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Introdução 

No ensino da Química Analítica, os resíduos 

oriundos das titulações pelo método de Mohr 

requerem tratamento prévio para descarte, uma vez 

que possuem elementos potencialmente tóxicos, 

com alto valor agregado (cromo e prata), além de 

serem gerados em grandes quantidades.1,2 Assim, 

este trabalho teve como objetivo propor uma rota 

para a obtenção de uma solução de K2CrO4 1% 

(m/m), a partir de resíduos gerados nas titulações 

pelo Método de Mohr, no Laboratório de Analítica do 

IFRJ campus Duque de Caxias. O indicador 

reutilizado também foi submetido a teste de 

comparação com indicador convencional, reagente 

P.A. Nesta etapa, 18 alunos voluntários dos cursos 

técnicos de Química e Petróleo & Gás, dos períodos 

finais, realizaram análise de soro fisiológico pelo 

Método de Mohr e, após, responderam sobre as 

suas impressões nas análises com ambos 

indicadores (reutilizado e convencional). Ressalta-

se que os indicadores estavam identificados de 

forma genérica, a fim de evitar uma identificação 

prévia pelo avaliador. 

Resultados e Discussão 

O processo de obtenção do indicador reutilizado, 

Figura 1, foi elaborado, aplicando-se conceitos de 

solubilidade e acidez. 

Figura 1. Fluxograma das etapas para obtenção do 
indicador reutilizado. 
 

De acordo com as respostas dos voluntários, não 
houve alterações visuais significativas na percepção 
do ponto de viragem durante a titulação. No entanto, 
observou-se uma baixa precisão para os volumes 
de titulantes, Figura 2.  
 

 
Figura 2. Dispersão dos volumes de titulantes. 
 
A exatidão do indicador reutilizado foi considerada 
razoável, visto que para fins de ensino, pode ser 
uma alternativa para inserir conceitos de Química 
Verde. Ademais, os participantes valorizaram a 
utilização de gerenciamento reverso de recursos e 
sustentabilidade. 

Conclusões 

A rota proposta foi capaz de produzir um indicador 

reutilizado, semelhante ao indicador convencional 

para Método de Mohr. Além disso, a comunidade 

acadêmica pode refletir sobre a geração de 

resíduos gerados em laboratórios de ensino e a 

necessidade de uma gestão eficiente dos mesmos. 

Como etapas futuras, serão realizados ajustes no 

processo de obtenção do indicador reutilizado, bem 

como a sua validação.  
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