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Introdução 

Muitas vezes, o aluno apresenta grande dificuldade 
em estabelecer uma associação dos conceitos de 
química apresentados com suas origens científicas, 
como também, com o contexto social e tecnológico1. 
Para facilitar o aprendizado dos alunos de nível 
técnico nas aulas de Química Analítica Qualitativa e 
Quantitativa é importante contextualizar a química 
analítica com o uso de procedimentos laboratoriais 
que estarão presentes no cotidiano desse 
profissional. Nesse contexto, é muito importante 
relacionar os métodos de análise abordados nas 
aulas de química analítica com a análise de 
amostras e procedimentos experimentais presentes 
no cotidiano desse profissional. 
O objetivo do presente trabalho foi utilizar os 

conceitos da Química Analítica Clássica 
apresentados em sala de aula para os alunos do 
curso técnico em Química na identificação e 
quantificação do íon zinco em uma amostra de 
colágeno. 

Materiais e Métodos 

A Figura 1 ilustra as etapas do procedimento 

utilizado para identificar o íon zinco em amostra de 

colágeno hidrolisado obtida do comércio local. 

 

 
Figura 1. Etapas do procedimento utilizado para 
identificar o íon zinco em amostra de colágeno. 

 

A quantificação do íon zinco foi determinada por 

meio de titulação complexométrica, 

Aproximadamente 23 g da amostra do colágeno 

comercial foram adicionado a 200 mL de água 

deionizada e 15 mL de solução tampão amoniacal. 

A amostra foi titulada contra uma solução 

padronizada de EDTA 0,05 M utilizando o indicador 

negro de eriocromo T. 

Resultados e Discussões 

Observou a formação de um precipitado branco no 

sobrenadante 3 (Figura 1), o que indica a presença 

de íon zinco na amostra de colágeno. 

No ensaio de titulação complexométrica, obteve um 

volume médio de titulante gasto igual a 5,20 mL. 

Com base no volume de titulante gasto calculou-se 

a quantidade de zinco na amostra de colágeno 

comercial, que apresentou 7,28 mg de zinco/10,0 g 

de amostra. O resultado de zinco obtido pelo 

método desenvolvido no estudo indicou uma 

concentração do elemento no produto semelhante 

ao indicado no rótulo, onde para a mesma 

quantidade de colágeno haveriam 7 mg de zinco/10 

g de amostra. 

Conclusão 

A análise dos resultados demonstra que os 

métodos escolhidos para a determinação qualitativa 

e quantitativa do zinco provaram-se eficientes. O 

teor de zinco determinado na amostra está em uma 

faixa aceitável em relação ao rótulo do produto, 

sendo de 7,28 mg de zinco/10,0 g de amostra. Por 

fim, conclui-se que a amostra de colágeno 

hidrolisado adquirido no comércio local apresentou 

concentrações de zinco concordantes com as 

informações fornecidas no rótulo do produto. 
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