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Introdução 

Os projéteis de arma de fogo são constituídos de 

uma liga metálica de chumbo contendo outros 

oligoelementos. O FBI (Federal Bureau of 

Investigation) realizou um estudo sobre diferentes 

tipos de projéteis, e gerou um relatório sobre a 

análise da composição dos projéteis de chumbo. 

Esse relatório cita a utilização da Espectrometria de 

Emissão Atômica com fonte de Plasma Acoplado 

(ICP-OES)¹.  A análise de núcleos de chumbo de 

projéteis de fuzis com fluorescência de raios X e 

métodos quimiométricos demonstrou que o 

antimônio se destaca como um macroconstituinte 

(0,5 a 1,5% m/m) para a classificação dos diferentes 

tipos de projéteis. Este trabalho tem como objetivo o 

desenvolvimento de uma metodologia analítica de 

baixo custo para a determinação de antimônio em 

amostras de projéteis de fuzil, baseada na formação 

do tetraiodo antimonato, um complexo de coloração 

amarela, e análise espectrofotométrica em λmáx de 

425 nm. 

Sb3+  +  4I-  ⇌  [SbI4]-  (tetraiodo antimonato) 

Resultados e Discussão 

Foram fornecidas, pela Polícia Civil do Estado do 

Rio de Janeiro (PCERJ), três amostras de diferentes 

tipos de projéteis de fuzis: Win 308 (EUA, 

Winchester Repeating Arms Company, calibre 

7.62 mm), CBC 308 (Brasil, Companhia Brasileira 

de Cartuchos, calibre 7.62 mm) e CBC 556 (Brasil, 

Companhia Brasileira de Cartuchos, calibre 

5.56 mm). Seis amostras de 1,00 (± 0,01) g do 

núcleo dos projéteis foram dissolvidas com porções 

de ácido nítrico 8,0 mol L-1, até completa dissolução. 

As soluções produzidas foram diluídas em água 

deionizada suficiente para 100,00 mL de solução. O 

chumbo foi precipitado como PbSO4 com a adição, 

gota a gota, uma solução de H2SO4 10% v/v. O 

sólido foi centrifugado a 4000 rpm, por 500 s, e 

separado. O líquido sobrenadante foi transferido 

quantitativamente para um balão volumétrico e 

diluído à 100,00 mL, produzindo a solução A. A 

seguir, em um balão volumétrico de 5,00 mL, foram 

misturados 1,00 mL da solução A com 2,50 mL de 

solução de KI 14% m/v. O volume foi completado 

com solução de H2SO4 25% v/v. A absorvância 

desta solução foi lida em 425 nm, empregando um 

espectrômetro de feixe simples (Bioespectro, 

modelo SP-22, Brasil). Alíquotas das soluções A 

foram analisadas por ICP-OES, no LaDA/UFRJ. Os 

resultados obtidos pelo método espectrofotométrico 

proposto (ME) para as seis réplicas foram 

comparados com o método ICP-OES empregando o 

teste t pareado, apropriado para casos em que há 

grande variabilidade entre as amostras. 

 
Tabela 1. Concentração de antimônio (em mg L-1) 
na solução A obtidas por ICP-OES e pelo método 
espectrofotométrico proposto (ME). 

Réplica / tipo ICP-OES ME Diferença 

1 / Win 308 82,8 76,1 6,70 

2 / Win 308 41,6 40,9 0,70 

3 / CBC 308 82,6 80,5 2,10 

4 / CBC 308 69,2 69,4 -0,20 

5 / CBC 556 48,2 48,4 -0,20 

6 / CBC 556 69,0 68,6 0,40 
 

Foi observada grande variação nos teores de Sb em 
fragmentos de um mesmo projétil, indicando 
heterogeneidade nas ligas de chumbo, 
corroborando com a comparação estatística pelo 
teste t pareado. A partir da média e do desvio 
padrão da diferença entre os resultados obtidos 
pelos dois métodos (1,58 ± 2,65 mg L-1), foi feito o 
cálculo do valor de t (t = 1,47), que foi inferior ao 
valor de t crítico (tcrit = 2,571; α = 0,05; N = 6), 
indicando a ausência de diferenças significativas 
entre os dois métodos. 

Conclusões 

O método proposto se demonstrou promissor para a 

determinação de Sb em projéteis de fuzis, com a 

vantagem de apresentar menor custo de operação e 

instrumentação, o que o torna uma interessante 

opção para aplicação em análises de rotina para 

fins forenses.  
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