
6.4.7. Cloro

6.4.7.1. Titulometria do nitrato de prata

A. Princípio do método

Após a extração do cloro em solução aquosa, na forma de íon Cl- o mesmo é titulado 

com nitrato de prata (AgNO3), na presença de cromato de potássio como indicador. O ponto 

final da titulação é determinado pela coloração marrom pálida, resultante da formação de 

cromato de prata depois de toda a precipitação do cloro (AgCl).

B. Reagentes

a. Solução de indicador de cromato de potássio (K2CrO4) a 5%; dissolver 5 g de 

K2CrO4 em aproximadamente 50 ml de água destilada. Adicionar solução-padrão 

de nitrato de prata (AgNO3), gota a gota, até formação de um leve precipitado 

vermelho permanente, filtrar e diluir a 100 ml.

b. Padrão de nitrato de prata: dissolver 4,791 g de AgNO3 e completar a 1.000 ml 

com água destilada. 1 ml desta solução equivale a 1 mg de cloro. Padronizar 

esse  padrão,  titulando  com  uma  solução  de  NaCl  0,03  N  pelo  método  de 

MOHR, usando como indicador 1 ml de solução de K2CrO4 a 5%.

C. Marcha analítica

(1) Tomar uma alíquota de 10,0 ml do Extrato F (0,1 g MS/25,0 ml água destilada) 

e passar para cápsula de porcelana;

(2) Adicionar 1,0 ml de solução de K2CrO4 a 5% como indicador;

(3) Titular com padrão de nitrato de prata até formação de coloração marrom pálida, 

isto é, cor desenvolvida devido à formação de cromato de prata depois de toda a 

precipitação do Cl-, anotando o volume gasto (V1);

(4) fazer prova em branco, titulando 10 ml de água destilada e anotar o volume de 

AgNO3 gasto (V2).

D. Cálculos



a. 100 mg MS 25 ml

                         X           10 ml           onde X= 40 mg MS

b. 1,0 ml AgNO3    1 mg Cl

V    Y            onde Y = V mg Cl

c. V mg Cl 40 mg MS

                     % Cl 100 mg MS           onde % Cl = 2,5 V

Onde, V = V1 – V2 = ml de AgNO3.
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