxidante 

muito forte em meio básico. O íon tetrahidroxicromato (III), verde, é oxidado a íon cromato, amarelo, 

Cr(OH)4
-
(aq)  +  3H2O2(aq)  +  2OH-

(aq)      2CrO4
2-

(aq)  +  8H2O(l)

e o Co(OH)2 é convertido no menos solúvel Co(OH)3, e o Mn(OH)2 é oxidado a MnO2. 

2Co(OH)2(s)  +  H2O2(aq)      2Co(OH)3(s)

Mn(OH)2(s)  +  H2O2(aq)      MnO2(s)  +  2H2O(l)

Outra forma de separar o grupo IIIA do IIIB é precipitar inicialmente alguns cátions usando o ajuste do pH 

do meio reacional com NH4OH arrastando apenas os cátions trivalentes Al3+, Fe3+ e Cr3+. Esses 

cátions são precipitados na forma de hidróxidos floculosos. Os hidróxidos de ferro III, de alumínio 

e de cromo III são tratados com o NaOH, peróxido de hidrogênio e aquecimento ocorrendo as 

seguintes reações mostradas nas equações seguintes:

Al(OH)3(s)  +  OH-
(aq)     Al(OH)4

-
(aq)

Cr(OH)3(s)  +  OH-
(aq)     Cr(OH)4

-
(aq)

                               Fe(OH)3(s)  +  OH-
(aq)     não reage, permanecendo intacto

A mistura fortemente alcalina é então tratada com peróxido de hidrogênio, que é um agente oxidante 

muito forte em meio básico. O íon tetrahidroxicromato (III), verde, é oxidado a íon cromato, amarelo, 

Cr(OH)4
-
(aq) +  3H2O2(aq)  +  2OH-

(aq)     2CrO4
2-

(aq) +  8H2O(l)

O meio é acidificado com ácido clorídrico e em seguida alcalinizado com hidróxido de amônio para 

reprecipitar o hidróxido de alumínio branco

Al(OH)4
-
(aq)

 +  H+
(aq)       Al(OH)3(s) +  H2O(l)

IDENTIFICAÇÃO DE FERRO, COBALTO, NÍQUEL E MANGANÊS 
Até este momento, a tendência geral da análise dos cátions dos grupos anteriores (Grupos I e II) foi 

separar  um  cátion  de  todos  os  outros,  antes  de  identificá-lo.  As  exceções  foram  o  Cu2+ que  foi 

identificado na presença do Cd2+, e o Sb3+ que se identificou na presença de Sn4+. Na identificação de 

Fe3+,  Co2+,  Ni2+ e Mn2+, utilizam-se porções separadas da mesma dissolução para fazer os testes de 
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confirmação, sem que haja necessidade de separá-los entre si. A razão para este fato é que, neste 

quarteto particular, nenhum dos outros três íons interfere seriamente no teste confirmatório do quarto 

íon. O precipitado contendo uma mistura de Fe(OH)3, Co(OH)3, Ni(OH)2 e MnO2 é tratado com H2SO4 e 

H2O2. Os hidróxidos de ferro (III) e níquel (II) se dissolvem no ácido numa reação ácido-básica típica: 

Fe(OH)3(s)  +  3H+
(aq)      Fe3+

(aq)  +  3H2O(l)

Ni(OH)2(s)  +  2H+
(aq)     Ni2+

(aq)  +  2H2O(l)

Em meio ácido, o peróxido de hidrogênio reduz o Co(OH)3 a Co(OH)2 e o MnO2 a MnO, que se dissolvem 

mais facilmente no H2SO4. 

2Co(OH)3(s)  +  H2O2(aq)     2Co(OH)2(s)  +  2H2O(l)  +  O2(g)

Co(OH)2(s)  +  2H+
(aq)      Co2+

(aq)  +  2H2O(l)

MnO2(s)  +  H2O2(aq)      MnO(s)  +  H2O(l)  +  O2(g)

MnO(s)  +  2H+
(aq)     Mn2+

(aq)  +  H2O(l)

IDENTIFICAÇÃO DO FERRO 
O teste de identificação do Fe3+ se baseia na reação que este íon dá com o íon tiocianato, com formação 

do íon complexo FeSCN2+ de cor vermelho-sangue. 

Fe3+
(aq)  +  SCN-

(aq)     FeSCN2+
(aq)

As seis espécies complexas de ferro (III) com tiocianato, variando do FeSCN2+ ao Fe(SCN)6
3-, são todas 

vermelhas. A cor que se desenvolve neste teste é em geral atribuída ao FeSCN2+, por que dos seis 

complexos, esta é a espécie que tem a mais elevada constante de formação sucessiva. 

IDENTIFICAÇÃO DO COBALTO 
A  identificação  do  cobalto  se  baseia  na  formação  de  uma  coloração  azul  intensa  de 

tetratiocianatocobaltato (II), Co(SCN)4
2-, quando um grande excesso de solução alcoólica de tiocianato é 

adicionado à solução contendo Co2+. 

Co2+
(aq)  +  4SCN-

(aq)      Co(SCN)4
2-

(aq) 

 O teste é efetuado na presença de íon fluoreto, para prevenir a interferência de ferro (III). O íon fluoreto 

forma com o Fe3+ o íon complexo hexafluoroferrato (III), FeF6
3-, incolor e mais estável que o íon complexo 

Fe(SCN)6
3-, de cor vermelho-sangue, que mascara a cor azul do complexo de cobalto com o tiocianato. 

Fe3+
(aq)  +  6F-

(aq)      FeF6
3-

(aq)

IDENTIFICAÇÃO DO NÍQUEL 
O níquel é identificado por meio da dimetilglioxima. Em meio básico, este reagente forma com o Ni2+ um 

complexo insolúvel de cor vermelho-cereja, NiC8H14N4O4, segundo a reação: 

Ni(NH3)6
2+

(aq)  +  2(CH3)2C2(NOH)2(aq)      NiC8H14N4O4(s)  +  4NH3(g)  +  2NH4
+

(aq) 
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O íon Co2+ forma um complexo marrom com a dimetilglioxima, porém este complexo não interfere no 

teste para o Ni2+. O ferro (II) também reage com a dimetilglioxima formando um complexo vermelho, 

solúvel, mas não um precipitado.   

IDENTIFICAÇÃO DO MANGANÊS 
O íon manganês (II)  é  identificado convertendo-o a  íon permanganato,  MnO4

-,  de cor  púrpura,  pelo 

bismutato de sódio (ou outro reagente oxidante) em meio de ácido nítrico. 

2Mn2+
(aq)  +  5BiO3

-
(aq)  +  14H+

(aq)      2MnO4
-
(aq)  +  5Bi3+

(aq)  +  7H2O(l)

SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO ALUMÍNIO 
O alumínio  é  separado do cromo e do zinco precipitando-o como Al(OH)3 por  meio  de um tampão 

NH3/NH4Cl. A solução básica da oxidação com H2O2 é inicialmente tratada com HCl para neutralizar o 

excesso de NaOH e tornar o meio ácido. O HCl também destrói os hidroxicomplexos de alumínio e zinco 

Al(OH)4
-
(aq)  +  4H+

(aq)      Al3+
(aq)  +  4H2O(l)

Zn(OH)4
2-

(aq)  +  4H+
(aq)      Zn2+

(aq)  +  4H2O(l)

e converte o íon cromato, CrO4
2-, amarelo, em íon dicromato, Cr2O7

2-, alaranjado. 

2CrO4
2-

(aq)  +  2H+
(aq)     Cr2O7

2-
(aq)  +  H2O(l)

A  adição  de  amônia  aquosa  reprecipita  o  Al(OH)3 e  converte  o  Cr2O7
2- em  CrO4

2-,  e  forma  um 

aminocomplexo com o Zn2+. 

Al3+
(aq)  +  3NH3 (aq) +  3H2O(l)      Al(OH)3(s)  +  3NH4

+
(aq)

Zn2+
(aq)  +  4NH3(aq)      Zn(NH3)4

2+
(aq)

Cr2O7
2-

(aq)  +  2NH3(aq)  +  H2O(l)      2CrO4
2-

(aq)   +  2NH4
+

(aq)

A identificação do alumínio envolve a dissolução do Al(OH)3 em HCl 

Al(OH)3(s)  +  3H+
(aq)     Al3+

(aq)  +  3H2O(l)

e reprecipitação deste hidróxido por meio de NH3 na presença do reagente aluminon (ver Vogel, pág. 

279)  (um sal  de  amônio  do  ácido  aurinotricarboxílico),  um corante  vermelho  que  é  adsorvido  pelo 

hidróxido  de  alumínio  gelatinoso  quando  o  pH  é  regulado  entre  5,0  e  7,2,  tornando  o  precipitado 

vermelho-morango. 

Al3+
(aq)  +  3NH3(aq)  +  3H2O(l)      Al(OH)3(s)  +  3NH4

+
(aq)

IDENTIFICAÇÃO DO CROMO 
A presença de cromato, de coloração amarela, geralmente é uma indicação da presença de cromo (III) 

na amostra original. Uma confirmação, entretanto, pode ser efetuada precipitando o íon cromato como 

cromato  de  chumbo,  PbCrO4,  amarelo-brilhante,  de  uma  solução  fracamente  acidificada  com ácido 

acético. 

CrO4
2-

(aq)  +  Pb(CH3COO)2(aq)     PbCrO4(s)  +  2CH3COO-
(aq) 
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Uma outra confirmação pode ser feita dissolvendo-se o precipitado (BaCrO4) da separação do zinco em 

ácido, e tratando a solução com H2O2. Forma-se CrO5, um peróxido de cromo instável e de coloração 

azul. 

2BaCrO4(s)  +  2H+
(aq)      Ba2+

(aq)  +  Cr2O7
2-

(aq)  +  H2O(l) 

Cr2O7
2-

(aq)  +  4H2O2(l)  +  2H+
(aq)     2CrO5(aq)  +  5H2O(l)   

    

IDENTIFICAÇÃO DO ZINCO 
A identificação do zinco é efetuada, primeiramente, precipitando-o com sulfeto de zinco, branco e, em 

seguida, pelo ensaio de toque (spot test) com ditizona (ver Vogel, pág. 304). O íon cromato deve ser 

removido antes por precipitação como cromato de bário, caso contrário ele oxidará a tioacetamida ou o 

H2S a enxofre coloidal branco que poderia ser confundido com o ZnS. 

CrO4
2-

(aq) + BaCl2(aq)     BaCrO4(s)  +  2Cl-(aq)

Zn(NH3)4
2+

(aq)  +  H2S(aq)    ZnS(s)  +  2NH3(g)  +  2NH4
+

(aq)

O sulfeto de zinco é então dissolvido em HNO3, que também destrói o sulfeto. 

3ZnS(s)  +  2NO3
-
(aq)  +  8H+

(aq)     3Zn2+
(aq)  +  2NO(g)  +  3S(s)  +  4H2O(l)

O zinco é então convertido em íon zincato, Zn(OH)4
2-, que por reação com a ditizona forma um complexo 

de cor vermelho-púrpura. 

Zn2+
(aq)  +  4OH-

(aq)     Zn(OH)4
2-

(aq)

Zn(OH)4
2-

(aq)  +  2C13H11N4S(aq)     Zn(C13H11N4S)2(aq)  +  4OH-
(aq)

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

1 .Que propriedades dos cátions Al3+, Fe3+ e Cr3+ é utilizada para separá-los dos demais íons do grupo 

III? Explique, inclusive com equações ajustadas.

2. Por que a precipitação dos sulfetos dos íons do grupo III é feita em meio básico? Explique detalhado.

3. Indicar um procedimento que permita separar e identificar os cátions Fe3+, Co2+ e Ni2+.

4.Uma liga metálica constituída de Fe, Ni, Zn e Cr necessita ser analisada. Propor um procedimento para 

a análise qualitativa  completa dessa liga.  Montar um esquema, procedimentos experimentais e usar 

equações ajustadas para explicar esta análise.
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5.  Uma  solução  contendo  cátions  do  grupo  III  apresentou  um  precipitado  quando  tratada  com 

NH4OH/NH4Cl.  Nenhuma variação  foi  observada  quando se  tratou  o  sobrenadante  com (NH4)2S.  O 

precipitado depois de lavado, foi dissolvido em NaOH/H2O2 dando uma solução incolor. Quais íons estão 

presentes, ausentes ou indeterminados? Explique e ilustre com equações ajustadas.

6. Explicar por que o NH4Cl impede a precipitação do Mg(OH)2 junto com os do grupo III, usando os 

princípios do produto de solubilidade e do efeito do íon comum.

7.  Como podem ser  identificados  os  seguintes  cátions  do  grupo  III,  empregando  somente  reações 

químicas: (a) Co2+ em Co(NO3)2; Fe3+ em Fe(OH)3.

8. Por que o Al(OH)3 dissolve em excesso de NaOH e não em NH4OH? Explique e equacione.

9.  Pode o Cr(OH)3 ser  precipitado  no grupo III  se  presente  na solução  como cromato?  Explique  e 

equacione.

10. Se os íons do grupo II não forem afastados, podem os seus sulfetos precipitarem no grupo III? Por 

quê?
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PARTE EXPERIMENTAL - 05: ANÁLISE DOS CÁTIONS DO GRUPO III
 Grupo do Alumínio-Níquel (Fe3+, Al3+, Cr3+, Ni2+, Co2+, Zn2+ e Mn2+).

MATERIAIS E REAGENTES
Tubos de ensaio / Pipetas de 2, 5 ou 10 mL / Estantes para tubos de ensaio / Béqueres de 100 e 250 mL

Chapa de aquecimento / Papel indicador / Pinça de madeira / Bastões de vidro / Funil raiado

Papel de filtro qualitativo / Argola para funil / Suporte universal / Funil de Buchner / Bomba de vácuo

Solução dos cátions do grupo III / HCl 1 mol/L / H2O2 3% / NH4SCN 1 mol/L / NH4OH 6 mol/L 

HNO3 6 mol/L / HNO3 concentrado / HCl 6 mol/L / (NH4)2S 1 mol/L / NH4Cl 2 mol/L / NaOH 4 mol/L

Dimetilglioxima alcoólica a 1% / K4[Fe(CN)6] 0,2 mol/L / Acetona

OBJETIVOS

• Desenvolver a capacidade de observar e coletar dados experimentais, correlacionando-os com 

os fundamentos teóricos. 

• Realizar algumas reações químicas para entender a marcha analítica dos cátions do III grupo.

• Escrever as equações correspondentes aos experimentos para fortalecer o domínio do tema.

• Manusear  corretamente  vidrarias  e  equipamentos  de  laboratório  para  melhorar  formação 

profissional.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

O grupo III, grupo do sulfeto de amônio, compõe-se de íons de sete metais que são precipitados como 

hidróxidos ou sulfetos numa solução tamponada com NH4OH/NH4Cl, contendo (NH4)2S.

Cinco desses metais são de transição e por esta razão pode-se esperar que suas propriedades sejam 

aquelas de elementos que têm uma camada interna de elétrons incompleta, isto é, valência variável, íons 

coloridos e uma forte tendência para formar íons complexos.
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CÁTIONS DO GRUPO III

a) Colocar 5 gotas da solução de cátions em um tubo de ensaio;

b) Adicionar 10 gotas de HCl 6 mol/L e, em seguida, NH4OH 6 mol/L gota a gota e com agitação até o 

meio ficar alcalino, adicionar mais 2 gotas de NH4OH 6M para excesso e aquecer, COM CUIDADO, 

durante 1 minuto;

c)  Filtrar  e  recolher  o filtrado rapidamente,  num tubo de ensaio  (FILTRADO I), ficando no papel,  o 

PRECIPITADO I;

d) Lavar o PRECIPITADO I duas vezes com NH4Cl 2 mol/L e descartar as soluções de lavagem;

71



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS IPOJUCA
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA - 2009

PROFESSORES: SÁVIO PEREIRA E FLÁVIO FERREIRA

e) O PRECIPITADO I pode conter os hidróxidos: férrico, crômico, alumínio e manganês III (passo f) e o 

FILTRADO I pode conter Ni2+, Co2+, Zn2+ e Mn2+ (passo n);

f) Transferir para um tubo de ensaio e adicionar ao PRECIPITADO I 1 mL de NaOH 4 mol/L e 1 mL de 

H2O2 3%, agitar bem e aquecer em banho-maria por 5 minutos até cessar o desprendimento de O2;

g)  Filtrar  e  recolher  o  líquido  e  reservar  em  outro  tubo  de  ensaio  (FILTRADO  II)  e  o  precipitado 

denominar de PRECIPITADO II.

h) O PRECIPITADO II contém Fe(OH)3 (guarde para o passo l) e o líquido deve ter CrO4
2- e/ou Al(OH)4

-.

i)  FILTRADO II  poderá conter cromo e alumínio, podendo ser identificados no líquido onde uma cor 

amarela indica a presença de cromo;

j) Para identificar o alumínio, adicionar HCl 6 mol/L até acidificação do meio e em seguida, adicionar 

NH4OH 6 mol/L até o meio ficar alcalino, agitar bem e aquecer com cuidado;

k) A formação de um precipitado branco gelatinoso confirma a presença de alumínio;

l)  Ao precipitado  (PRECIPITADO II)  que  contém ferro,  lavar  2  vezes  com água destilada  quente  e 

desprezar as águas de lavagem;

m) Adicionar 3 gotas de HCl 6 mol/L ao precipitado e mais 2 gotas de NH4SCN 1mol/L e o aparecimento 

de uma cor vermelha indica a presença de ferro III;

n) Aquecer o FILTRADO I (obtido no item c) cuidadosamente e adicionar 10 gotas de (NH4)2S 1,0 mol/L 

com  agitação,  e  aquecer  novamente  em banho-maria  durante  10  minutos  até  ocorrer  precipitação 

(PRECIPITADO III);

o) Filtrar e adicionar ao filtrado 2 gotas de (NH4)2S 1,0 mol/L para verificar se a precipitação foi completa;

p) SE HOUVER ANÁLISE DO GRUPO IV, O LÍQUIDO DEVE SER GUARDADO CASO CONTRÁRIO 
PODERÁ SER DESCARTADO;

q) Lavar o precipitado duas vezes com NH4Cl 2 mol/L e esse precipitado deve conter os sulfetos de Ni2+, 

Co2+, Zn2+ e Mn2+ (chamado de PRECIPITADO III);

r) Ao PRECIPITADO III adicionar 1,0 ml de HCl 1,0 mol/L, agitar bem e deixar em repouso por 5 minutos;

s) Filtrar e recolher o filtrado num tubo (chamado FILTRADO III) e o precipitado será PRECIPITADO IV;
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t) Ao PRECIPITADO IV juntar algumas gotas de HNO3 concentrado e aquecer em banho-maria até a sua 

dissolução;

u) Dividir  a solução em duas partes (dois tubos,  denominando de  Tubo A  e  Tubo B).  No  Tubo A 
adicionar com agitação NH4OH 6 mol/L até o meio ficar alcalino, e em seguida adicionar algumas gotas 

de dimetilglioxima alcoólica 2%. A formação de um precipitado vermelho indica a presença de níquel;

v) Ao Tubo B adicionar 5 gotas de NH4SCN 1 mol/L e 10 gotas de acetona. O aparecimento de uma 

coloração azul indica a presença de cobalto;

w) O  FILTRADO III deve ser aquecido em uma cápsula de porcelana para eliminar o H2S. Resfriar e 

adicionar 1 mL de NaOH 4 mol/L em excesso e observe a formação de um precipitado (PRECIPITADO 

V);

x) Filtrar e testar a presença do zinco no filtrado. Então adicione ao líquido HCl 6 mol/L até meio ficar 

ligeiramente ácido e adicionar 3 gotas de K4[Fe(CN)6] 0,2 mol/L. Um precipitado branco ou azulado indica 

a presença de zinco. Outra forma é aquecer é borbulhar H2S nesta solução, ocorrendo a formação de um 

precipitado branco de ZnS;

z) O PRECIPITADO V deve ser lavado com água destilada e tratado com 2 gotas de HNO3 6 mol/L e 

alguns cristais de NaBiO3 ou PbO2 misture bem e deixe em repouso por um minuto. Filtre  e observe a 

cor do filtrado. Uma solução rósea a vermelho-púrpura, devido ao íon permanganato, MnO4
-, comprova a 

presença de manganês. 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS:

1. Explicar as finalidades de cada procedimento experimental descrito nas etapas de (a) a (z).

2.  Escrever  todas  as  equações  envolvidas  nos  experimentos,  tanto  de  separação  como  de 

caracterização de cada cátion estudado.

Referência bibliográfica do autor:
Baccan, N.; Godinho, O.: Introdução à Semimicroanálise Qualitativa, 7a edição, Editora UNICAMP, 1997.

REFERÊNCIA DO TEXTO:
Adaptação  da  aula  prática  06  de  Química  Analítica.  Ministério  da  Educação.  Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. Departamento acadêmico de química e biologia.  Tecnólogo 
em processos ambientais.
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........................................ CAPÍTULO 05 ......................................................
............ FUNDAMENTOS ANALÍTICOS E REAÇÕES DOS CÁTIONS DO GRUPO DO CÁLCIO ........... 

(GRUPO IV – SEGUNDO VOGEL)

INTRODUÇÃO
Constituem  o  Grupo  do  Cálcio  os  seguintes  cátions:  Ba2+,  Sr2+,  Ca2+ e  Mg2+.  Estes  íons  por  não 

precipitarem como cloretos, sulfetos ou hidróxidos (exceto o Mg2+, em certas condições), são deixados 

em solução após a separação de todos os outros cátions.  

Esse  grupo  é  constituído  pelos  cátions dos  metais  alcalino-terrosos  que  não  precipitam  com  os 

reagentes dos grupos anteriores, mas se caracterizam pela insolubilidade de seus carbonatos e pela 

solubilidade de seus sulfetos em água. O reagente precipitante desse grupo é o carbonato de amônio em 

meio tamponado com hidróxido de amônio (NH4OH) e cloreto de amônio (NH4Cl). O reagente do grupo, 

ou seja, o carbonato de amônio apresenta uma reação alcalina devido à hidrólise.  

CO3
2- + H2O  HCO3

- + OH-

Apresenta solução incolor. É decomposto por ácido acético e minerais formando dióxido de carbono. 

Possui como impurezas possíveis o bicarbonato e o carbamato que podem tornar os sais formados na 

caracterização em solúveis.

Os íons deste grupo, quase não formam compostos insolúveis. Como conseqüência, na identificação 

destes cátions as reações de precipitação são de menor importância que os testes de chama e outros 

tipos de testes confirmatórios. Os cátions do Grupo IV ou do Cálcio formam um número pequeno de 

complexos estáveis, não são facilmente oxidados ou reduzidos, e suas soluções bem como a maioria de 

seus compostos são incolores.

Os  elementos  magnésio,  cálcio,  estrôncio  e  bário  pertencem  ao  grupo  II  A  da  tabela  periódica 

apresentando configurações eletrônicas similares. Disto decorre a semelhança de suas propriedades. O 

magnésio é o metal que apresenta propriedades mais diferenciadas de resto do grupo, devido ao seu 

pequeno  tamanho  e  por  essa  razão,  às  vezes  não  é  classificado  junto  com  esses  elementos  no 

procedimento de separação analítica. 

PROPRIEDADES DOS CÁTIONS DO GRUPO IV
Magnésio: Os íons magnésio apresentam-se incolores em soluções, seus sais são de caráter iônico, 

brancos ou incolores, a menos que esteja presente um ânion colorido. O hidróxido de magnésio é um de 

seus compostos menos solúveis. A alta solubilidade de muitos compostos de magnésio é atribuída ao 

pequeno tamanho do íon Mg2+, o que favorece a sua hidratação. 

Cálcio: O cálcio é o elemento mais abundante dos metais alcalinos terrosos. Seus compostos menos 

solúveis são os carbonatos e oxalatos. Os sais de cálcio dão à chama do bico de Bünsen uma coloração 

vermelho-tijolo. 
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Estrôncio: O estrôncio como pode se esperar de sua posição na tabela periódica, possui propriedades 

intermediárias entre  o  cálcio  e o  bário.  Seus sais  dão à  chama do bico de Bünsen uma coloração 

vermelho-carmim. 

Bário: O bário é o elemento mais pesado desses quatro elementos e seus íons são muito tóxicos. O 

cromato de bário  é um dos compostos menos encontrados na análise  qualitativa.  Os sais  de bário 

emprestam uma coloração verde à chama do bico de Bunsen. 

Todas as soluções dos íons desse grupo são incolores e seus sais apresentam caráter iônico e são 

brancos ou incolores, a menos que esteja presente um ânion colorido. Embora solúveis em água, os 

nitratos de estrôncio e bário podem ser precipitados pela adição de ácido nítrico concentrado. 

Os íons dos metais alcalinos terrosos não hidrolisam significativamente em soluções e seus íons são 

bivalentes. Os hidróxidos de cálcio, estrôncio e bário são bases fortes. 

Na tabela abaixo são apresentados os produtos de solubilidade de hidróxidos e de alguns sais dos 

metais alcalinos terrosos. O exame desta tabela permite entender a escolha dos reagentes usados na 

separação dos cátions deste grupo.

ÂNIONS / CÁTIONS Mg2+ Ca2+ Sr2+ Ba2+

OH- 5,9x10-12 - - -

CO3
2- 1,0x10-5 4,8x10-9 7,0x10-10 4,9x10-9

C2O4
2- 8,6x10-5 2,3x10-9 5,6x10-8 2,3x10-8

SO4
2- - 6,1x10-5 2,8x10-7 1,0x10-10

CrO4
2- - 7,1x10-4 3,6x10-6 1,2x10-10

Cálcio, estrôncio e bário formam carbonatos insolúveis em solução alcalina. O magnésio não precipita 

com  hidróxido  em  presença  de  excesso  de  íons  amônio  que  reduzem  a  concentração  dos  íons 

hidróxidos a um valor tal, que o produto de solubilidade do hidróxido de magnésio não é atingido. Por 

razões semelhantes, o carbonato de magnésio não precipita na presença de excesso de íons amônio. 

Esta propriedade permite separar os íons Mg2+ de Ca2+, Sr2+ e Ba2+. 

REAÇÕES DOS ÍONS MAGNÉSIO, Mg2+

A) Prova de Chama 
Os sais de magnésio não proporcionam nenhuma coloração à chama do bico de Bunsen. Assim a prova 

de chama não se presta para identificação dos íons deste elemento.   

B) Reação com Base Forte 
Deve-se observar a formação de um precipitado branco gelatinoso de Mg(OH)2. 

Mg2+
(aq) + 2OH-

(aq)  Mg(OH)2(s)
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Este precipitado deve dissolver-se na presença de sais de amônio. A adição de sais de amônio resulta 

num aumento da concentração de íons NH4
+ que ocasiona um deslocamento do equilíbrio da dissociação 

da amônia no sentido da formação de amônia não dissociada. 

NH3
-
(aq)  + H2O-

(l)  = NH4
+-

(aq)  + OH--
(aq)

Este  deslocamento  de  equilíbrio  implica  numa diminuição  da  concentração  de  íons  OH-.  Quando a 

concentração de íons OH- for reduzida a um valor total tal que o produto de solubilidade do Mg(OH)2 não 

for mais atingido deve haver dissolução completa do precipitado.

C) Reação com Hidróxido de Amônio 
Deve-se observar a formação de um precipitado amorfo (substância cuja estrutura cristalina é indefinida) 

branco gelatinoso de Mg(OH)2. 

NH3
-
(aq)  + H2O-

(l)  = NH4
+-

(aq)  + OH--
(aq)

Mg2+
(aq)

 + 2OH-
(aq)

  Mg(OH)2(s)

Em presença de cloreto de amônio, não ocorre à precipitação. A razão da não formação do precipitado 

de Mg(OH)2, na presença de NH4Cl, já foi explicada no caso da reação com NaOH. 

Se for adicionado ácido clorídrico, no lugar do cloreto de amônio, também não deverá haver formação do 

precipitado. A razão é a mesma do item anterior. 

D) Reação com Carbonato de Amônio 
Íons magnésio reagem com solução de carbonato de amônio, dando origem a um sal básico, branco, 

gelatinoso, de composição variável, quando se deixa a solução em repouso, ou quando de aquece: 

5Mg2+
(aq) + 5CO3

2-
(aq)

 + 6H2O(l)  4MgCO3.Mg(OH)2.5H2O(s) + CO2(g)

O precipitado tratado com solução de ácido acético deve sofrer dissolução. Esta dissolução se dá devido 

à diminuição da concentração dos íons carbonato pela reação com íons hidrogênio. 

CO3
2-

(aq)
 + H+

(aq)  HCO3
-
(aq)

                 (1)

HCO3
-
(aq) + H+

(aq)  H2CO3(aq) ⇔ CO2(g) + H2O(l)  (2)

Observando-se  os  equilíbrios  (1)  e  (2),  nota-se  que  o  aumento  da  concentração  de  H+ desloca  os 

equilíbrios para a direita, diminuindo a concentração de CO3
2-. 

O  precipitado  tratado  com  uma  solução  de  cloreto  de  amônio  também  deve  sofrer  dissolução.  A 

dissolução do precipitado se dá devido à diminuição da concentração dos íons carbonato, de acordo com 

a equação: 

CO3
2-

(aq)
 + NH4

+
(aq)  HCO3

-
(aq) + NH3(g)
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E) Reação com Fosfato Básico de Sódio 
Quando se adiciona uma solução de fosfato básico de sódio a uma solução contendo íons magnésio 

tamponada  com hidróxido  de  amônio-cloreto  de  amônio,  há  a  formação  de  um precipitado  branco 

cristalino de MgNH4PO4.6H2O de acordo com as equações: 

HPO4
2-

(aq)
 + OH-

(aq)  H2O(l) + PO4
3-

(aq) (1)

Mg2+
(aq)

 + NH4
+

(aq) + PO4
3-

(aq) + 6H2O(l)   MgNH4PO4.6H2O(s)                                     (2)

Na precipitação dos íons magnésio por esse método, a solução deve ser alcalinizada com hidróxido de 

amônio para que a precipitação seja completa. Isto é facilmente entendido, observando-se os equilíbrios 

(1) e (2). Por outro lado, é necessária a adição de cloreto de amônio, pois a presença dos íons amônio, 

além de ajudar a precipitação através do efeito do íon comum, impede a formação de um precipitado 

branco, floculento, de fosfato ácido de magnésio. A adição de cloreto de amônio impede a formação de 

hidróxido de magnésio como discutido anteriormente. 

O precipitado branco de MgNH4PO4.6H2O cristaliza sob a forma característica de estrelas e que pode ser 

observado ao microscópio.

REAÇÕES DOS ÍONS Ca2+, Sr2+ e Ba2+

A) Prova de Chama 
Estes íons originam as seguintes colorações à chama do bico de Bünsen: Os íons cálcio proporcionam à 

chama uma coloração vermelho tijolo, o bário, verde-amarelado e o estrôncio, vermelho carmim. 

Devemos tomar o cuidado para não confundir a coloração verde-amarelado produzida por um sal 
de bário, com a coloração verde de um sal de cobre.
Ao  fazer-se  o  teste  de  chama,  deve-se  sempre  utilizar  sais  umedecidos  com  ácido  clorídrico 

concentrado,  isto  porque  nitratos  e  sulfatos  não  dão  chamas  coloridas  com  a  mesma  intensidade 

daquela proveniente de cloretos. Nitratos e sulfatos decompõem-se à chama produzindo óxidos que não 

volatilizam facilmente. 

Esquematizando:

B) Reação com Carbonato de Amônio 
Soluções contendo íons de Ca2+, Sr2+ ou Ba2+ quando tratadas com solução de carbonato de amônio dão 

origem a formação de precipitados brancos de CaCO3, SrCO3 e BaCO3 respectivamente, que quando 

aquecidos se tornam gradativamente cristalinos. 

Ca2+
(aq) + CO3

2-
(aq)  CaCO3(s)

Sr2+
(aq) + CO3

2-
(aq)  SrCO3(s)

Ba2+
(aq)

 + CO3
2-

(aq)  BaCO3(s)
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O precipitado tratado com solução de cloreto de amônio deverá permanecer inalterado enquanto tratado 

com solução de ácido acético deverá sofrer dissolução. Considerem-se os equilíbrios: 

MCO3(s)  M2+
(aq) + CO3

2-
(aq) (1)

CO3
2-

(aq) + H+
(aq)  HCO3(aq)

-              (2)

HCO3
-
(aq) + H+

(aq)
  H2CO3(aq) ↔ H2O(l) + CO2(g)                           (3)

Na  presença  de  ácido  acético,  HAc,  os  equilíbrios  (1),  (2)  e  (3)  são  deslocados  para  a  direita, 

dissolvendo o precipitado. 

Na presença de íons amônio, há uma diminuição da concentração de CO3
2-, mas que ainda é suficiente 

para  atingir  o  produto  de  solubilidade  destes  carbonatos  (Kps da  ordem  de  10-9).  Entretanto,  esta 

concentração de CO3
2- não é suficiente para atingir o produto de solubilidade do MgCO3 que por esta 

razão é solúvel em solução de NH4Cl. 

CO3
2-

(aq)
 + NH4

+
(aq)  HCO3

-
(aq) + NH3(aq)

C) Reação com Oxalato de Amônio 
Soluções  neutras  de  oxalato  de  amônio  ou  de  sódio  formam precipitados  com os  íons  dos  metais 

alcalinos terrosos.  O precipitado formado a frio  é  finamente  dividido  e  difícil  de  centrifugar,  filtrar  e 

decantar, entretanto, à quente, formam-se cristais grandes.

Os oxalatos dissolvem-se em soluções de ácidos fortes, devido à formação dos íons HC2O4
-. 

MC2O4(s)  M2+
(aq) + C2O4

2-
(aq)

C2O4
2-

(aq)
 + H+(aq)  HC2O4

-
(aq)

Um ácido  fraco,  tal  como o  ácido  acético  não  é  suficiente  para  deslocar  o  equilíbrio  e  dissolver  o 

precipitado no caso do cálcio. A solubilidade dos oxalatos aumenta na ordem Ca2+, Sr2+ e Ba2+. 

D) Reação com Dicromato de Potássio 
Cr2O7

2-
(aq) + H2O(l)  2CrO4

2
(aq)

- + 2H+
(aq)               (1)

M2+
(aq) + CrO4

2-
(aq)  McrO4(s)                           (2)

Os íons bário formam com o cromato um precipitado amarelo de cromato de bário, BaCrO4 em meio de 

acetato de sódio, porém, solúvel em ácidos fortes. Os íons Sr2+ e Ca2+ não precipitam nestas condições 

de reação.

Em soluções neutras, a reação de precipitação do bário com o dicromato não é completa, porque um 

ácido  forte  é  formado,  como  resultado  da  própria  reação  de  precipitação,  como pode  ser  vista  na 

equação abaixo que é a soma de (1) e (2) onde M = Ba2+. 

Cr2O7
2-

(aq)
 + 2Ba2+

(aq) + H2O(aq)  2BaCrO4(s) + 2H+
(aq) (3)

Contudo, a precipitação do BaCrO4 pode ser total se for adicionado acetato de sódio à solução, que 

reagirá com os íons H+ resultante da reação de precipitação, no sentido de formação de ácido acético, 

mantendo a concentração de H+ baixa. 

Os íons cálcio e estrôncio não formam precipitados com os íons cromato nestas condições. 
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E) Reação com Sulfato de Amônio 
O íons sulfato provém de um ácido relativamente forte, HSO4

- de tal modo que há pouca tendência para 

os íons H+ e SO4
2- se combinarem. 

Deste modo, a dissolução do precipitado em qualquer ácido,  requer uma concentração alta de íons 

hidrogênio. 

MSO4(s) + H+
(aq)  M2+

(aq)
 + HSO4

-
(aq)

Em meio alcalino os íons tratados com solução de sulfato  de amônio  e aquecido em banho-maria, 

poderá haver formação de precipitado. No caso de Ba2+ e Sr2+ deverá haver formação de precipitados, 

enquanto que Ca2+ não deverá precipitar neste meio. 

RESUMO DE REAÇÕES CARACTERÍSTICAS DOS CÁTIONS DO GRUPO IV

Reagente Ba2+ Sr2+ Ca2+ Observações

Amônia Não Não Não

Importante que o 
reagente não seja 

velho, pois pode conter 
carbonatos dissolvidos, 

turvar no teste e dar 
uma informação 

incorreta.

Carbonato de 
amônio

Ppt branco, solúvel em 
ácido acético e ácidos 

minerais;
Ligeiramente solúvel 
em soluções de sais 
de amônio de ácidos 

fortes liberando 
amônia e formando o 

bicarbonato 
correspondente.

Ppt branco, menos 
solúvel que o de bário 

e reações semelhantes 
ao de bário.

Ppt branco que é solúvel 
em água com excesso de 
ácido carbônico formando 

bicarbonato de cálcio.

Oxalato de 
amônio

Ppt branco, 
ligeiramente solúvel 
em água 0,09g/L, Kps 
1,7.10-7, mas 
facilmente dissolvido 
por ácido acético 
diluído a quente 
(distinção do cálcio) e 
por ácidos minerais

Ppt branco 
escassamente solúvel 
em água 0,039 g/L, 
Kps = 5.10-8). O ácido 
acético não o ataca, 
porém os ácidos 
minerais o dissolvem.

Ppt branco, imediatamente 
em soluções concentradas 
e demorado em diluídas. A 

precipitação é facilitada 
tornando a solução 

alcalina com amônia. O 
ppt é praticamente 

insolúvel em água 6,53 
mg/L, Kps = 2,6.10-9), 

insolúvel em ácido acético, 
mas facilmente solúvel em 

ácidos minerais

Ácido sulfúrico 
diluído

Ppt branco pesado, 
finamente dividido, 

praticamente insolúvel 
em água (2,5 mg/L, 

Kps = 9,2.10-11), quase 
insolúvel em ácidos 

diluídos e em solução 
de sulfato de amônio e 

apreciavelmente 
solúvel em ácido 

sulfúrico concentrado 

Ppt branco, 
solubilidade 0,097g/L, 

Kps = 2,8.10-7. 
Insolúvel em solução 
de sulfato de amônio, 
mesmo em ebulição 

(distinção do cálcio) e 
levemente solúvel em 

ácido clorídrico em 
ebulição. Com 

carbonato de sódio é 

Ppt branco, 
consideravelmente solúvel 
(0,61 g/L, Kps = 2,3.10-4), 
sendo o mais solúvel. Na 

presença de etanol, a 
solubilidade é menor. 
Dissolve-se em ácido 

sulfúrico concentrado a 
quente formando um 

complexo (Ca(SO4)2)2-. O 
mesmo ocorre quando 
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em ebulição. Se o ppt 
for fervido por solução 

concentrada de 
carbonato de sódio 

ocorre uma 
transformação parcial 
no carbonato de bário 
– reação reversível, 

dependendo das 
condições

quase completamente 
convertido.

aquecido com solução de 
sulfato de amônio a 10%.

Sulfato de cálcio 
em solução 

saturada

Ppt branco imediato, 
semelhante fenômeno 
se for usada solução 

de estrôncio

Ppt branco, formado 
lentamente a frio, mas 
muito rapidamente por 
ebulição (distinção do 

bário)

Nenhum ppt. Distinção do 
bário e do estrôncio

Cromato de 
potássio

Ppt amarelo 
praticamente insolúvel 
em água (3,2 mg/L e 

Kps = 1,6.10-10), 
insolúvel em ácido 

acético diluído 
(distinção do estrôncio 

e cálcio), facilmente 
solúvel em ácidos 

minerais.
A adição de ácidos a 
solução de cromatos 
ocasiona a mudança 

de coloração para 
laranja avermelhada 
de dicromato e vice-

versa

COMENTÁRIOS SOBRE A MARCHA ANALÍTICA DO GRUPO IV
A solução da amostra em estudo recebe NH4Cl direto ou ele é formado na reação do NH4OH com o HCl 

presente no meio.

Essa mistura recebe a solução do agente precipitante do grupo: (NH4)2CO3,  é agitada e aquecida em 

banho-maria  a  50–60ºC  por  3  a  5  minutos.  O  aquecimento  destina-se  a  decompor  os  traços  de 

hidrogenocarbonato formado e não deve ultrapassar 60ºC porque a fervura decompõe o NH4
+ e o CO3

2- 

em  NH3  e  CO2. Ocorre  a  formação  de  um  precipitado  branco  que  é  separado  por  filtração  ou 

centrifugação. O filtrado pode conter o magnésio Mg2+ e cátions do grupo V.

O precipitado pode conter BaCO3, SrCO3, CaCO3. É lavado com água quente e dissolvido com ácido 

acético. Os cátions transformam-se em acetatos solúveis e esta solução recebe solução de acetato de 

sódio (para tamponar o meio  - pH ≈ 4,5) é aquecida e tratada com solução de cromato de potássio 

(K2CrO4) ou dicromato de potássio (K2Cr2O7). Se houver Ba2+ ocorrerá à formação de um precipitado 

amarelo de cromato de bário (BaCrO4) que deverá ser confirmado com o teste ou prova da chama. 

O precipitado amarelo é filtrado, lavado com água quente e feito à prova da chama para confirmar o Ba2+ 

pela coloração amarelo-esverdeada na chama. A prova da chama é feita tratando-se o precipitado com 

ácido  clorídrico  concentrado  até  quase  solubilização  total  e  transferido  uma  porção  da  solução 

concentrada para a chama.

O filtrado obtido após separação do cromato de bário precipitado pode conter os cátions Ca2+, Sr2+ e 

amônio e os ânions acetatos, cromatos, cloretos e hidróxidos. Este filtrado agora é a solução de teste, é 
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aquecida em banho-maria e recebe novamente solução do precipitante do grupo, o carbonato de amônio 

(NH4)2CO3, que provocará a formação de um precipitado branco que poderá ser de SrCO3 e/ou CaCO3.

Esse precipitado branco é filtrado ou centrifugado, lavado com água quente e dissolvido com ácido 

acético diluído. A solução obtida é fervida por uns 3 minutos ou tempo suficiente para eliminar todo o 

CO2 proveniente da decomposição do carbonato de amônio, bem como da amônia formada.

Esta  solução  obtida  é  tratada  com  solução  saturada  de  sulfato  de  amônio:  (NH4)2SO4 contendo 

tiossulfato de sódio Na2S2O3 (para aumentar a solubilidade do sulfato de cálcio e evitar que este precipite 

junto com o sulfato de estrôncio) e aquecida em banho-maria por uns 5 minutos e deixada em repouso 

por uns 2 minutos para precipitar o carbonato de estrôncio (SrCO3) que deverá ser tratado semelhante 

ao bário para a prova da chama que indicará uma coloração vermelho carmim.

O  filtrado  após  separação  do  sulfato  de  estrôncio  é  tratado  com  solução  de  oxalato  de  amônio: 

(NH4)2C2O4,  aquecido  em banho-maria  ocorrendo  à  formação  de  um precipitado  branco  de  CaC2O4 

indicando a presença de Ca+2. Para confirmação é feito o teste da chama, semelhante ao estrôncio, uma 

chama vermelho tijolo caracteriza o íon Ca2+
.

TÉCNICA PARA DISTINGUIR OS CÁTIONS Ca2+, Sr2+ e Ba2+ 

Como todos os  cátions do IV grupo formam precipitados brancos quando tratados com carbonato de 

amônio, torna-se necessário um processo prático para distingui-los. Isto é conseguido reagindo-se um 

pouco da solução em exame com uma solução saturada de sulfato de cálcio, CaSO4.

• Não havendo precipitação,  trata-se do cátion  cálcio.  Com o restante  da solução em exame 

efetuar as reações de confirmação para o cátion Ca2+. 

• Havendo a formação imediata de um precipitado branco, trata-se do cátion bário. Com o restante 

da solução em exame efetuar as reações de confirmação para o cátion Ba2+. 

• Havendo  a  formação  lenta  de  um  precipitado  de  cor  branca,  trata-se  do  cátion  estrôncio 

(aquecer  se  necessário).  Com  o  restante  da  solução  em  exame  efetuar  as  reações  de 

confirmação para o cátion Sr2+. 

REAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DOS CÁTIONS DO GRUPO IV

CONFIRMAÇÃO PARA O CÁTION CÁLCIO (Ca2+)
Tratado pelo oxalato de amônio dá precipitado branco de oxalato de cálcio, solúvel em ácidos minerais e 

insolúvel no ácido acético a frio e a quente. 

CaCl2 + (NH4)2C2O4    CaC2O4(s) + 2 NH4Cl

Tratado pelos carbonatos alcalinos dá precipitado branco de carbonato de cálcio, solúvel  nos ácidos 

minerais, com desprendimento de CO2. 

CaCl2 + Na2CO3  CaCO3(s) + 2NaCl
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Tratado pelo monofostato bissódico dá precipitado branco de monofostato de cálcio. 

CaCl2 + Na2HPO4 −−>  CaHPO4(s) + 2 NaCl

Prova da chama para o íon Ca2+

A identificação  mais  marcante  do  íon  cálcio  é  através  do  precipitado  branco  de  oxalato  de  cálcio 

monoidratado, CaC2O4.H2O.: 

Ca2+ + C2O4
2- + H2O  CaC2O4.H2O(s)

O íon cálcio é identificado dissolvendo-se o CaC2O4.H2O em ácido clorídrico. Forma-se CaCl2, que dá 

uma coloração vermelho tijolo no teste da chama. 

CaC2O4.H2O(s)  +  H+     Ca2+  +  HC2O4
-  +  H2O

CONFIRMAÇÃO PARA O CÁTION BÁRIO (Ba2+)
Tratado pelo oxalato de amônio dá precipitado branco de oxalato de bário, solúvel em HCl e HNO3 e 

insolúvel no ácido acético à frio. Solúvel no mesmo ácido a quente. 

BaCl2 + (NH4)2C2O4  BaC2O4(s) + 2 NH4Cl
Tratado pelo cromato de potássio dá precipitado amarelo de cromato de bário, solúvel em ácidos fortes e 

insolúvel no ácido acético. 

BaCl2 + K2CrO4 BaCrO4(s) + 2 KCl
Tratado pelo ácido sulfúrico diluído dá precipitado branco de sulfato de bário, insolúvel em ácidos. 

BaCl2 + H2SO4 BaSO4(s) + 2 HCl

Prova mais marcante para o íon Ba2+ e teste da chama
O sulfato de bário é muito insolúvel. Os sulfatos de cálcio, magnésio e estrôncio são muito solúveis. A 

separação do bário  dos outros íons do grupo se baseia  nesta  diferença de solubilidade.  A solução 

amostra é inicialmente tratada com (NH4)2SO4: 

Ba2+ + SO4
2-  BaSO4(s)

Parte do sulfato de bário precipitado é então convertido em BaCO3,  branco,  ao tratar o BaSO4 com 

solução saturada de Na2CO3 a quente, numa reação denominada de transposição: 

BaSO4(s) +  CO3
2-  BaCO3(s)  +  SO4

2-

A identificação do íon bário envolve a dissolução do BaCO3 em ácido acético, e precipitação deste íon 

como cromato de bário, amarelo-pálido. 

BaCO3(s) +  2CH3COOH     Ba2+  +  2CH3COO-  +  CO2(g)  +  H2O
Ba2+  +  CrO4

2-    BaCrO4(s)

O íon bário é identificado dissolvendo-se o BaCrO4(s) em ácido clorídrico. Forma-se BaCl2, que dá uma 

coloração amarelo-esverdeada no teste da chama. 

 CONFIRMAÇÃO PARA O CÁTION ESTRÔNCIO (Sr2+)

Tratado  pelo  oxalato  de  amônio  dá  precipitado  branco  de  oxalato  de  estrôncio,  solúvel  em  ácidos 

minerais e insolúvel no ácido acético a frio. Solúvel no mesmo ácido a quente. 

SrCl2 + (NH4)2C2O4 SrC2O4 + 2 NH4Cl
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Tratado pelo ácido sulfúrico diluído dá precipitado branco de sulfato de estrôncio, insolúvel em ácidos. 

SrCl2 + H2SO4 SrSO4 + 2 HCl

Não precipita com amônia, mas tratado com este reagente e agitado ao ar, absorve gás carbônico, que 

causa turvação na solução em virtude da formação do carbonato de estrôncio insolúvel. 

SrCl2 + 2 NH4OH  Sr(OH)2 + 2 NH4Cl
Sr(OH)2 + CO2  SrCO3 + H2O

EXERCÍCIOS PROPOSTOS:

1 - Explique escrevendo os equilíbrios envolvidos na dissolução dos carbonatos dos cátions do grupo IV 

em ácidos minerais e ácido acético.

2 - Os carbonatos de Ca, Ba e Sr são insolúveis em solução de NH4Cl, enquanto o MgCO3 é solúvel. 

Explique esse fato baseando-se em equações de reações.

3 - Explique e escreva as equações de equilíbrio envolvidas na dissolução dos oxalatos dos cátions do 

grupo IV em ácidos fortes e em ácido acético.

4 - Explicar os princípios teóricos do teste de chama efetuado com os cátions do grupo IV.

5 - Na separação dos cátions do grupo IV com carbonato de amônio/cloreto de amônio, qual é a função 

do cloreto de amônio?

6 - Na separação dos íons bário e estrôncio explicar:

a) por que é necessária uma solução ácida?

b) qual é a função do acetato de sódio?

c) por que deve ser evitada uma concentração elevada de íons H3O+?

7 - Que reagente ou combinação de reagentes pode ser empregado para separar em um único passo os 

componentes de cada par de cátions? Justifique e escreva equações ajustadas.

a) Ag+ e Ba2+

b) Ba2+ e Ca2+

c) Ca2+ e Cd2+

d) Sr2+ e Ba2+

8  –  Escreva  todas  as  equações  químicas  possíveis  relatadas  na  tabela  resumo  de  reações 

características dos cátions do grupo IV.
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9 – Por que se usa K2Cr2O7 na precipitação do Ba2+ ao invés de K2CrO4? Justifique,  inclusive com 

equações ajustadas.

10 – Como se pode identificar por via úmida os cátions contidos em uma mistura sólida constituída de: 

(a) Ba(NO3)2 e CaSO4    (b) CaCrO4 e BaC2O4 ? Justifique e utilize equações ajustadas.

REFERÊNCIAS:

COSTA, M. Q. Análise Química Qualitativa. UFPA, Pará. (Apostila).

FADIGAS, Joelma. Química Analítica Qualitativa. Camaçari. Ceteb-CA (Apostila).

FIEDLER,  Haidi  D.  L..  Análises  de  Espécies  Iônicas.  Operações  de  separação  e  determinação 
envolvendo amostras naturais. Departamento de Química, UFSC, 2008. (Apostila).
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PARTE EXPERIMENTAL – 06: ANÁLISE DOS CÁTIONS DO GRUPO IV (Mg2+, Ca2+, Ba2+ e Sr2+).

MATERIAIS E REAGENTES
Tubos de ensaio / Pipetas de 2, 5 ou 10 mL / Estantes para tubos de ensaio / Béqueres de 100 e 250 mL

Chapa de aquecimento / Papel indicador / Pinça de madeira / Bastões de vidro / Funil raiado

Papel de filtro qualitativo / Argola para funil / Suporte universal / Funil de Buchner / Bomba de vácuo

Solução dos cátions do grupo IV / HCl 6 mol/L / CH3COOH  6 mol/L / K2Cr2O7 0,2 mol/L

NH4OH  6 mol/L / HCl conc. / NH4OH conc. / (NH4)2CO3 1,5 mol/L / CH3COONa 3,0 mol/L

(NH4)2SO4 2,5 mol/L / (NH4)2C2O4 0,25 mol/L / Fio de níquel-cromo / Na2HPO4 1,0 mol/L ou (NH4)2HPO4 

1,0 mol/L

OBJETIVOS

• Desenvolver a capacidade de observar e coletar dados experimentais, correlacionando-os com 

os fundamentos teóricos. 

• Realizar algumas reações químicas para entender a marcha analítica dos cátions do IV grupo.

• Escrever as equações correspondentes aos experimentos para fortalecer o domínio do tema.

• Manusear  corretamente  vidrarias  e  equipamentos  de  laboratório  para  melhorar  formação 

profissional.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Os  elementos  magnésio,  cálcio,  bário  e  estrôncio  pertencem  ao  grupo  II  A  da  tabela  periódica 

apresentando configurações eletrônicas similares. Disto decorre a semelhança de suas propriedades. O 

magnésio é o metal que apresenta propriedades mais diferenciadas do resto do grupo, devido ao seu 

pequeno  tamanho  e  por  essa  razão,  às  vezes  não  é  classificado  junto  com  esses  elementos  no 

procedimento de separação analítica.
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CÁTIONS DO GRUPO IV
a) Colocar 10 gotas da solução de cátions em um tubo de ensaio;

b) Adicionar 10 gotas de HCl 6,0 mol/L e seguida NH4OH concentrado gota a gota e com agitação até o 

meio ficar alcalino, aquecer em banho-maria e adicionar 15 gotas de (NH4)2CO3 1,5 mol/L , agitar o tubo 

vigorosamente para homogeneizar e aquecer, COM CUIDADO, durante 2 minutos;

c) Filtrar e no filtrado adicionar mais algumas gotas de (NH4)2CO3 1,5 mol/L para verificar se ocorreu 

precipitação total dos cátions. Se observar a formação de precipitação, repetir o passo b, até não ocorrer 

mais precipitação;

d) Separar o filtrado que deve conter magnésio (FILTRADO I) do precipitado (PRECIPITADO I), e sua 

presença deve ser confirmada pela reação com Na2HPO41,0 mol/L, com conseqüente formação de um 

precipitado branco cristalino;

e) O PRECIPITADO I  pode conter os carbonatos de: cálcio, bário e estrôncio. Este precipitado deverá 

ser lavado com água quente, filtrado e desprezado o filtrado dessa lavagem; 

f) Ao precipitado (PRECIPITADO I), adicionar CH3COOH 6 mol/L gota a gota até completa dissolução e, 

em seguida, juntar 5 gotas de CH3COONa 3,0 mol/L e 10 gotas de K2Cr2O7 0,2 mol/L e agitar a solução;

g) Aquecer em banho-maria, filtrar e recolher o filtrado (FILTRADO II) em outro tubo de ensaio e reservar 

para outros ensaios;

h) O precipitado amarelo indica a presença de bário. Lave o precipitado várias vezes com água destilada 

e despreze as águas de lavagem;

i)  Dissolver o precipitado com algumas gotas de HCl concentrado e confirmar o bário pelo teste de 

chama, cuja coloração deverá ser verde-amarelada;

j) Ao FILTRADO II (do item g) adicionar 3 gotas de NH4OH concentrado gota a gota e com agitação até 

o meio ficar alcalino, aquecer em banho-maria e adicionar 15 gotas de (NH4)2CO3 1,5 mol/L , agitar o 

tubo  vigorosamente  para  homogeneizar  e  aquecer,  COM  CUIDADO,  durante  2  minutos  até  o 

aparecimento de precipitado (PRECIPITADO II);

k) Filtrar e no filtrado adicionar mais algumas gotas de (NH4)2CO3 1,5 mol/L para verificar se ocorreu 

precipitação total dos cátions. Se observar a formação de precipitação, repetir o passo j, até não ocorrer 

mais precipitação;

l) Ao precipitado (PRECIPITADO II), adicionar CH3COOH 6 mol/L gota a gota até completa dissolução e, 

em seguida, adicionar 10 gotas de (NH4)2SO4 2,5 mol/L, agitar e aquecer até ebulição;
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m) Filtrar  e  testar  se  a  precipitação  foi  completa  (no  filtrado  é  adicionado  mais  algumas  gotas  de 

(NH4)2SO4 2,5 mol/L);

n) O precipitado branco (PRECIPITADO III) indica a presença de estrôncio e o líquido sobrenadante 

deve conter o cálcio. Filtrar e separar essas fases: PRECIPITADO III e FILTRADO III;

o) Lavar o PRECIPITADO III diversas vezes com água quente, filtrar e desprezar o líquido. Dissolver o 

precipitado com gotas de HCl concentrado e fazer o teste de chama, cuja coloração vermelho-carmim 

confirma a presença de estrôncio;

p) Ao FILTRADO III (obtido no item n), adicionar 5 gotas de (NH4)2C2O4 0,25 mol/L, agitar e deixar em 

repouso por 2 minutos;

q) A formação de um precipitado branco indica a presença de cálcio;

r) Filtrar e desprezar o líquido. Lavar o precipitado várias vezes com água destilada e desprezar as 

águas de lavagem;

s)  Dissolver  o  precipitado com algumas gotas de HCl  concentrado e  fazer  o  teste  de chama,  cuja 

coloração vermelho-tijolo confirma o cálcio.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS:

1. Explicar as finalidades de cada procedimento experimental descrito nas etapas de (a) a (s).

2.  Escrever  todas  as  equações  envolvidas  nos  experimentos,  tanto  de  separação  como  de 

caracterização de cada cátion estudado.

Referência bibliográfica do autor:
Baccan, N.; Godinho, O.: Introdução à Semimicroanálise Qualitativa, 7a edição, Editora UNICAMP, 1997.

REFERÊNCIA DO TEXTO:
Adaptação  da  aula  prática  07  de  Química  Analítica.  Ministério  da  Educação.  Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. Departamento acadêmico de química e biologia.  Tecnólogo 
em processos ambientais.
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............................................ CAPÍTULO 06 ..................................................
................ FUNDAMENTOS ANALÍTICOS E REAÇÕES DOS CÁTIONS DO GRUPO DO SÓDIO ...........

(GRUPO V – SEGUNDO VOGEL)

INTRODUÇÃO
Constituem o Grupo do Sódio (ou Grupo Solúvel) os seguintes cátions: Mg2+, Na+, K+ e NH4

+. Estes íons 

por não precipitarem como cloretos, sulfetos, ou hidróxidos, são deixados em solução após a separação 

de  todos  os  outros  cátions.  Os  íons  deste  grupo,  quase  não  formam compostos  insolúveis.  Como 

conseqüência, na identificação destes cátions as reações de precipitação são de menor importância que 

os testes de chama e outros tipos de testes confirmatórios. Os cátions do Grupo V formam soluções 

aquosas incolores e a maioria de seus compostos são brancos. O íon amônio, por apresentar a mesma 

carga e quase o mesmo raio iônico que os íons sódio e potássio, é quimicamente similar a estes íons e, 

por esse motivo, estudado no Grupo do Sódio. 

PROPRIEDADES DO MAGNÉSIO 
O magnésio é um metal branco, maleável e dúctil (que se pode reduzir a fios, estirar, estender sem se 

romper; flexível, elástico; moldável). Funde a 650ºC. Queima facilmente em ar ou oxigênio com uma luz 

branca brilhante, formando o óxido MgO e o nitreto Mg3N2. O metal é lentamente decomposto pela água 

à temperatura ambiente, mas, no ponto de ebulição da água, a reação processa-se rapidamente:

Mg + 2 H2O  Mg(OH)2↓ + H2
↑

Na ausência de sais de amônio, o hidróxido de magnésio é praticamente insolúvel. O magnésio dissolve-

se facilmente em ácidos:

Mg + 2 H+  Mg2+ + H2
↑

O magnésio forma o cátion divalente Mg2+. Seu óxido, hidróxido, carbonato e fosfato são insolúveis; os 

outros sais são solúveis. Eles têm sabor amargo. Alguns dos sais são higroscópicos.

Recomenda-se,  nos  ensaios  analíticos,  utilizar  cloreto  ou  nitrato  de  magnésio  por  serem  bastante 

solúveis em água.

IDENTIFICAÇÃO DO MAGNÉSIO NA MARCHA ANALÍTICA DE CÁTIONS
A identificação do íon magnésio é efetuada precipitando-o, inicialmente, como fosfato de magnésio e 

amônio, branco, de uma porção da solução amoniacal da separação dos cátions do grupo IV: 

Mg2+ +  NH3  +  HPO4
2-  +  6H2O      MgNH4PO4.6H2O(s)

O precipitado resultante é então dissolvido em ácido clorídrico diluído. 

MgNH4PO4.6H2O(s)  +  2H+      Mg2+  + NH4
+ +  H2PO4

-  +  6H2O
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O  íon  magnésio  é  reprecipitado  como  hidróxido  por  meio  de  NaOH  na  presença  do  reagente  de 

magnésio (p-nitrobenzenoazoresorcinol), um corante laranja-avermelhado que é adsorvido pelo hidróxido 

de magnésio gelatinoso, formando uma laca azul. 

Mg2+  +  2OH-     Mg(OH)2(s)

REAÇÕES DO ÍON MAGNÉSIO (Mg++)

Reação com base forte

Ocorrerá a formação de um precipitado branco gelatinoso de Mg(OH)2

Mg2+ + 2OH-  Mg(OH)2(s)

Este precipitado é solúvel em solução de cloreto de amônio. 

Reação com Hidróxido de Amônio
Tratando-se o íon magnésio com o hidróxido de amônio pode-se observar a formação de um precipitado 

branco gelatinoso de Mg(OH)2, com limitação de precipitação devido a hidrólise do íon amônio.

Mg2+ + 2OH-  Mg(OH)2(s)

Em presença de sais de amônio, não ocorre à formação desse precipitado devido aos processos de 

hidrólise e efeito do íon comum.

Reação com o fosfato dissódico (Na2HPO4)

Em solução tamponada com NH4OH/NH4Cl ocorre à formação de um precipitado branco cristalizado de 

fosfato-magnesiano MgNH4PO4:

HPO4
2- + OH-  H2O + PO4

3-

Mg2+ + PO4
3- + NH4

+ + 6 H2O  MgNH4PO4.6H2O (s)

O sal de amônio formado impede a formação do precipitado de Mg(OH)2 como foi comentado no item 

anterior.  Na  ausência  de  NH4OH,  o  íon  Mg2+ dá  com  Na2HPO4 um  precipitado  amorfo  pouco 

característico de MgHPO4.

Reação com carbonato de amônio

Em ausência de sais de amônio, forma-se um precipitado branco de carbonato de amônio:

Mg2+ + CO3
2-  MgCO3(s)

O precipitado branco de carbonato de magnésio é solúvel em ácido acético diluído e em solução de 

cloreto de amônio.

Reação com carbonato de sódio

Em ausência de sais de amônio, forma-se um precipitado branco de carbonato de amônio:

Mg2+ + CO3
2-  MgCO3(s)

O precipitado branco volumoso de carbonato de magnésio é solúvel  em ácido acético diluído e em 

solução de cloreto de amônio e insolúvel  em soluções alcalinas.
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Reação com 8-hidroxiquinoleína ou oxina (HC9H6NO)
Em solução tamponada com NH4OH/NH4Cl e solução alcoólica a 5% do reagente (oxina), e a mistura é 

aquecida haverá a formação de um precipitado cristalizado amarelo-esverdeado de oxinato de magnésio 

(Mg(C9H6NO)2. Os íons Na+, K+ e NH4
+ não perturbam a reação, assim como os íons Ba2+, Sr2+ e Ca2+. 

Reação com o magneson I (p-nitrobenzeno-azo-resorcionol)

Em solução alcalina o hidróxido de magnésio formado é adsorvido neste reagente que é um corante e 

produz uma laca azul. Os íons Na+, K+ e NH4
+ não perturbam a reação. 

MARCHA DA ANÁLISE DE UMA MISTURA DE CÁTIONS DO GRUPO V
1.  Determinação do pH da solução  por meio  de um conjunto  de indicadores ou de um indicador 

universal.

2.  Pesquisa  do  cátion  NH4
+.  É necessário  começar  a  análise  pela  pesquisa  do  íon  amônio,  cuja 

presença perturba a identificação de K+ e Na+. Lembrar que o íon amônio é introduzido mais adiante na 

solução problema, em algumas situações.  Além desse íon,  o reagente geral  dos demais grupos de 

cátions, por essa razão ele deve ser pesquisado previamente sobre uma porção separada da solução 

problema.

3.  A Pesquisa do cátion Mg2+ pode ser efetuada diretamente na solução problema, pois os outros 

cátions do 5º grupo não a perturbam.

4.  Eliminação  do  cátion  NH4
+ (se  ele  estiver  presente,  obviamente).  Faz-se  necessária  antes  da 

pesquisa de K+. Para isto, muda-se a solução em estudo para uma cápsula de porcelana, evapora-se até 

a secura e calcina-se o resíduo até que terminem os “fumos” brancos. Depois disso, dissolve-se algumas 

parcelas do resíduo seco em água e ensaia-se com o reagente de Nessler. Após se ter verificado a 

eliminação total de NH4
+, guarda-se um pouco do resíduo seco para o ensaio à chama e dissolve-se o 

resto numa pequena quantidade (2 a 3ml) de água destilada quente.

Durante a evaporação, os sais de magnésio (se houverem) hidrolisam-se, o que tem como resultado da 

evaporação de um sal básico MgOHCl (de cor branca) pouco solúvel na água; é por esta razão que, se o 

resíduo da calcinação não se dissolver  na água,  é necessário filtrá-lo;  desprezando, em seguida,  o 

precipitado. Pesquisa-se no filtrado obtido os íons K+ e Na+ pelo método fracionado.

5. Reações testemunho para os cátions K+ e Na+. É útil confirmar as conclusões quanto à presença de 

K+ e Na+ pelas colorações da chama, observando-a a olho nu (identificação Na+) ou através de um vidro 

de cobalto (identificação de K+).

IDENTIFICAÇÃO DO ÍON AMÔNIO 
Como  durante  a  análise  dos  cátions  dos  grupos  precedentes  se  adicionaram  sais  de  amônio,  a 

identificação deste íon deve ser realizada em uma porção em separado da amostra original. Portanto, o 

íon amônio não está incluído no esquema sistemático de análise do Grupo do Sódio. O íon amônio é 

identificado convertendo-o em amônia por meio de um excesso de base forte: 

NH4
+ +  OH-      NH3(g)  +  H2O
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A amônia liberada é então detectada absorvendo-a em papel de tornassol vermelho umedecido, que 

muda de cor para azul. 

Para execução dos testes de laboratório, recomenda-se usar uma solução de NH4Cl para fazer o teste.

Nota: Os sais de amônio dão coloração amarelada à chama.

REAÇÕES DO ÍON AMÔNIO (NH4
+)

Os íons amônio são derivados da amônia, NH3, e do íon hidrogênio, H+. As características destes íons 

são semelhantes às dos íons de metais alcalinos. Por eletrólise com um cátodo de mercúrio, pode ser 

preparado um amálgama (liga geralmente com mercúrio) de amônio que possui propriedades análogas 

ao amálgama de sódio ou potássio.

Reações com base forte

A presença do íon amônio (NH4
+) em solução pode ser detectada adicionando-se um excesso de base 

forte (NaOH ou KOH) para converter o íon NH4
+ em amônia (NH3). A seguir aquece-se a solução alcalina 

para expelir o NH3 (amônia ou gás amoníaco) liberado que é detectado pelo odor característico ou pela 

reação ácido-base do papel de tornassol vermelho umedecido com água destilada, o qual se torna azul. 

Pode-se igualmente utilizar o papel de filtro umedecido com solução hidroalcoolica de fenolftaleína que a 

amônia avermelha. A coloração no papel de filtro é mais nítida neste caso.

NH4
+ + OH-  NH3

↑+ H2O

Outra forma de verificar essa reação é encostar um bastão de vidro umedecido com ácido clorídrico 

concentrado para que os vapores da amônia reajam com os vapores gasosos de HCl e formem fumaças 

brancas de cloreto de amônio.

Esse desprendimento de amônia pode ser constatado com outras reações que envolvem oxi-redução 

como: tratamento com solução aquosa de nitrato de mercúrio I ou tratamento com solução de cloreto de 

manganês II e peróxido de hidrogênio.

Um  ensaio  muito  especial  é  com  o  reativo  ou  reagente  de  Nessler  (solução  alcalina  de 

tetraiododomercurato (II) de potásssio, K2[HgI4], formado pela mistura e reação de iodeto de potássio, 

cloreto mercúrico e hidróxido de potássio), muito sensível a baixas concentrações de amônia ou íons 

amônio,  formando um precipitado que varia  de amarelo ao marrom, de acordo com as quantidades 

presentes. Todos os cátions metálicos devem estar ausentes na amostra em estudo, porém os íons 

potássio  e  sódio  não  interferem no ensaio.  Muito  usado também em análise  de água potável  para 

constatar presença ou ausência de amônia.

Reação com hexanitritocobaltato (III) de sódio

O íon amônio forma com o hexanitritocobaltato (III) de sódio um precipitado amarelo, (NH4)3[Co(NO2)6]. O 

procedimento é idêntico para o íon potássio. 

3 NH4
+  + [Co(NO2)6]3-    (NH4)3[Co(NO2)6]   ppt amarelo

Reação com ácido hexacloroplatínico (IV)
O íon amônio forma com o ácido hexacloroplatínico (IV) um precipitado amarelo de hexacloroplatinato 

(IV) de amônio (NH4)2[PtCl6]. As características do precipitado são semelhantes às do sal de potássio, 
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porém este se decompõe por aquecimento com desprendimento de gás amoníaco (diferente do sal de 

potássio).

2 NH4
+  + [PtCl6]2-    (NH4)2[PtCl6]   ppt amarelo

Reação com solução saturada de hidrogenotartarao de sódio
O íon amônio forma com o hidrogenotartarato de sódio um precipitado branco de tartarato ácido de 

amônio, NH4HC4H4O6, semelhante ao potássio, porém mais solúvel que o sal deste e que desprende 

amônia por aquecimento quando em contato com solução de hidróxido de sódio. 

NH4
+  + HC4H4O6

-    NH4HC4H4O6   ppt branco

Reação com solução de ácido perclórico ou perclorato de sódio
O íon amônio não reage com o ânion perclorato para formar precipitado, sendo esta uma maneira de 

diferenciar do cátion potássio.

IDENTIFICAÇÃO DO SÓDIO E POTÁSSIO NA MARCHA ANALÍTICA DE CÁTIONS
Todos os cátions estudados até  agora formam numerosos compostos muito insolúveis;  vários  deles 

formam íons complexos de colorações características. Por este motivo, suas separações e identificações 

foram relativamente fáceis. O caso do íon sódio e do íon potássio é bastante diferente por que cada um 

desses íons forma só um ou dois compostos suficientemente insolúveis para serem considerados em 

sua separação e identificação. Além disso, estes compostos insolúveis não são altamente insolúveis 

para  que  os  ensaios  que  proporcionam sejam tão  sensíveis  como os  utilizados  para  os  cátions  já 

estudados.  Assim,  a  identificação de sódio  e potássio  mediante  testes de precipitação não é  muito 

satisfatório.  Por  outro  lado,  estes  elementos  dão  teste  de  chama  que  são  muito  sensíveis  e 

característicos e que podem ser usados na sua identificação. A despeito disso alguns ensaios por via 

úmida são empregados na detecção de sódio e potássio. 

A solução neste estágio da análise contém íons sódio, potássio e amônio como constituintes da amostra 

original, e uma quantidade elevada de íons amônio introduzidos na precipitação dos íons bário e cálcio. 

Além  do  mais,  por  causa  do  grande  volume  da  solução,  a  concentração  de  sódio  e  potássio  é 

relativamente baixa. Como os precipitados usados na identificação de sódio e potássio não são muito 

insolúveis, é necessário concentrar a solução por evaporação. Outro fator a ser considerado é que a 

solubilidade  dos  sais  de  amônio  é  quase  idêntica  a  dos  compostos  de  potássio,  por  causa  da 

similaridade  de raios  iônicos  entre  K+ e  NH4
+.  Portanto,  o  íon  amônio  deve  ser  removido  antes  da 

detecção do potássio. A interferência do íon amônio é eliminada por decomposição térmica. 

NH4Cl     NH3(g)  +  HCl(g)

(NH4)2SO4     2NH3(g)  +  SO3(g)  +  H2O(g)

(NH4)2C2O4     2NH3(g)  +  CO2(g)  +  CO(g)  +  H2O(g)
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PROPRIEDADES DO SÓDIO
O sódio é um metal branco prateado e mole. Funde a 97,5ºC. Ele oxida rapidamente no ar úmido e deve, 

portanto, ser mantido em solvente nafta ou xileno. O metal reage violentamente com a água, formando 

hidróxido de sódio e hidrogênio:

2 Na + H2O  2 Na+ + 2 OH- + H2
↑

Em seus sais,  o sódio  aparece como cátion monovalente  Na+.  Estes formam soluções incolores,  a 

menos que o ânion seja colorido; quase todos os sais de sódio são solúveis em água. 

Nos ensaios analíticos recomenda-se usar o cloreto de sódio.

REAÇÕES DO ÍON SÓDIO (Na+)
Reação com acetato de uranilo e magnésio (ou uranilacetato de magnésio)

O precipitado amarelo cristalino indica a presença de íons sódio. A adição de aproximadamente um terço 

do volume de álcool favorece a precipitação. A reação é muito sensível e é específica para o sódio.

NaCl + 3UO2(C2H3O2)2 + Mg(C2H3O2)2 + C2H4O2 + 9H2O  NaMg(UO2)3(C2H3O2)9.9H2O↓ + HCl

Em presença de grandes quantidades de K+ pode-se formar cristais acidulares (em forma de agulhas) de 

CH3COOK.(CH3COO)2UO2. Portanto, se o K+ encontra-se em alta concentração na solução estudada, 

antes de pesquisar o Na+ por meio do uraniloacetato de magnésio, deve-se diluir a solução com água e 

tomar para o teste algumas gotas da solução diluída.

Para  a  pesquisa  de  Na+,  o  meio  deve  estar  neutro.  As  soluções  ácidas  devem  ser  previamente 

neutralizadas com amônia. 

Ao  substituir  no  reagente  o  sal  de  magnésio  pelo  de  zinco,  obtém-se  um  precipitado  do  sal 

NaCH3COO.Zn(CH3COO)2.3UO2(CH3COO)2.9H2O, análogo ao sal de magnésio que foi descrito.

Reações  com  hexanitritocobaltato  (III)  de  sódio,  com  ácido  hexacloroplatínico  (IV),  solução 

saturada de hidrogenotartarao de sódio e solução de ácido perclórico ou perclorato de sódio. 
O íon sódio não forma precipitados com os ânions destes reagentes.

PROPRIEDADES DO POTÁSSIO
O potássio é um metal branco prateado e mole. Funde a 63,5ºC. Ele permanece inalterado no ar seco, 

mas  é  rapidamente  oxidado  no  ar  úmido,  cobrindo-se  com  um  filme  azul.  O  metal  decompõe-se 

violentamente em água, desprendendo hidrogênio e queimando com uma chama violeta:

2 K + 2 H2O  2 K+ + 2 OH- + 2 H2

Comumente, o potássio é guardado no solvente nafta (fração de destilação do petróleo, constituída por 

hidrocarbonetos de baixo ponto de ebulição). Os sais de potássio contêm o cátion monovalente K+. Estes 

sais são geralmente solúveis e formam soluções incolores, a menos que o ânion seja colorido. Use 

cloreto ou iodeto de potássio nos testes.
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REAÇÕES DO ÍON POTÁSSIO (K+)
Reação com hexanitritocobaltato (III) de sódio: Na3[Co(NO2)6]

Embora existam vários sais de potássio pouco solúveis com ânions de grande massa, o íon potássio é 

preferentemente  identificado  precipitando-o  como  K2NaCo(NO2)6.H2O,  amarelo,  pelo  íon 

hexanitrocobaltato (III). 

2K+  +  Na+  +  Co(NO2)6
3-  +  H2O     K2NaCo(NO2)6.H2O (s)

A solubilidade do K2NaCo(NO2)6.H2O é cerca de 0,44 mg/mL, permitindo que concentrações de potássio 

muito baixas possam ser detectadas. 

A  precipitação  do  íon  potássio  é  rápida  em soluções  concentradas  e  na  presença  de  excesso  de 

reagentes, porém, é lenta em soluções diluídas. Podemos acelerar a precipitação por aquecimento.

3K+ + [Co(NO2)6]3-  K3[Co(NO2)6] ↓  ppt amarelo

Os íons interferentes são: 

(a) o NH4
+, que forma um precipitado semelhante, (NH4)2NaCo(NO2)6.H2O; 

(b) o H+, proveniente de um ácido forte, que decompõe o nitrito 3NO2
- + 2H+    2NO(g)  +  NO3

-  +  H2O e 

reduz o cobalto (III) a cobalto (II), róseo; 

(c) o OH- de uma base forte, que precipita o Co(OH)3,  castanho ou preto e 

(d) os agentes oxidantes ou redutores, que destroem o reagente (os iodetos e outros agentes redutores 

interferem e devem ser eliminados antes de se efetuar o ensaio)

Reação com Íons ClO4
-

O íon potássio em solução não muito diluída forma com íon perclorato, um precipitado branco, cristalino, 

de perclorato de potássio.

K+ + ClO4
-  KClO4 ↓

O precipitado branco tem a solubilidade reduzida adicionando-se solução alcoólica de ácido perclórico, 

sendo que esta não deve ser aquecida, pois pode produzir explosão perigosa. O I- não interfere nesta 

reação.

IDENTIFICAÇÃO DE Na+ E K+ PELA PROVA DA CHAMA
Os sais voláteis de sódio dão à chama cor amarelo-vivo. Esta reação é característica do sódio. O teste 

de chama para o sódio dá uma coloração amarelo-ouro persistente, causada pela emissão de luz de 

comprimento  de  onda  entre  589,0  e  589,6  nm.  Este  teste  é  altamente  sensível  e  permite  detectar 

concentrações de sódio tão baixas como 1 µg/mL (< 5.10-5 mol/L). No caso de um teste de chama não 

conclusivo, o íon sódio pode ser identificado precipitando-o como NaZn(UO2)3(C2H3O2)9.6H2O, amarelo 

pálido, pelo reagente de sódio (uma solução saturada de acetato de zinco e acetato de uranila, em ácido 

acético): 

Na+ + Zn2+ + 3UO2
2+ + 9CH3COO- + 6H2O   NaZn(UO2)3(C2H3O2)9.6H2O(s)
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Como os íons Mg2+, K+ e NH4
+ não formam precipitados com o reagente de sódio, o teste de identificação 

pode ser efetuado na presença destes cátions. 

O potássio dá uma chama levemente violeta no teste de chama, como resultado da emissão de duas 

linhas, uma a 404 nm (violeta) e outra a 768 nm (vermelha), que é facilmente mascarada pela chama do 

sódio em 589,0 nm. Felizmente, a cor da chama devido ao íon sódio não é transmitida pelo vidro azul de 

cobalto que absorve luz de comprimento de onda entre 500 e 670 nm, enquanto a cor da chama do íon 

potássio é transmitida. Assim, vista através deste vidro a chama do potássio aparece vermelha. 

Utiliza-se um fio de platina de cerca de 3 cm de comprimento, preso a uma vareta de vidro. Inicialmente, 

limpa-se o fio, introduzindo-o em ácido clorídrico concentrado e levando-o à zona de fusão da chama do 

bico de Bunsen. O fio está limpo quando não emprestar coloração à chama. Coloca-se uma pequena 

quantidade de NaCl  num vidro  de relógio,  umedeça o fio  em ácido clorídrico  concentrado,  toque a 

amostra de modo a aderir uma pequena quantidade desta e leve à chama oxidante do bico de Bunsen, 

observando a coloração amarela intensa produzida.

O teste de chama para o íon potássio é menos sensível do que o teste para o sódio. O potássio dá uma 

coloração violeta que se extingue rapidamente à chama, e é facilmente mascarada pelo sódio. Para se 

fazer o teste de potássio na presença de sódio, usa-se o vidro de cobalto. O teste da chama para o 

potássio pode ser feito usando-se cloreto de potássio, e o procedimento prático é idêntico ao caso do 

sódio.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS:

1. Escreva sobre as propriedades dos sais de sódio, potássio, amônio e magnésio.

2. Qual o procedimento para eliminar o íon amônio no teste analítico do 5º grupo de cátions?

3.  Para a pesquisa de Na+,  no 5º  grupo,  o meio  deve estar  neutro.  As soluções ácidas devem ser 

previamente neutralizadas com amônia. Por quê?

4.  Explique  a  dissolução do Mg(OH)2  em solução  de NH4Cl  e  escreva  as equações dos equilíbrios 

químicos envolvidos.

5. Explique porque não há formação de precipitado quando o íon magnésio é tratado com hidróxido de 

amônio em presença de sais de amônio.

6.  Explique porque ocorre a dissolução do carbonato de magnésio com ácido acético diluído e com 

cloreto de amônio e escrevas as equações químicas envolvidas.
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7. Explique, inclusive com equações ajustadas, a constatação do cátion amônio presente numa amostra 

ou solução problema usando os testes analíticos com:

a) Reagente de Nessler

b) Reação com solução de nitrato mercuroso

c) Reação com solução de nitrato manganoso em presença de peróxido de hidrogênio.

8 – Por que a pesquisa do cátion amônio deve ser feito na amostra original? Justifique e dê pelo menos 

um exemplo favorável e um desfavorável nessa investigação, com equação química. 

REFERÊNCIAS:

FADIGAS, Joelma. Química Analítica Qualitativa. Camaçari. Ceteb-CA (Apostila).

COSTA, M. Q. Análise Química Qualitativa. UFPA, Pará. (Apostila).

FIEDLER,  Haidi  D.  L..  Análises  de  Espécies  Iônicas.  Operações  de  separação  e  determinação 
envolvendo amostras naturais. Departamento de Química, UFSC, 2008. (Apostila).

MATTA, M. H.R. QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA. Práticas em Laboratório.  Campo Grande/MS – 
UFMS – 2008. (Apostila).

VOGEL, A. I. Química Analítica Qualitativa. São Paulo: Mestre Jou, 1981.
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PARTE EXPERIMENTAL – 07: ANÁLISE DOS CÁTIONS DO GRUPO V (Na+ , K+ , NH4
+ , Mg2+).

MATERIAIS E REAGENTES

Tubos de ensaio / Pipetas graduadas de 1, 2 ou 5 Ml / Estantes para tubos de ensaio

Béqueres de 50, 100 e 250 mL / Chapa de aquecimento / Papel indicador / Papel de filtro em tiras

Papel de tornassol vermelho / Pinça de madeira / Bastão de vidro / Fio de níquel-cromo

Vidro azul de cobalto / NaOH 6 mol/L / CH3COOH  6 mol/L / NH4OH  6 mol/L / NaCl  0,5 mol/L

KCl 0,5 mol/L / LiCl 0,5 mol/L / MgCl2 0,5 mol/L / HCl concentrado / (NH4)2CO3 1,5 mol/L / NH4Cl 1 mol/L

CH3COONa 3,0 mol/L / (NH4)2SO4 2,5 mol/L /Na2HPO4 1,0 mol/L ou (NH4)2HPO4 1,0 mol/L

OBJETIVOS

• Desenvolver a capacidade de observar e coletar dados experimentais, correlacionando-os com 

os fundamentos teóricos. 

• Realizar algumas reações químicas para entender a marcha analítica dos cátions do V grupo.

• Escrever as equações correspondentes aos experimentos para fortalecer o domínio do tema.

• Manusear  corretamente  vidrarias  e  equipamentos  de  laboratório  para  melhorar  formação 

profissional.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
A este grupo pertencem os cátions Li+ , Na+ , K+ , NH4

+ e Mg2+e outros elementos raros (Rb+ e Cs+). A 

maioria dos seus compostos são solúveis em água. Devido a isto, eles não precipitam sob a ação de 

íons Cl -, S2- (em meio ácido), S2- (em meio NH4
+ / NH3) e CO3

2- (em meio NH4
+ / NH3). Desta forma, não 

existe um reagente de grupo. Por outro lado, não formam espécies complexas. O potássio e o sódio 

pertencem ao Grupo IA do sistema periódico dos elementos e são metais alcalinos fortemente reativos. 

Decompõe  energicamente  a  água  a  temperatura  ambiente,  liberando  hidrogênio  e  formando  os 

hidróxidos correspondentes. Por exemplo:

2 Na (s) + 2H2O (l)  2Na+ (aq) + OH-
(aq) + H2 (g)

Os hidróxidos dos metais alcalinos são os álcalis mais fortes.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: REAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DOS CÁTIONS DO GRUPO V
Como não existe reativo de grupo, os íons são analisados um a um. Em uma análise sistemática o íon 

NH4
+ deve ser analisado primeiro, pois, devido ao fato de apresentar a mesma reatividade do íon K+, 

pode levar a uma interpretação errada do resultado.

a) Reações características do íon amônio
Com NaOH ou KOH 6,0 mol/L: ocorre o desprendimento de amônia, que pode ser facilmente detectada. 

Coloque cerca de 0,5 mL de solução de cloreto de amônio ou sulfato de amônio, em tubo de ensaio, 

adicione cerca de 5 gotas de NaOH 6,0 mol/L e aqueça. Observa-se o desprendimento de gás amônia 

que pode ser confirmado por um dos seguintes testes:

- Odor característico;
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- Papel de tornassol vermelho fica azul (substituir por papel de pH umedecer, verificar o pH e fazer os 

vapores de amônia tocar o papel úmido e fazer nova leitura do pH);

- Papel de filtro umedecido com solução de fenolftaleína (mudança de coloração do papel para rósea); 

-  Fumaças brancas quando em contato com vapores de HCl concentrado (com um bastão de vidro 

umedecido  com  HCl  concentrado  (cuidado)  aproximar  da  boca  do  tubo  de  ensaio  que  está 

desprendendo amônia para caracterizar o íon amônio).

b) Reações características do íon magnésio
Com NaOH 6,0 mol/L: ocorre formação de um precipitado branco.

Coloque 5 gotas da solução de MgCl2 num tubo de ensaio e adicione gotas de solução 6,0 mol/L de 

NaOH. Observe a formação do precipitado branco.

Equacione a reação química que ocorre. Solúvel em cloreto de amônio diferença do cálcio, estrôncio e 

bário.

Com NH4OH 6,0 mol/L: ocorre formação de um precipitado branco e solubilização posterior.

Coloque 5 gotas da solução de MgCl2 num tubo de ensaio e adicione gotas de solução 6,0 mol/L de 

NH4OH. Observe a formação do precipitado branco. Adicionar gotas de solução de NH4Cl 1 mol/L e 

observar o ocorrido. Equacione a reação química que ocorre. Solúvel em cloreto de amônio diferença do 

cálcio, estrôncio e bário.

Com (NH4)2CO3 ocorre formação de um precipitado branco e solubilização posterior.

Coloque 5 gotas da solução de MgCl2 num tubo de ensaio e adicione gotas de solução (NH4)2CO3 1,5 

mol/L  Observe  a  formação do  precipitado  branco.  Adicionar  gotas  de  solução  de  NH4Cl  1  mol/L  e 

observar o ocorrido. Equacione a reação química que ocorre. Solúvel em cloreto de amônio diferença do 

cálcio, estrôncio e bário.

Com Na2HPO4 (monohidrogeno fosfato de sódio): formação de precipitado  branco.

Coloque 5 gotas da solução de MgCl2 em um tubo de ensaio e adicione gotas da solução de Na2HPO4 1 

mol/L. Observe a formação de um precipitado branco cristalino de fosfato de magnésio e amônio, em 

presença de NH4
+/NH3 (3 gotas).

Mg2+
(aq) + NH3(aq) + HPO4

2-
(aq) + 6H2O(l)  MgNH4PO4.6H2O(s)

Reações de identificação pelo teste na chama 
Determinados compostos metálicos quando volatilizados e atomizados na chama não luminosa do bico 

de Bunsen,  apresentam transições eletrônicas e emitem ondas eletromagnéticas dentro  da faixa do 

visível, comunicando-lhes cores características. Para efetuar o teste na chama é recomendado fio de 

platina ou de níquel-cromo.

Inicialmente o fio é limpo por imersão em ácido clorídrico concentrado e, então, aquecido na região mais 

quente da chama de Bunsen (zona de fusão). O fio estará limpo quando não transmitir  coloração à 

chama. Após um pequeno intervalo de tempo, introduz-se o fio em ácido clorídrico não contaminado e, 

então, numa porção de amostra em análise, de modo que um pouco desta fique aderido ao fio. Este é 
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introduzido  na zona oxidante  inferior,  no cone externo da chama,  e  observa-se a cor  transmitida à 

chama. As substâncias menos voláteis são aquecidas na zona de fusão da chama. A cada ensaio deve-

se proceder a limpeza do fio utilizado na análise.

Uma  chama  não-luminosa  de  Bunsen  consiste  de  três  partes:  um  cone  interno  azul  (ADB), 

compreendendo principalmente o gás não queimado, uma ponta luminosa em D (que só é visível quando 

os  orifícios  de  ar  estão  ligeiramente  fechados);  um  manto  externo  (ACBD),  no  qual  se  produz  a 

combustão completa do gás. As partes da chama estão ilustradas na figura abaixo.
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Procedimento experimental do teste da chama:

Utilizando um fio de platina,  níquel cromo ou similar,  após limpeza com HCl  concentrado,  testar  as 

amostras das soluções problemas na chama de um bico de Bunsen. Anotar as cores e depois descobrir 

com as referências científicas. Se houver dúvida, repetir ou fazer algum ensaio químico complementar.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS:

1. Escrever todas as equações envolvidas nos experimentos de cada cátion estudado.

2 - Por que se coloca o íon amônio entre os cátions do grupo V?

3 - Por que se deve remover os sais de amônio antes de se fazer os testes para o íon potássio?

4 -  Uma amostra  desconhecida pode conter  um ou mais  sais  dos seguintes compostos:  cloreto  de 

amônio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e dicromato de potássio. Esta amostra é dissolvida em 

água originando uma solução incolor.  A solução dá uma coloração violeta  que logo se extingue na 

chama do bico de Bunsen. Somente com estas informações, diga quais os compostos estão presentes, 

ausentes ou que não podem ser determinados pelo método.

REFERÊNCIA DO TEXTO:
Adaptação da aula  CÁTIONS DO V GRUPO de  Química  Analítica  Qualitativa  dos  professores  Luiz 
Augusto  dos Santos Madureira  e  Valfredo T.  de Favere da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA..  CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS.  DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. 
SEMESTRE 2009.1. Disponível em <www.qmc.ufsc.br/analitica>. 
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............................................... CAPÍTULO 07 ...............................................
.........FUNDAMENTOS ANALÍTICOS E REAÇÕES DOS ÂNIONS EM ANÁLISES DE AMOSTRAS ........

(SEGUNDO VOGEL)

 
INTRODUÇÃO
Os métodos utilizados para a detecção de ânions  não são sistemáticos como os descritos para os 

cátions.  Não  existe  uma  marcha  sistemática  que  permita  a  separação  dos  ânions  em grupos  e  a 

subseqüente separação de seus componentes para as reações de indicação e confirmação.

Um esquema de classificação, segundo Vogel, é apresentado na tabela a seguir, embora não seja muito 

usado por não ser único, variando muito conforme os autores. 

CLASSES GRUPOS CARACTERÍSTICAS ÂNIONS ENQUADRADOS

A

I
Ânions que desprendem 

gases quando tratados 

com HCl ou H2SO4 diluído:

Carbonato  CO3
2-,  bicarbonato  HCO3

-,  Sulfito  SO3
2-,  tiossulfato 

S2O3
2-,  sulfeto  S2-,  nitrito  NO2

-,  hipoclorito  OCl-,  cianeto  CN- e 

cianato OCN-.

II
Ânions que desprendem 

gases quando tratados 

com H2SO4 concentrado.

Todos os do grupo I e mais: fluoreto F-, hexafluorsilicato [SiF6]2-, 

cloreto  Cl-,  brometo  Br-,  iodeto  I-,  nitrato  NO3
-,  clorato  ClO3

-, 

perclorato  ClO4
-,  permanganato  MnO4

-,  bromato  BrO3
-,  borato 

BO3
3- ou  B4O7

2-ou  BO2
-,  oxalato  (COO)2

2-,  tartarato  [C4H4O6]2-, 

acetato  CH3COO-,  hexacianoferrato  II  [Fe(CN)6]4-, 

hexacianoferrato III [Fe(CN)6]3-, tiocianato SCN-, formiato HCOO- 

e citrato [C6H5O7]3-.

B
I Ânions que apresentam 

reações de precipitação.

Sulfato  SO4
2-,  persulfato  S2O8

2-,  fosfato  PO4
3-,  fosfito  HPO3

2-, 

hipofosfito  H2PO3
-,  arseniato  AsO4

3-,  arsenito  AsO3
3-,  cromato 

CrO4
2-, dicromato Cr2O7

2-, silicato SiO3
2-, hexafluorsilicato [SiF6]2-, 

salicilato  C6H4(OH)COO-,  benzoato  C6H5COO- e  succinato 

C4H4O4
2-.

II
Ânions que apresentam 

reações de oxidação e 

redução:

Manganato  MnO4
2-,  permanganato  MnO4

-,  cromato  CrO4
2- e 

dicromato Cr2O7
2-.

As reações de alguns destes serão estudadas a seguir. As análises em laboratório podem ser realizadas 

utilizando-se tanto amostra sólida como uma solução tratada com carbonato. 

Serão estudados os seguintes ânions: CrO4
2-, SO4

2-, SO3
2-, CO3

2-, BO2
-, PO4

3-, S2-, Cl-, Br-, I-, NO3
-. 
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ANÁLISE DE ÂNIONS EM AMOSTRAS DESCONHECIDAS
Preparo da solução de extrato de carbonato
Quando  a  amostra  sólida  não  é  totalmente  solúvel  em água e  também para  eliminar  alguns  íons 

metálicos que interferem nos ensaios, usa-se levar à ebulição a amostra em estudo com uma solução de 

Na2CO3.  Com este  tratamento,  os ânions contidos na amostra  ficarão em solução sob a forma dos 

respectivos sais de sódio enquanto que os cátions interferentes como Mg2+, Ba2+, Ca2+ e os cátions dos 

grupos II e III, precipitam sob a forma de carbonato ou hidróxido e são assim eliminados da solução.

Análise de ânions 
A amostra sólida é testada com água (fria primeiro, logo quente) para ver se dissolve. Se o sólido se 

dissolve completamente é preparada uma solução estoque dissolvendo certa quantidade da amostra em 

porção de água e esta solução usada nos testes preliminares e específicos dos ânions. É anotada a cor 

da solução.

Testes preliminares
Os reagentes  H2SO4 concentrado  (frio  ou  quente),  BaCl2  e AgNO3 dão  reações  características  que 

fornecem informação útil para a identificação dos ânions presentes. H2SO4 é usado com o sal ou amostra 

sólida, enquanto que os outros dois reagentes são utilizados na solução do sal ou da amostra. 

Ensaio preliminar com H2SO4 concentrado
Uma pequena quantidade de amostra sólida é tratada com porção de H2SO4 concentrado.

Considerações sobre os efeitos observados neste ensaio:

• Efervescência, gás incolor e inodoro, presença de CO3
2-: 

CO3
2- + H2SO4   CO2(g) + H2O + SO4

2-

• Efervescência, gás incolor, odor penetrante e sufocante, presença de SO3
2-:

SO3
2- + H2SO4  SO2(g) + H2O + SO4

2-
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• Efervescência, odor de H2S, formação de enxofre, presença de S2-:

S2- + H2SO4  H2S(g) + SO4
2-

H2S(g) + H2SO4  SO2(g) + S(s) + 2H2O

• Efervescência, gás liberado é incolor, odor penetrante, fumega em ar úmido e torna vermelho o 

papel tornassol azul, presença de Cl-:

Cl- + H2SO4    HCl(g) + HSO4
-

• Efervescência, gás liberado é marrom de odor característico penetrante, fumega em ar úmido, 

vira para vermelho o papel tornassol azul, presença de Br-:

Br-- + H2SO4     HBr(g) + HSO4
-

2 HBr + H2SO4     Br2(g) + SO2  + 2 H2O

• Efervescência,  o sólido torna-se marrom escuro imediatamente,  ligeira  liberação de gás que 

fumega em ar úmido, odor a H2S, vapores violeta de iodo, presença de I-:

2 I- + 2H2SO4    I2(s) + SO4
2-+ 2H2O 

I- + H2SO4     HI(g) + HSO4
-

6 I- + 4H2SO4     3I2(s) + S(s) + 3SO4
2- + 4H2O

8 I- + 5H2SO4    4I2(s) + H2Sgs) + 4SO4
2- + 4H2O

• A quente: liberação de NO2, gás castanho com odor característico, acompanhado de vapores de 

ácido nítrico que formam fumaça no ar,  presença de NO3
-:

4 NO3
- + 2H2SO4   4NO2(g) + O2(g)  + 2SO4

2- + 2H2O

NO3
- + H2SO4  HNO3(g) + HSO4

-

• Mudança de cor do sólido de amarelo para laranja avermelhado, presença de CrO4
2-. 

                                                2CrO4
2- + H2SO4    Cr2O7

2-+ H2O + SO4
2-

• BO2
- + H2SO4   + H2O  H3BO3 + HSO4

-
 : não há indicação de cor.

• PO4
3- + SO4

2- + H2SO4: nada observado

Ensaio preliminar com BaCl2

Certa quantidade de solução da amostra é alcalinizada ligeiramente com solução de NH4OH diluída e 

homogeneizada até  misturar  bem. Se ocorrer  precipitação,  a  solução é filtrada ou centrifugada e o 

resíduo sólido (precipitado) desprezado. O filtrado ou parte líquida decantada recebe solução de BaCl2 

diluída, é centrifugada ou filtrada e observado o precipitado. Um precipitado branco indica presença de 

um ou mais dos ânions seguintes: SO3
2-, SO4

2-, CO3
2-, BO2

- e/ou PO4
3-, e exclui a presença de CrO4

2-. Um 

precipitado amarelo indica a presença de CrO4
2-. 

SO3
2- + BaCl2  2Cl- + BaSO3↓  (branco)

SO4
2- + BaCl2  2Cl- + BaSO4↓  (branco)

CO3
2- + BaCl2  2Cl- + BaCO3↓  (branco)

PO4
3- + BaCl2  2Cl- + Ba3(PO4)2↓ (branco)

CrO4
2- + BaCl2  2Cl- + BaCrO4↓ (amarelo pálido)

Cl-, Br-, I-, S2-, NO3
- e BO2

- não formam precipitados com o íon bário.
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O precipitado é  tratado com HCl  diluído até  a solução ficar  ácida.  Se houver  total  solubilização do 

precipitado, indica ausência de sulfato, pois este deveria permanecer na forma sólida.

BaSO3↓ + 2HCl  SO2(g)  + BaCl2+ H2O

BaSO4↓ + HCl   precipitado insolúvel (reação não ocorre)

BaCO3↓ + 2HCl  CO2(g)  + BaCl2+ H2O

Ba3(PO4)2↓ + 4HCl  BaHPO4 + 2BaCl2 + H3PO4

2BaCrO4↓ + 2HCl  BaCr2O7+ BaCl2+ H2O

Ensaio preliminar com HCl diluído e recolhimento de gás em água de barita

Uma pequena quantidade da amostra sólida é tratada com solução diluída de HCl e o gás desprendido é 

recolhido em uma solução de  hidróxido de bário (água de barita). O desprendimento de gás pode ser 

violento (efervescência) ou suave. Quando necessário é aquecido a amostra tratada com o HCl diluído, 

de modo a facilitar a evolução do gás pelo tubo de recolhimento até a solução de Ba(OH)2 .

Se a efervescência é um gás incolor e inodoro e recolhido na solução de Ba(OH)2 ocorre a formação de 

um precipitado branco pode-se constatar a  presença de carbonato, CO3
2. A liberação de gás incolor 

com forte odor penetrante que quando recolhido em uma solução de Ba(OH)2 forma um precipitado 

branco, indica a presença de sulfito, SO3
2-. 

CO3
2- + 2HCl   CO2(g) + H2O + 2Cl-

CO2(g) + Ba(OH)2 →  BaCO3(s) + H2O

SO3
2- + 2HCl   SO2(g) + H2O + 2Cl-

SO2(g) + Ba(OH)2 →  BaSO3(s)  + H2O

Cl- + HCl  HCl(g) + Ba(OH)2:  não forma precipitado

Br- + HCl  HBr(g) + Ba(OH)2:  não forma precipitado

I- + HCl   HI(g) + Ba(OH)2: não forma precipitado

S2- + HCl   H2S(g) + Ba(OH)2:  não forma precipitado

        

SO4
2-, PO4

3-, CrO4
2-, NO3

-, BO2
-:  não liberam gás.
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Ensaio preliminar com AgNO3

A amostra em solução aquosa é tratada com solução de AgNO3 diluída. Se não ocorrer formação de 

precipitado, Cl-, Br-, I-, S2-, PO4
3-, CrO4

2-, SO3
2- e BO2

- estão ausentes. Se formar um precipitado, qualquer 

ou todos os 11 ânions podem estar presentes. Se o precipitado é branco, Br-, I-, S2-,  PO4
3-,  CrO4

2- e 

possivelmente CO3
2- estão ausentes, mas os outros podem estar presentes; se o precipitado é preto, 

todos os 11 ânions podem estar presentes já que o preto mascara todas as outras cores, mas Ag2S ou 

Ag2CrO4 possivelmente podem estar presentes e serem responsáveis pela cor escura. O precipitado é 

centrifugado ou filtrado, lavado bem e tratado com solução de HNO3 diluído e agitado bem para completa 

solubilização de alguns ânions. Se o precipitado dissolve completamente, Cl-, Br-, I-, S2-estão ausentes. 

Se o precipitado não dissolve completamente, um ou mais dos 4 ânions mencionados está presente. A 

observação da aparência do resíduo é usada para deduzir sua possível  composição. Esta solução é 

centrifugada ou filtrada e o filtrado é tratado com solução diluída de NH4OH até alcalinizar o meio e em 
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seguida  levemente  acidificada  com  ácido  acético  diluído  e  recebe  solução  de  AgNO3 diluído.  Os 

seguintes  precipitados  serão  formados  se  os  ânions  referidos  estão  presentes:  Ag2CrO4 marrom-

avermelhado; Ag3PO4, amarelo; AgBO2, branco; Ag2SO3 branco. Com as considerações anteriores pode-

se concluir que ânions estão definitivamente presentes e definitivamente ausentes. O esquema seguinte 

ajuda a entender as operações descritas.

TESTES ESPECÍFICOS PARA ÂNIONS
Teste para sulfetos

A identificação do íon sulfeto se baseia na liberação de sulfeto de hidrogênio gasoso quando a amostra é 

tratada com um ácido forte.  Este  gás  é  reconhecido pelo  enegrecimento que provoca no  papel  de 

acetato de chumbo. 

Sulfeto metálico  +  mH+  Men+  +  H2S(g)

Pb2+  +  H2S(g)    PbS(s)  +  2H+

Os sulfetos de níquel, cobalto, dos metais do grupo da prata e do grupo do cobre-arsênio são insolúveis 

em HCl diluído. Entretanto, adição de zinco reduz os cátions dos sulfetos e libera H2S. 

Zn(s)  +  HgS(s)  +  2H+     Zn2+  +  Hg(l)  +  H2S(g)
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Os íons sulfitos e tiocianatos também produzem H2S quando tratados com zinco e ácido, porém, nenhum 

desses íons está presente no resíduo insolúvel em HNO3 da transposição com carbonato. 

H2SO3  +  3Zn(s)  +  6H+    3Zn2+  +  H2S(g)  +  3H2O

SCN-  +  Zn(s)  +  3H+    Zn2+  +  H2S(g)  +  HCN(g)

O ensaio laboratorial  pode ser resumido como:  Uma pequena porção de amostra sólida recebe um 

pouco de Zn granulado. Em seguida é adicionado gotas de HCl diluído e o recipiente de reação (tubo de 

ensaio mais comum) é coberto imediatamente com papel de filtro previamente umedecido com acetato 

de chumbo diluído..

A liberação de um gás incolor com forte odor desagradável e irritante e imediato escurecimento do papel 

de filtro umedecido confirma a presença de sulfeto, S2-
.

S2- + Zn + H+  Zn2+  +  H2S(g)

H2S(g)  + Pb(CH3COO)2   PbS(s) (preto)

Teste para iodeto

A identificação do íon iodeto se baseia na oxidação deste íon a iodo elementar pelo ácido nitroso ou íons 

férrico. 

NO2
-  +  H+    HNO2

            2I-  +  2HNO2  +  2H+     I2(s)  +  2NO(g)  +  2H2O

          2I-  +  2Fe3+     I2(s)  +  2Fe2+

O iodo é extraído e concentrado pelo tetracloreto de carbono, CCl4, no qual é mais solúvel que em água, 

dando uma coloração violeta neste solvente. Como os íons brometo ou cloreto não são oxidados pelo 

HNO2 ou Fe3+, o teste pode ser executado na presença destes íons. 

Outra maneira de constatação é através da mistura de um iodeto sólido com igual quantidade de bióxido 

de manganês, MnO2, e ácido sulfúrico, H2SO4, concentrado e aquecimento suave. Há desprendimento de 

vapores violáceos de iodo que podem ser identificados pela cor característica. Primeiro forma-se iodeto 

de hidrogênio, HI, que logo se oxida a iodo, I2. 

NaI + H2SO4 →NaHSO4 + HI

             MnO2+ 4 HI → MnI+2 H2O+I2

I2 = vapores violáceos

O ensaio laboratorial  pode ser resumido como:  A amostra é acidificada com ácido acético e recebe 

solução diluída de nitrito de potássio (KNO2). Recebe aquecimento e observa-se a ocorrência de alguma 

reação. O recipiente é resfriado e a solução ensaiada recebe gotas de tetracloreto de carbono (CCl4) ou 

clorofórmio (HCCl3) e é agitada fortemente e deixada em repouso por uns 30 segundos. Uma coloração 

marrom amarelada e liberação de vapores violeta confirma a presença do iodeto,  I- , na forma de iodo 

molecular.  O I2 é muito solúvel em CCl4 ou CHCl3 colorindo de violeta a camada orgânica devido à 

formação de I2 (presença de iodeto é confirmada).

2I- + 2NO2
- + 4H+  I2 + 2NO  +  2H2O (marrom amarelado em solução, vapores violeta)
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Teste para brometo
A identificação do íon brometo se baseia na oxidação deste íon a bromo livre pelo íon permanganato em 

meio de ácido nítrico. 

2MnO4
-  +  10Br-- +  16H+  5Br2(l)  +  2Mn2+  +  8H2O

 O bromo é extraído e concentrado pelo tetracloreto de carbono, no qual é mais solúvel que em água, e 

apresenta uma cor laranja naquele solvente. 

Os íons iodeto interferem no teste por que são oxidados pelo MnO4
-, de acordo com a reação: 

2MnO4
-  +  10I-  +  16H+   5I2(s)  +  2Mn2+  +  8H2O

e, se presentes, devem ser removidos de acordo com o procedimento proposto para o íon iodeto. 

Outra forma dessa constatação é descrita como: A mistura de um brometo sólido com igual quantidade 

de bióxido de manganês, MnO2,  e ácido sulfúrico, H2SO4, concentrado e se aquece suavemente, há 

desprendimento  de  vapores  de  bromo,  Br2,  que  podem  ser  identificados  pela  coloração  castanho-

avermelhada característica.

NaBr+ H2SO4 → NaHSO4 + HBr

MnO2 + 4 HBr → MnBr2 + 2 H2O + Br2

Br2 = vapores castanho-amarelados

O ensaio laboratorial pode ser resumido como: Uma porção da amostra em solução é acidificada com 

ácido nítrico diluído. Essa mistura recebe gotas de solução de permanganato de potássio e é agitada. 

Em seguida recebe gotas de CCl4  e novamente é bem agitada. Uma coloração amarela na camada 

orgânica confirma a presença de brometo, Br-, como bromo molecular, de modo semelhante ao ensaio 

do iodeto. A solução inicial de permanganato de potássio é violeta e descolore gradativamente a medida 

que vai sendo formada a coloração castanho-amarelada devido aos vapores de bromo e arrastado pelo 

solvente orgânico, CCl4.

Outro  ensaio  laboratorial  possível  para o  teste  de brometo:  Uma porção da amostra  em solução é 

acidificada com ácido acético diluído. Essa mistura recebe gotas de solução de hipoclorito de sódio e é 

agitada. Em seguida recebe gotas de CCl4  e novamente é bem agitada. Uma coloração amarela na 

camada orgânica confirma a presença de brometo, Br-, como bromo molecular, de modo semelhante ao 

ensaio do iodeto. Pode-se usar solução de gás cloro em substituição ao hipoclorito neste ensaio de 

brometo. A equação seguinte ilustra, de forma simplificada, o uso de hipoclorito ou solução aquosa de 

gás cloro no teste para iodeto.

OCl- (Cl2)  +  2Br-    Br2  +  2Cl-

Teste para cloreto

A identificação do íon cloreto baseia-se na sua precipitação como AgCl de uma solução ácida. 

Ag+  +  Cl-   AgCl(s)

Outros ânions que dão um precipitado com o íon prata não se formam em meio ácido (SO4
2- e PO4

3-), são 

voláteis em solução ácida (CO3
2-, SO3

2- e S2-), ou são destruídos por um agente oxidante forte (C2O4
2-, I-, 

Br- e SCN-). O íon peroxidissulfato é o oxidante mais empregado. 
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S2O8
2-  +  2I-     I2(s)  +  2SO4

2-

A confirmação  de  que  o  precipitado  é  o  AgCl  é  efetuada  dissolvendo-o  em solução  de  amônia  e 

reprecipitando este sal por acidificação da solução. 

AgCl(s)  +  2NH3    Ag(NH3)2
+  +  Cl-

Ag(NH3)2
+  +  Cl-  +  2H+     AgCl(s)  +  2NH4

+

Outra forma dessa constatação pode ser descrita como:  Quando se mistura a um cloreto sólido igual 

quantidade  de  bióxido  de  manganês,  MnO2,  e  ácido  sulfúrico,  H2SO4,  concentrado  e  se  aquece 

suavemente há desprendimento de cloro, Cl2, que pode ser identificado pelo odor característico, pela cor 

amarela esverdeada, por descorar um papel de tornassol umedecido e pela cor azul que toma o papel de 

iodeto de potássio com amido. Primeiro se forma o cloreto de hidrogênio, HCl que logo se oxida a cloro.

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2 + 2 H2O

Cl2 + 2 KI → 2 KCl + I2

I2 + amido = cor azul intensa

Teste diferencial para cloreto, brometo e iodeto
Uma porção da amostra em solução é acidificada com ácido nítrico diluído. Essa mistura recebe gotas 

de nitrato de prata diluído.  O precipitado é tratado com hidróxido de amônio diluído para testar sua 

solubilidade nesse reagente. Se o precipitado for amarelo e insolúvel confirma a presença do iodeto. Se 

for amarelo pálido, parcialmente solúvel confirma a presença do brometo e se o precipitado for branco e 

solúvel confirma a presença do cloreto.

Teste para borato

Os boratos são derivados de três ácidos bóricos: ácido ortobórico H3BO3; ácido pirobórico H2B4O7; ácido 

metabórico HBO2. A maioria dos sais são derivados dos ácidos meta e piro. Devido ao ácido bórico ser 

muito fraco, seus sais solúveis hidrolisam.

BO3
3-  +  3H2O   H3BO3  +  3OH-

B4O7
2-  +  7H2O   4H3BO3  +  2OH-

BO2
-  +  2H2O   H3BO3  +  OH-

Quando se trata um borato com H2SO4 concentrado, forma-se ácido ortobórico. 

BO2
-  +  H+  +  H2O    H3BO3

B4O7
2-  +  2H+  +  5H2O     4H3BO3

BO3
3-  +  3H+     H3BO3

A identificação do íon borato se baseia na reação de esterificação entre o ácido ortobórico e o álcool 

metílico na presença de ácido sulfúrico concentrado, para formar o Éster volátil, borato de metila. 
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H3BO3  +  3CH3OH    (CH3)3BO3(g)  +  3H2O

O ácido sulfúrico concentrado atua como um agente desidratante, absorvendo água e deslocando o 

equilíbrio da reação para a direita. 

O borato de metila arde com uma chama verde característica, quando queimado na presença de ar. 

2(CH3)3BO3(g)  +  9O2(g)      6CO2(g)  +  9H2O  +  B2O3(s)

A chama verde confirma a presença do íon borato. A chama de cor verde é imediata. Se não aparecer 

a cor logo no início, o teste é negativo.  A chama do metanol não apresenta cor, portanto o risco de um 

acidente é maior. Se o ânion borato não estiver presente na amostra, muito provavelmente não será 

observada NENHUMA cor na chama, mas ela estará ardendo. Portanto cuidado e atenção.

Teste para fosfato

A  identificação  do  íon  fosfato  se  baseia  na  precipitação  do  molibdofosfato  de  amônio, 

(NH4)3PO4.12MoO3,  amarelo brilhante,  quando excesso de molibdato de amônio é adicionado a uma 

solução ácida de íon fosfato. 

PO4
3-  +  12MoO4

2-  +  24H+  +  3NH4
+     (NH4)3PO4.12MoO3(s)  +  12H2O

A precipitação se desenvolve mais rapidamente na temperatura de 40-50 oC e em presença de excesso 

de HNO3. 

O íon arseniato também reage com o molibdato de amônio formando um precipitado amarelo insolúvel 

de molibdoarseniato de amônio, (NH4)3AsO4.12MoO3, interferindo na identificação do íon fosfato. Porém, 

esta  interferência  pode  ser  evitada  pela  adição  de  tioacetamida  à  solução  acidificada  com  HCl  e 

precipitando-o como As2S3. 

2H3AsO4  +  5H2S      As2S3(s)  +  2S(s)  +  8H2O

Agentes  redutores  também  interferem  na  reação  de  identificação  do  íon  fosfato,  destruindo  o  íon 

molibdato. Eles são removidos oxidando-os com ácido nítrico e evaporando a solução próxima a secura 

para eliminar os óxidos voláteis. 

Outra  forma  de  confirmação  do  íon  fosfato  consiste  em tratá-lo  pelo  sulfato  de  cobre,  CuSO4,  dá 

precipitado azul de fosfato cúprico, Cu3(PO4)2.

2 Na2HPO4 + 3 CuSO4 → Cu3(PO4)2 + 2 Na2SO4 + H2SO4

Teste para cromato
A identificação do íon cromato se baseia na formação do CrO5 azul, quando uma solução de cromato 

acidificada com HNO3 é tratada com peróxido de hidrogênio. 

2CrO4
2-  +  2H+     Cr2O7

2-  +  H2O

Cr2O7
2-  +  4H2O2  +  2H+    2CrO5  +  5H2O

Como o CrO5 é mais solúvel e mais estável em acetato de etila ou éter etílico do que em meio aquoso, a 

adição deste solvente ao meio concentra a cor azul do CrO5 tornando-a mais pronunciada. 

110



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS IPOJUCA
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA - 2009

PROFESSORES: SÁVIO PEREIRA E FLÁVIO FERREIRA

Uma coloração azul na camada do solvente orgânico confirma a presença de cromato. 

Uma outra confirmação do cromato pode ser descrita como: Tratado pelos sais solúveis de chumbo 

como acetato de chumbo, Pb(CH3COO)2, por exemplo, dá precipitado amarelo de cromato de chumbo, 

PbCrO4, insolúvel em ácido acético e solúvel em ácido nítrico diluído.

K2CrO4 + Pb(CH3COO)2 → PbCrO4 +2 KCH3COO

Teste para sulfato

A identificação do íon sulfato baseia-se na precipitação deste íon como sulfato de bário, que é muito 

pouco solúvel em meio ácido. 

SO4
2-  +  Ba2+  BaSO4(s)

No ensaio laboratorial a solução amostra é acidificada com HCl diluído e tratada com algumas gotas de 

BaCl2 diluído. A formação de um precipitado branco confirma a presença de SO4
2-.

Teste para nitrato

A identificação do íon nitrato baseia-se na sua redução a amônia por metais ativos (Al ou Zn ou liga de 

Devarda) em meio alcalino. 

3NO3
-  +  8Al  +  5OH-  +  18H2O    3NH3(g)  +  8Al(OH)4

-

NO3
-  +  4Zn  +  7OH-  +  6H2O     NH3(g)  +  4Zn(OH)4

2-

A amônia gasosa é então detectada por sua ação em papel de tornassol vermelho umedecido em água. 

NH3(g)  +  H2O     NH4
+  +  OH- 

Os íons amônio  interferem no teste  por  que liberam amônia  na presença de uma base forte  e,  se 

presentes, devem ser removidos de acordo com testes analíticos comuns para análise do 5º grupo de 

cátions. 

Outro teste para o íon nitrato: Ensaio do anel castanho.  Porção da solução amostra recebe gotas de 

uma solução de sulfato ferroso diluída e recém preparada e é bem misturada. A seguir com o tubo 

inclinado a 45º, verte-se cuidadosa e lentamente solução de H2SO4 concentrado, escorrendo o líquido 

pela parede do tubo, de modo que os líquidos se misturem o menos possível, permitindo assim que se 

forme uma camada na superfície da solução contendo nitrato. Na superfície de separação das duas 

camadas, H2SO4 e solução de FeSO4, forma-se um ANEL CASTANHO. Cuidado para não agitar!!!!. Um 

anel marrom formado na interface de contato dos dois líquidos confirma a presença de NO3
-.

NO3
2- + Fe2+ + H+   Fe3+  +   NO

Fe2+ + NO (excesso)   Fe(NO)2+  (marrom)

Iodeto, brometo e cromato interferem neste teste e, portanto, devem ser removidos previamente. Iodeto 

e brometo reagem com ácido sulfúrico gerando I2 e Br2. Se a coloração destes for intensa, eles podem 

ser precipitados com algumas gotas de solução de sulfato de prata e assim, removidos da solução por 

precipitação e decantação. Se o cromato estiver presente, alcaliniza-se a solução teste e adicionam-se 
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algumas gotas de solução de acetato de chumbo. Centrifuga-se e decanta-se, desprezando o cromato 

de chumbo.

SO4
2- + I- + H+    H2S + I2

SO4
2- + I- + H+    SO2 + I2

SO4
2- + Br- + H+   SO2 + Br2

CrO4
2- + Pb2+  PbCrO4(s)

Teste para sulfito

O íon sulfito  em solução ácida é um agente redutor  bastante ativo.  Sua identificação se baseia na 

oxidação a sulfato pelo permanganato, intensamente púrpura, que se reduz ao íon Mn2+, incolor. 

SO3
2-  +  2H+     H2SO3

5H2SO3  +  2MnO4
-     2Mn2+  + 5SO4

2-  +  4H+  +  3H2O

A presença de sulfato é detectada precipitando-o como BaSO4 em meio ácido, por meio de BaCl2. 

SO4
2-  +  Ba2+    BaSO4(s)

Todos os sulfitos ficam contaminados com sulfato por causa da oxidação atmosférica: 

2SO3
2- +  O2     2SO4

2-

Esta interferência bem como as causadas pelos íons cromato, nitrato e nitrito que oxidam o íon sulfito a 

sulfato em meio ácido, devem ser investigadas e removidas antes de realizar o teste de identificação. 

Teste para carbonato

A identificação do íon carbonato se baseia na capacidade que o dióxido de carbono tem de precipitar 

como BaCO3 de uma solução saturada de Ba(OH)2. 

CO2(g)  +  Ba2+  +  2OH-    BaCO3(s)  +  H2O

O gás carbônico é gerado quando a amostra é tratada com os ácidos. 

Carbonato do metal  +  mH+     Men+  +  CO2(g)  +  H2O

O íon sulfito interfere no teste por que desprende gás SO2 quando tratado com ácidos. Este gás reage 

com a solução de Ba(OH)2 formando um precipitado branco de BaSO3. 

SO2(g)  +  Ba2+  +  2OH-    BaSO3(s)  +  H2O

Esta interferência pode ser removida pela adição de peróxido de hidrogênio, que oxida o íon sulfito a 

sulfato. 

SO3
2-  +  H2O2  SO4

2-  +  H2O

Outra confirmação para o íon carbonato: Tratado pelo cloreto de cálcio, CaCl2, dá precipitado branco de 

carbonato de cálcio, CaCO3, solúvel no ácido acético diluído.

Na2CO3 +CaCl2 CaCO3 + 2 NaCl
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Teste para carbonatos em presença de sulfitos
Uma pequena porção da amostra sólida é tratada com gotas de H2O2 a 3% e agitada por 3 minutos. Em 

seguida recebe gotas de HCl diluído e o gás desprendido é recolhido em uma solução de hidróxido de 

bário. Uma efervescência de gás incolor e inodoro e formação de precipitado branco quando recolhido 

em Ba(OH)2, indica a presença de CO3
2.

SO3
2-  +  H2O2   SO4

2-

CO3
2-  +  HCl   CO2(g)  +  Ba(OH)2    BaCO3(s)

Teste para sulfito em presença de sulfato

Porção  da  solução  amostra  recebe  gotas  de  HCl  diluído  e  gotas  de  BaCl2 diluído.  Agita-se 

vigorosamente  e  se  formar  precipitado,  remove-se  por  centrifugação  e  decantação.  No  decantado 

(límpido) adiciona-se gotas de H2O2 3% e  gotas de BaCl2 diluído.

Se ocorrer formação de um precipitado branco está confirmado a presença de sulfito. 

SO3
2- + SO4

2- + HCl + BaCl2   BaSO4 (s) (branco) + SO3
2-

SO3
2-  + H2O2   SO4

2-

SO4
2-  + BaCl2   BaSO4(s)

A primeira  adição  de  cloreto  de bário  precipita  o  sulfato  que  pode estar  presente  removendo-o  da 

solução  para que não interfira no teste do sulfito. H2O2 oxida então o sulfito a sulfato e este então é 

precipitado na forma de sulfato de Ba, BaSO4.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS:
1. Como os anions são separados em grupos e o que caracteriza cada um destes grupos?

2. Em que se distingue a análise dos ânions da dos cátions? Justifique e exemplifique com 

algumas equações ajustadas.

3. Na reação do íon sulfato, pode-se utilizar HCl concentrado em vez de HCl diluído? Por quê?

4. Como se identificam os ânions que contêm enxofre, quando simultaneamente presentes? 

Explique e utilize equações.

5. Que íons podem prejudicar a pesquisa do carbonato? Como proceder se estes existem na 

solução em análise?

REFERÊNCIAS:

FADIGAS, Joelma. Química Analítica Qualitativa. Camaçari. Ceteb-CA (Apostila).

COSTA, M. Q. Análise Química Qualitativa. UFPA, Pará. (Apostila).

MATTA, M. H.R. QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA. Práticas em Laboratório.  Campo Grande/MS – 
UFMS – 2008. (Apostila).

VOGEL, A. I. Química Analítica Qualitativa. São Paulo: Mestre Jou, 1981.
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PARTE EXPERIMENTAL – 08: ANÁLISE DE ÂNIONS – REAÇÕES DE CARACTERIZAÇÃO: 

NO2
-, SCN-, Cl-, SO4

2-, CrO4 2-e CO3
2- 

MATERIAIS E REAGENTES
20 Tubos de ensaio / 2 Pipetas graduadas 5 mL / 1 Estante para tubos de ensaio

1 Béquer de 100 mL / Chapa de aquecimento / Papel indicador / Pinça de madeira

Bastões de vidro / Papel de filtro qualitativo / Amostras de ânions A, B, C, D, E, F

FeCl3 0,5 mol/L / NaF 0,1 mol/L / AgNO3 0,1 mol/L / H2SO4 0,5 mol/L / KMnO4 0,02 mol/L

BaCl2 0,25 mol/L / H2C2O4 0,5 mol/L

OBJETIVOS

• Desenvolver a capacidade de observar e coletar dados experimentais, correlacionando-os com 

os fundamentos teóricos. 

• Realizar algumas reações químicas para entender a caracterização analítica de alguns ânions.

• Escrever as equações correspondentes aos experimentos para fortalecer o domínio do tema.

• Manusear  corretamente  vidrarias  e  equipamentos  de  laboratório  para  melhorar  formação 

profissional.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Os métodos descritos para detecção de ânions não são tão sistemáticos como aqueles para análise de 

cátions. Não existe um sistema satisfatório para separação dos ânions em grupos principais, no entanto, 

é possível separá-los de acordo com a solubilidade de seus sais de prata, cálcio, bário e zinco, mas 

estes grupos servem apenas para indicar a limitação deste método.

O seguinte esquema de classificação apresentou-se satisfatório na prática, contudo, não é rígido, pois 

muitos ânions pertencem a mais de um grupo. Os processos empregados podem ser divididos em dois 

grupos:

A)  os que envolvem a identificação de produtos voláteis  obtidos por  tratamento com ácidos (gases 

desprendidos com HCl ou H2SO4 diluídos e gases desprendidos com H2SO4 concentrado); 

B) os que dependem de reações em solução (reações de precipitação e oxi-redução).

Os ensaios realizados nesta prática irão indicar os ânions presentes em cada uma das amostras de (A) a 

(F), através de teste confirmatório distinto, com base em reações em solução (grupo B).
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
01) Análise das reações das amostras com FeCl3
a) Em cada tubo de ensaio,  adicione 2,0 mL de cada substância a ser  analisada (A a F),  ou seja, 

adicionar 2 mL da amostra  A  em um tubo de ensaio, identificando-o, e a seguir, proceda da mesma 

forma com as amostra B a F.

b) Adicionar a cada tubo de ensaio, 1,0 mL da solução de FeCl3 0,5 mol/L e observar o que ocorre nos 

tubos. O aparecimento de um precipitado castanho indica a presença de CO3
2- e o surgimento de uma 

coloração vermelho sangue identifica a presença do SCN-. Separar estas amostras, pois as mesmas não 

serão mais caracterizadas.

c) Diluir a amostra do tubo que contém o SCN- e adicionar 4 mL da solução de NaF 0,1 mol/L e observar. 

A descoloração da solução indica a formação de um complexo mais estável de Fe3+ que é incolor. Qual a 

possível fórmula deste complexo? (Ver Vogel, pág. 348). Descartar os materiais ensaiados.

02) Análise das reações das amostras com AgNO3

a) Preparar nova bateria de tubos contendo 2 mL de amostra (descartando as amostras que contém o 

carbonato e tiocianato);

b) Acrescentar em cada tubo 1,0 mL de AgNO3 0,1 mol/L e observar o que ocorre.

c)  A  formação  de  um precipitado  marrom avermelhado  indica  a  presença  de  CrO4
2-.  Descartar  os 

materiais ensaiados.

03) Análise das reações das amostras com KMnO4/H+

a)  Preparar  nova  bateria  de  tubos  contendo  2  mL  das  amostras  cujos  ânions  ainda  não  foram 

identificados.

b) Juntar então a cada solução 1,0 mL de KMnO4 0,02 mol/L e 1 mL de H2SO4 0,5 mol/L, se houver 

descoloração de alguma solução, é indicativo da presença de NO2
-. Descartar os materiais ensaiados.

04) Análise das reações das amostras com KMnO4/ BaCl2/ H2C2O4

a) Preparar 2 tubos de ensaio contendo 2 mL das soluções das duas amostras, sendo uma do ânion Cl- 

e a outra do ânion ainda não identificado e adicionar à cada um 1 mL da solução de KMnO4 0,02 mol/L.

b) Acrescentar 1 mL da solução de BaCl2 0,25 mol/L e 1 mL da solução do H2C2O4 0,5 mol/L em cada um 

dos tubos, ocorre a formação de um precipitado no tubo que contém SO4
2- e a formação de uma solução 

avermelhada no tubo que contém Cl-.

c)  Aquecer  o  tubo  em  que  ocorreu  a  formação  do  precipitado  em  banho  de  água  até  completa 

descoloração da solução. O precipitado observado é róseo devido à adsorção do KMnO4 na superfície 

dos cristais precipitados. Descartar os materiais ensaiados.
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ESQUEMA SIMPLIFICADO DA MARCHA ANALÍTICA

EXERCÍCIOS PROPOSTOS:
1) Escrever todas as equações que representam as reações de identificação de cada ânion.

2) Quais das reações apresentadas são de oxi-redução? Justifique sua resposta?

3) Sugerir outros testes para identificar os ânions CO3
2- e CrO4

2-.

4) Porque apenas um ânion pode ser identificado no experimento 2?

Referência bibliográfica do autor:

Vogel, A. I., “Química Analítica Qualitativa”, 5a edição, Ed. Mestre Jou, (1981).

REFERÊNCIA DO TEXTO:

Adaptação  da  aula  prática  08  de  Química  Analítica.  Ministério  da  Educação.  Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. Departamento acadêmico de química e biologia.  Tecnólogo 
em processos ambientais.
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