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1. Tratamento estatístico de dados  
1. Introdução 

O Método dos Mínimos Quadrados é uma técnica de otimização matemática que procura ajustar um 
conjunto de pontos experimentais a uma curva de forma que a soma dos quadrados das diferenças entre a 
curva ajustada e os dados seja a menor possível. As curvas mais comuns para o ajuste de dados experimentais 
estão mostradas no quadro 1. 

O método procura para qualquer uma das funções mostradas no quadro 1 os valores dos coeficientes (a, 
b, c, d, e e) de tal modo que a soma dos quadrados das distâncias (tomadas na vertical, εi) da referida curva 
y=f(x) a cada um dos pontos dados (yi) seja a menor possível, como mostrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Ajuste linear (reta) de um conjunto de dados experimentais. 

 
 
Para um ajuste linear os valores dos parâmetros a e b, os respectivos desvios 

(∆a e ∆b) e a qualidade do ajuste (r) são obtidos pelas equações de 1 a 3. Um bom ajuste apresenta o valor de 
r próximo a 1. 
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2. Objetivo: 
Estudar a dependência funcional entre a altura (h) e o volume (V) de um tubo de vidro 
(condensador reto), para determinar o diâmetro é a área da base do tubo. 

3. Material: 
Bureta (50 cm3), tubo de vidro (condensador reto), tubo de borracha, papel milimetrado, 
béqueres e água destilada. 

4. Procedimento: 
4.1 Montar a bureta e o tubo de vidro, limpos e secos, 

conforme especificações. 
4.2 Ajustar o nível da bureta para que o zero fique na mesma 

altura da extremidade superior do tubo de vidro. Encher 
a bureta com água destilada. 

4.3 Deixar entrar água no tubo de borracha, enchendo-o até o 
nível da água aparecer na seção reta do tubo de vidro a uma 
altura que possibilite uma leitura no papel 
milimetrado. Completar a água da bureta, ajustar o zero na 
torneira de 3 vias e anotar o nível de água do tubo.  

4.4 Escoar 2 cm3 de água da bureta para o tubo. Ler e anotar 
a altura (h) da coluna de água no tubo de vidro. Repetir esse processo 9 vezes (um 
total de 10 medidas incluindo o ponto inicial). Se precisar, completar a bureta. 

5. Dados experimentais: 
Tabela 1. 

 V/cm3 h/cm 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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6. Resultados para apresentar: 
 

a. Descrição sucinta do Método dos Mínimos Quadrados. 
b. Descrição sucinta do procedimento experimental utilizado. 
c. Tabela 1 completa. 
d. Gráfico de V x h. 
e. Equação da reta ajustada pelo método dos mínimos quadrados. A equação deve ser 

representada da seguinte forma: 
V ±σ = (a ± Δa)h + (b ± Δb) 

 
 

sendo a e b, parâmetros ajustados e σa e σb os desvios calculados para cada 
parâmetro ajustado. É importante lembrar que o número de pontos utilizados no 
ajuste (n), o coeficiente de correlação (r) e o desvio padrão (s) devem ser fornecidos 
juntamente com a equação da reta. 

f. Comparar os resultados obtidos utilizando-se o método dos mínimos quadrados com 
aqueles gerados no programa de computador. 

g. Estimativa da área da base do tubo interno do condensador utilizado na experiência, 
com o correspondente desvio padrão. 
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2. Propriedades Empíricas dos Gases: Leis de Boyle e Charles 
 
1. Introdução 
 
 Os sistemas gasosos são descritos pelas variáveis de estado: pressão (p), volume 
(V), temperatura (T) e quantidade de matéria (em geral número de mols n). As equações 
matemáticas que relacionam essas variáveis são denominadas de equação de estado e são 
obtidas por observações experimentais. A equação mais simples é a equação dos gases 
ideais cuja expressão está representada na equação 1.1, onde R é a constante dos gases 
ideais. 
 
 pV nRT=   (1.1) 
 
Essa relação foi obtida pela associação das leis empíricas de Boyle e Charles. 
 
2. Objetivo 
 
 Essa prática tem como objetivo verificar se o gás do experimento segue ou não a Lei 
dos Gases Ideais. 
 
3. Materiais Utilizados 
 
Condensador 
Coluna de mercúrio 
Banho termostático 
Régua 
 
4. Procedimento Experimental 
 
 4.1. Seguir as instruções do professor durante a prática. 
 4.2. Completar o Quadro 1. 
 4.3. Construir os gráficos de p x 1/V com as respectivas equações das retas ajustadas 
– Lei de Boyle. 
 4.4. Construir os gráficos de V x T (na pressão atmosférica) com a respectiva 
equação da reta ajustada – Lei de Charles. 
 4.5. Estimativa da temperatura (em °C) no zero absoluto. 
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Quadro 1. 
T1=  h/mmHg L/cm p/mmHg V/cm3 p.V 

mmHg.cm3 

1 0.0  692   
2      

3      
4      
5      
 
T2=  h/mmHg L/cm p/mmHg V/cm3 p.V 

mmHg.cm3 

1 0.0  692   
2      

3      
4      

5      
 
T3=  h/mmHg L/cm p/mmHg V/cm3 p.V 

mmHg.cm3 

1 0.0  692   

2      
3      

4      
5      
 
5. Referências Bibliográficas 
 
5.1 P. W. Atkins, Físico-Química, 8ª Edição, LTC Editora, 2006, Rio de Janeiro. Vol. 1 
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3. Análise Refratométrica 

 
1. Introdução: 

 
  Quando um raio de luz monocromático passa de um meio transparente para outro 
ele é refratado (Fig. 1). 

 
Figura 1. Representação esquemática da refração da luz. 

 
              A razão, n, dos senos dos ângulos de incidência (i) e de refração (r) é constante, 
sob um dado conjunto de condições, e igual à razão das velocidades da luz nos dois meios 
(eq. 1). 
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              A eq. (1) representa a lei de Snell e n12 corresponde ao índice de refração do meio 
2 em relação ao meio 1. O ângulo r aumenta com o ângulo i, e atinge o seu valor máximo, 
ângulo crítico ou limite, quando o raio de luz incidente for horizontal, i=90°. De modo a 
tornar n uma constante característica de cada substância, v1 é referente à velocidade da luz 
no vácuo (v1=c) e como esta velocidade é máxima, o índice de refração é sempre maior do 
que 1. Por questões de simplicidade tecnológica, usualmente o ar é escolhido como meio de 
referência, e para se obter o valor real do índice de refração da substância, deve-se 
multiplicar o índice de refração medido (em relação ao ar) por 1,0003 que é a relação 
vvácuo/var, para λ = 589 nm (luz amarela do sódio), a 1 atm e 20 °C. 
              O índice de refração depende da temperatura, da pressão, da natureza físico-
química da substância e do comprimento de onda da luz incidente. Tratando-se de uma 
solução, o índice de refração depende também da sua concentração. Consequentemente, 
medidas de índice de refração podem ser utilizadas para identificar substâncias puras e para 
determinar a composição de misturas binárias. 
              A refração molar (RM) de uma substância é calculada pela seguinte relação: 
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onde n corresponde ao índice de refração e M e ρ a massa molar e densidade, 
respectivamente. RM é praticamente independente da temperatura e da pressão, 
dependendo apenas do comprimento de onda e da natureza da substância. A refração molar 
de uma substância é aproximadamente a soma das refrações molares dos "grupos de 
elétrons" nela existentes. Por exemplo, para a molécula de etanol (HCH2CH2OH), RM = 
RM(H) + 2RM(CH2) + RM(OH). Portanto, a refração molar é uma propriedade aditiva e 
constitutiva e com dimensões de volume molar, expressa em cm3 mol-1. 
 

2. Aparelhagem: 
 
              A medida do índice de refração é feita em refratômetros e um dos mais usados é o 
refratômetro de Abbe (Fig. 2). Nestes aparelhos, o índice de refração, para a luz amarela do 
sódio (linha D), é lido diretamente usando luz branca e apenas algumas gotas do líquido em 
estudo. A luz branca é passada, com ângulo crítico de incidência, do meio cujo índice de 
refração se deseja medir para um prisma de vidro de índice de refração elevado e 
conhecido. A luz emergente passa por um conjunto de prismas especiais, prismas de Amici, 
que separam, da luz branca, a correspondente à linha D do sódio. Esta luz, assim 
selecionada, é dirigida através de uma luneta até uma ocular onde existe um retículo. A 
incidência de 90° é obtida quando o campo de observação da ocular se apresenta dividido 
em duas partes, clara e escura, cuja separação coincide exatamente com a interseção das 
linhas do retículo. Atingida esta condição, o índice de refração entre 1,300 e 1,700 é lido na 
escala do aparelho. 
              Com a finalidade de tornar mais nítida e sem cores a linha de separação entre as 
partes clara e escura do campo de observação, os primas de Amici são girados, 
simultaneamente e em direções opostas, de modo a produzir uma dispersão da luz igual e 
oposta à produzida pelo líquido em estudo. 
 

 
                                 (a)                                                (b)                                           (c) 
Figura 2: (a) refratômetro de Abbe; (b) campo visual da ocular; (c) campo visual do 
microscópio de leitura. 
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3. Objetivo: 

 
3.1.Determinar o índice de refração de vários líquidos orgânicos de uma série 

homóloga de álcoois e de um hidrocarboneto, a fim de se calcular a refração 
molar dos grupos -H, -CH2-, -OH. 

3.2.Determinar o índice de refração de uma mistura binária em proporções 
conhecidas, construir a curva-padrão do índice de refração em função da 
concentração e utiliza-la na obtenção da concentração de uma mistura problema. 

 
 

4. Material: 
               
 Refratômetro de Abbe, pipetas graduadas, tubos de ensaio, metanol, etanol, 1-
butanol, n-hexano, mistura de isopropanol-cicloexano de frações molares de 0,0 a 1,0. 
 
 

5. Procedimento: 
 

5.1.Colocar o refratômetro de Abbe próximo a uma fonte de luz de modo a iluminar 
o sistema do prisma. 

5.2.Abrir e girar o sistema do prisma de modo que a superfície do componente 
opaco fique na posição horizontal. Colocar cerca de 3 gotas do metanol nesta 
superfície. Fechar o sistema rapidamente para evitar a evaporação do líquido. 

5.3.Procurar a posição do sistema de prismas em que a linha de separação claro-
escuro fique bem nítida e exatamente no cruzamento das linhas do retículo da 
ocular.  

5.4.Ler e anotar o índice de refração. 
5.5.Abrir o sistema do prisma e limpá-lo com papel macio embebido em éter ou 

tetracloreto de carbono. 
5.6.Obter os índices de refração do etanol, 1-butanol e n-hexano. 
5.7.Medir o índice de refração das misturas de cicloexano e isopropanol e da 

mistura problema, tomando os cuidados mencionados acima. 
 

6. Resultados a apresentar: 
 

6.1.Preencher a Tabela I com os valores dos índices de refração medidos e das 
frações molares calculadas pela eq. 2. 

 Tabela I: Análise dos dados experimentais 
Substância M (g/mol) ρ (g/cm3) n RM (cm3/mol) 
Metanol 32,04 0,7961   
Etanol 46,07 0,7891   
1-butanol 74,12 0,8098   
1-octanol 130,23 0,824   
n-hexano 86,17 0,6605   
n-heptano 100 0,68   
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6.2.Utilizando os valores do índice de refração (n) da Tabela I e as propriedades 

aditivas e constitutivas da refração molar, determinar RM (-H), RM (-CH2-) e 
RM (-OH). Escrever as expressões para cada situação e preencher a Tabela II. 

 
 Tabela II: Valores de RM para os grupos -CH2-; -H e -OH 

Grupo RMcalc (cm3/mol) RMliteratura 
(cm3/mol) Desvio (%) 

-CH2-  4,62  
-H  1,10  
-OH  2,63  

 
6.3.Utilizando as densidades do cicloexano e do isopropanol (obtidas da literatura) e 

os volumes da Tabela III, determinar a fração molar (Xcic) da acetona em cada 
frasco. Preencher a Tabela III com os valores Xcic e n medidos. 

 
 Tabela III: Curva de calibração da mistura isopropanol (C3H8O) e cicloexano 
(C6H12). 

Amostra 
6 12C HV / mL 

3 8C H OV  / mL 
3 8C H OX  n 

1 10 0   
2 9 1   
3 8 2   
4 7 3   
5 6 4   
6 5 5   
7 4 6   
8 3 7   
9 2 8   
10 1 9   
11 0 10   
X     

 
6.4. Utilizando os valores de n e Xcic da Tabela III, construir a curva padrão n x Xcic. 
6.5. Determinar a composição da mistura problema. 

 
 
 



QUI134 - Laboratório de Termodinâmica e Cinética                                                     10 
 

 
4. Termoquímica – Entalpia de Neutralização 

1. Introdução 

Quando soluções diluídas de ácidos fortes, como HCl e HNO3, são neutralizadas 
com soluções diluídas de bases fortes, como NaOH e KOH, observa-se que o calor liberado 
por mol de água formado é praticamente constante, sendo independente da natureza do 
ácido e da base. Esta constância do calor de neutralização, igual a 13.700 cal/mol a 25°C, é 
o resultado da ionização completa dos ácidos e bases fortes, bem como da permanência dos 
íons do sal formado na reação de neutralização em solução. Assim, quando uma solução 
diluída de um ácido forte é adicionada a uma solução diluída de uma base forte, a única 
reação química que ocorre é: 

H+
(aq)      +      OH-

(aq)               H2O (l)   

Quando ácidos ou bases fracas são neutralizados, o calor associado ao processo não 
é somente o calor de reação entre os íons H+ e OH-, mas também há o calor absorvido na 
reação de dissociação do ácido fraco ou da base fraca. Assim, por exemplo, o calor de 
neutralização do HCN (ácido fraco) com NaOH é de apenas -2900 cal/mol. Se o ácido 
estivesse totalmente ionizado, o calor de neutralização seria -13.700 cal/mol. A diferença 
de 10.800 cal/mol é o calor associado ao processo de ionização do ácido fraco. 

HCN(aq) → H+(aq) +  CN-(aq)                             ∆H = 10.800 cal/mol 

H+(aq) + OH-(aq)  → H2O(l)                                ∆H = -13.700 cal/mol 

HCN(aq) + OH-(aq)  → H2O(l) + CN-(aq)              ∆H = -2.900 cal/mol 

 

2. Objetivo 

Determinar o calor de neutralização de um ácido forte (HCl) por uma base forte (NaOH). 

3. Material 

Frasco térmico (calorímetro), termômetro, provetas, soluções aquosas de HCl e NaOH 0,5 
mol/L. 

4. Procedimento 

4.1. Determinação da capacidade calorífica do calorímetro. 

4.1.1. Colocar no frasco térmico 100 mL de água destilada à temperatura ambiente. 



QUI134 - Laboratório de Termodinâmica e Cinética                                                     11 
 

4.1.2. Agitar e fazer leituras da temperatura até que ela se mantenha constante. Anotar a 
temperatura. 

4.1.3. Medir em uma proveta 50 mL de água destilada gelada. Anotar a temperatura 
depois de estabilizada. 

4.1.4. Adicionar rapidamente dentro do frasco térmico a água gelada. 
4.1.5. Agitar a mistura imediatamente após a adição da água gelada. Fazer leituras da 

temperatura até que ela tenha atingido um valor constante. Anotar a temperatura. 
4.1.6. Esvaziar e secar o calorímetro. Repetir o mesmo procedimento mais uma vez. 

Sendo Ti a temperatura inicial da água em equilíbrio térmico com o calorímetro, Tg a 
temperatura da água gelada e Tf a temperatura final no equilíbrio térmico da água no 
calorímetro, depois de acrescentada a água gelada. Sendo, ainda, m1 a massa de água à 
temperatura ambiente, m2 a massa da água gelada, c calor específico da água e Cc a 
capacidade calorífica do calorímetro. Então, o calor recebido pela água gelada é igual ao 
calor cedido pela água inicialmente presente no calorímetro e pelo calorímetro 
(considerando todo o processo adiabático):  

m2.c.(Tf – Tg ) = – m1.c.(Tf – Ti ) – CC.(Tf – Ti )  

4.2. Determinação do calor de neutralização 

4.2.1. Medir 100 mL da solução de NaOH 0,5 mol/L e transferir para o calorímetro. Anotar 
a temperatura quando a mesma estiver constante. 

4.2.2. Medir 100 mL da solução de HCl 0,5 mol/L em uma proveta. Anotar a temperatura 
quando a mesma estiver constante. 

4.2.3. Transferir rapidamente a solução de HCl para o calorímetro. 
4.2.4. Agitar moderadamente e anotar a temperatura do sistema quando atingir o equilíbrio. 

5. Relatório 

5.1. Calcular a capacidade calorífica do calorímetro (CC). Considere a densidade da água 
igual a 1 g/cm3 (independente da temperatura) e seu calor específico igual a 1 cal K-1 
g-1. 

5.2. Utilizar os valores do item 4.2 para determinar o calor de neutralização. 
5.3. Comparar o resultado com o valor médio esperado (-13.700 cal/mol). 
5.4. Transforme a variação de entalpia obtida para J mol-1 e a capacidade calorífica do 

calorímetro para J K-1 

6. Referências Bibliográficas 

6.1. ATKINS, P.W.; "Físico-Química"., Vol. 1, 6a. Ed., LTC, Rio de Janeiro, 1999. 
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5. Pressão de vapor de líquidos 
 

1. Introdução 
 
 Propriedades termodinâmicas de líquidos podem ser determinadas 
experimentalmente através do estudo de estados de equilíbrio em função da temperatura. 
Para substâncias puras, os estados de equilíbrio de fase são determinados pela equação de 
Clapeyron (1). 
 

          (1) 
 
Nesta equação, ∆S representa a variação de entropia na mudança de fase e ∆V a variação de 
volume correspondente. Integrado a Equação (1), obtém-se a Equação (2), a qual pode ser 
utilizada para a determinação da variação de entalpia do processo (∆Ho). 
 

                                                   (2) 
 
Na Equação (2), T é a temperatura de equilíbrio na pressão p e To é a temperatura de 
equilíbrio na pressão po. Para uma substância pura, os processos de equilíbrio comuns são 
sólido→líquido, líquido→vapor e sólido→vapor. 
 

2. Objetivo 

Com o uso de um isotensiscópio (figura 1) obter a entalpia de vaporização do CCl4. 

 
Figura 1. Esquema de montagem da prática de pressão de vapor de líquidos. 
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2. Procedimento 

2.1. Aquecer o banho de água até a ebulição do CCl4 (aprox. 80°C), na pressão ambiente 

(692 mm Hg) e medir a temperatura quando os níveis nos reservatórios B e C se igualarem; 

2.2. Ligar a bomba de vácuo e diminuir 20 mmHg na pressão interna do sistema, que 

voltará a ebulir. Quando os níveis novamente se igualarem em B e C, medir a temperatura; 

2.3. Repetir o procedimento 2.2 abaixando de 20 em 20 mmHg a pressão interna e 

completar o Quadro 1. 

Quadro 1. 

h / mmHg T / °C P / mmHg 

0  692 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
3. Resultados para apresentar 
 

3.1. Introdução ao formalismo de Equilíbrio de Fase em substâncias puras, com ênfase 
no equilíbrio líquido-vapor. 
3.2. Descrição sucinta do procedimento experimental. 
3.3. Quadro 1 completo. 
3.4. Fazer o gráfico de ln P vs. 1/T e utilizando a equação de Clapeyron para o 
equilíbrio de fases líquido-vapor, obter a entalpia de vaporização e a temperatura de 
ebulição normal do CCl4 (obs. Usar T em K e apresentar a equação do ajuste da reta). 
3.5. Comparação com os dados disponíveis na literatura. 

 
4. Bibliografia 
1. P. W. Atkins, Físico-Química, 8ª Edição, LTC Editora, 2006, Rio de Janeiro. Vol. 1 

Fund. Físico-Química, Castellan. 
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6. Equilíbrio químico em solução 

 
1. Introdução 
 

Propriedades de equilíbrio em reações químicas podem ser obtidas através da 
determinação experimental da concentração das espécies reativas no equilíbrio. De fato, 
uma vez conhecidas as quantidades iniciais e os reagentes e produtos que participam do 
processo químico, as propriedades termodinâmicas de equilíbrio podem ser obtidas 
determinando a concentração de qualquer uma das espécies reativas. 

Suponha que a reação da Equação (1) seja iniciada utilizando nAo, nBo, nCo, nDo mols 
de cada espécie.  

 
a A(g) + b B(g) → c C(g) + d D(g)                                      (1) 

 
Na Equação (1), a, b, c, d são os coeficientes estequiométricos. Após iniciada, a reação 
avança em uma determinada direção até atingir o estado de equilíbrio. O avanço da reação 
(ε) é uma grandeza que pode ser definida em termodinâmica e relaciona todas as 
quantidades das espécies reativas em qualquer tempo. Para o processo (1), considerando o 
avanço até o equilíbrio (εe), as quantidades das substâncias são: nA=nAo-aεe, nB=nBo-bεe, 
nC=nCo+cεe, nD=nDo+dεe. Portanto, determinando a quantidade de qualquer uma das 
espécies reativas, é possível calcular o avanço de equilíbrio e, consequentemente, obter as 
quantidades de equilíbrio das outras espécies.  
 Conhecendo o estado de equilíbrio da reação, é possível obter a constante de 
equilíbrio e a variação da energia livre de Gibbs padrão. 

                     
2. Objetivo 

 
Determinar a constante de equilíbrio e a variação da energia livre de Gibbs padrão para a 
reação de hidrólise ácida de um éster em solução. 
 

3. Material 
 
Frascos de vidro com tampa, bureta, erlenmeyers, pipetas, béqueres, acetato de etila, 
ácido acético glacial, etanol, soluções de NaOH 0,5mol/L, HCl 3,0 mol/L e 
fenolftaleína. 
 

4. Procedimento 
 

4.1 Pipetar 3 alíquotas de 2mL da solução de cada frasco do Quadro 1, previamente 
preparada e transferir cada uma para um erlenmeyer de 50mL. 
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4.2 Adicionar uma gota de fenolftaleína a cada amostra e titular com solução 
0,5mol/L de NaOH. Anotar o volume gasto em cada titulação e preencher o 
Quadro 2. 

 
Quadro 1.  
 Volumes iniciais dos componentes da reação / mL 
 Acetato de 

etila 
Água Etanol Ácido 

acético 
Ácido 
clorídrico 
3mol/L 

      
1 0 5 0 0 5 
2 5 0 0 0 5 
3 4 1 0 0 5 
4 4 0 1 0 5 
5 4 0 0 1 5 
6 3 2 0 0 5 
7 3 0 0 2 5 
8 3 1 1 0 5 
      
d/g.cm-3 0,9003 0,9982 0,7893 1,0492 1,0640 
MM/g.mol-1 88 18 46 60 36,5 (HCl) 
 
 
Quadro 2. 
 V1 V2 V3 Vmédio Vmédio – Vmédio(frasco1) 
1     0 
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
 

5. Resultados para apresentar 
 

5.1. Introdução ao conceito de equilíbrio químico. 
5.2. Descrição sucinta do procedimento experimental. 
5.3. Quadro 2 completo. 
5.4. Quadro 3 (montar no relatório) contendo os números de mols inicial e final de cada 
substância envolvida na reação. 
5.5. Valor da constante de equilíbrio e energia livre de Gibbs padrão para o processo (1) 
obtido a partir da análise de cada frasco. 
5.6. Valor médio da constante de equilíbrio para o processo (1). 
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7. Equilíbrio líquido-vapor: Misturas azeotrópicas 

 
1. Objetivos  

 
Construir o diagrama de temperatura de ebulição em função da composição para o 
sistema binário formado pelos líquidos cicloexano/álcool isopropílico, que pode formar 
um azeótropo.  

 
 
2. Parte Experimental  

 

I. Material necessário 

 Produtos Químicos  

 Ciclohexano  

 Álcool isopropílico  
 
 Equipamentos e vidraria  

 Balão especial de destilação com uma coluna de vigreux (ou condensador de 
refluxo acoplado;  

 Termômetro com graduação em décimo de grau;  

 Manta de aquecimento com termostato;  

 Suporte metálico com garras;  

 Suporte de madeira para a manta aquecedora;  

 Tubos de ensaio;  

 Pipetas;  

 Provetas;  
 

 Refratômetro de Abbè.  
 
 

II. Preparativos iniciais  
 

Verifique a montagem a ser utilizada e certifique se todas as conexões estão bem feitas. 
Faça a água fluir pelo condensador.  
As misturas ciclohexano/álcool isopropílico que serão estudadas nesta aula estão 
especificadas na Tabela 1.1. 
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III. Procedimento  

 
a) Coloque o ciclohexano ou álcool isopropílico (ver Tabela 1.1) no balão de destilação.  

b) Ligue a manta aquecedora e espere que a ebulição se inicie.  

c) Quando a temperatura do sistema estabilizar retire o suporte da manta aquecedora e o 
aquecimento do sistema. Coloque o termostato no seu valor mínimo.  

d) Colete uma amostra do resido do balão de destilação.  

e) Colete uma amostra do destilado, com auxílio de uma pipeta de ponta curva.  

f) Retorne o excesso de destilado, se houver, para o balão de destilação.  

g) Adicione pela entrada lateral do balão de destilação o volume de álcool isopropílico 
ou cicloexano, conforme indicado na Tabela 1.1.  

h) Repita os procedimentos (b) até (h).  

i) Encerrando as adições indicadas na Tabela 1.1, desligue a manta aquecedora e fecha 
o fluxo de água que alimenta o condensador.  
 

 
Tabela 1.1: Temperatura de ebulição (pressão aprox. 1 atm), índice de refração e composição 

do destilado e do resíduo líquido para diferentes misturas de cicloexano-isoproanol. 

 
 

IV. Determinação das concentrações das soluções coletadas 
  

As concentrações das soluções coletadas para o resíduo líquido e o destilado nos 
processos sucessivos de destilação do sistema ciclohexano/álcool isopropílico são 



QUI134 - Laboratório de Termodinâmica e Cinética                                                     18 
 

determinadas através da medida de seus índices de refração.  
Meça os índices de refração de todas as amostras coletadas e, com auxílio de uma curva 
padrão determine as concentrações de cada uma dessas amostras. Anote 
cuidadosamente os resultados encontrados. A curva padrão que será utilizada é um 
gráfico mostrando a variação do índice de refração das soluções cicloexano-álcool 
isopropílico em função da fração molar de um de seus componentes. 
 
  
V. Construção do diagrama de temperatura de ebulição para as soluções de 

cicloexano-álcool isopropílico.  
 

Obtenha o diagrama de temperatura de ebulição para as soluções de cicloexano/álcool 
isopropílico, construindo o gráfico da temperatura de ebulição de cada solução em 
função da fração molar das amostras dos resíduos líquidos e o vapor de cada amostra 
coletada. Duas curvas irão compor este gráfico: a curva correspondente às 
concentrações do resíduo líquido do processo de destilação e outra para o vapor 
formado em equilíbrio na temperatura de ebulição medida. 
  
 
VI. Análise dos resultados obtidos  

 

a) Verifique se o sistema cicloexano/álcool isopropílico forma uma mistura azeotrópica. 
Se sim, determine sua composição e sua temperatura de ebulição.  

 

b) O que é uma mistura azeotrópica?  

 

c) Quais são as composições das fases líquida e vapor (quantidades relativas de cada 
espécie) de uma solução cicloexano/álcool isopropílico de composição χcicloexano=0,15, 
aquecida até a ebulição?  
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8. Cinética Química – Oxidação da Vitamina C 

1. Introdução 
 

A dose diária indicada de vitamina C (ácido ascórbico) é 60 mg. Algumas pessoas 
têm a recomendação de ingerir doses elevadas de vitamina C (250 –10.000 mg/dia) para 
prevenção do câncer, resfriado comum, etc.. 

Nesta experiência estudaremos a cinética da oxidação da vitamina C por peróxido 
de hidrogênio, mediada pelo par transportador de elétrons iodo/iodeto como indicado nas 
reações abaixo. Como indicador do término da oxidação, utiliza-se o amido. Quando a 
vitamina C não estiver presente para ser oxidada, o I2 reagirá com o indicador de amido 
para dar uma cor azul, característica do complexo de amido-iodo. Isto permitirá determinar 
a massa de vitamina C consumida. 

 

    Vitamina C        Vitamina C oxidada 

Figura 1. Reação de oxidação da vitamina C (ácido ascórbico). 

Se for adicionado excesso de I2, o mesmo reagirá também com o amido, 
dificultando a determinação do final da oxidação da vitamina C. Para que isso não ocorra, 
adiciona-se uma pequena quantidade de I2 que ao oxidar a vitamina C, é reduzido a I-. O 
íon iodeto formado é então oxidado pelo peróxido de hidrogênio (H2O2), formando o I2 de 
acordo com a reação abaixo: 

2 H+
(aq)    +    2 I-

(aq)    +    H2O2 (aq)                   I2 (aq)    +    2 H2O (l) 

I2 (aq)    +    C6H8O6 (aq)                  2 H+
(aq)    +    2 I-

(aq)    +    C6H6O6 (aq) 

Vale a pena destacar o significado do termo "taxa da reação". O profissional 
químico mede taxas de reação em termos da taxa de aparecimento de um produto ou da 
taxa de desaparecimento de um reagente. Nesta experiência será medido o tempo de reação 
ao invés da taxa de reação. As taxas são inversamente proporcionais ao tempo para reações 
de 1ª ordem ou maior. Na medida em que o tempo da reação fica maior, a taxa diminui. 

 

2. Objetivo 
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Medir o tempo de oxidação da vitamina C e determinar o efeito da concentração e da 
temperatura na velocidade da reação. 

3. Materiais 

250 mL água destilada, provetas de plástico, 1000 mg de vitamina C efervescente (tabletes, 
adquiridos por cada grupo de alunos), álcool, termômetro, iodo (2%m/v), cubos de gelo, 
peróxido de hidrogênio (3%m/v), béquer para banho de gelo, solução aquosa de amido, 
banho de água morna. 

4. Procedimento 

A) Tempo de Reação 

4.1. Fazer uma solução esmagando 1000 mg de tabletes de vitamina C e dissolvê-la em 
60 mL de água destilada. Rotular como "Solução de vitamina C". 

4.2. Preparar as soluções de acordo com o Quadro 1 abaixo. 

Quadro 1. Soluções da vitamina C e demais reagentes, em concentrações diferentes. 

solução Vit. C / mL I2 / mL Água / mL H2O2 / mL Amido / mL 
A1 5 5 30   
A2 5 5 60   
A3 5 5 90   
B1   30 15 2 
B2   60 15 2 
B3   90 15 2 

4.3. Verter 10 mL da solução A em 10 mL da solução B correspondente e misturar 
completamente. Começar a cronometrar assim que as soluções começarem a se 
misturar e continuar até obter uma mudança de cor. Registrar o tempo que leva à 
mudança de cor. 

B) O efeito de Temperatura na Reação 

4.4. Repetir a atividade 1 que usa 60 mL de água para preparar as soluções A2 e B2, mas 
esfriar as soluções em um banho de gelo, até 15°C, antes de misturá-las. Verter A2 
em B2 e cronometrar como antes. 

4.5. Repetir novamente o procedimento usando agora um banho d'água morna para 
aquecer as soluções até 25°C. Misturar como antes e registrar o resultado. 

4.6. Repetir novamente o mesmo procedimento à temperatura de 35°C. Registrar o 
tempo. Misturar como antes e registrar o resultado. 
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5. Resultados Experimentais 

Quadro 2. Velocidade de oxidação da vitamina C em função da concentração. 
Solução Conc. Vit. C /   

g L-1 
Conc. Vit. C / 

mol L-1 
Tempo / s velocidade /  

g L-1 s-1 
Velocidade / 
mol L-1 s-1 

Estoque      
A1 + B1      
A2 + B2      
A3 + B3      

Quadro 3. Velocidade de oxidação da vitamina C em função da temperatura (A2 +B2). 

Temperatura / °C Tempo / s Velocidade / g L-1 s-1 Velocidade / mol L-1 s-1 

15    
25    
35    

6. Referências 
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9. Hidrólise da Sacarose 

1. Introdução 

O presente trabalho visa a determinação do coeficiente de velocidade de uma reação de primeira 
ordem, mais especificamente, a hidrólise da sacarose em meio ácido. A presença dos íons 
hidrogênio é requerida devido ao fato da reação ser muito lenta, e o íon hidrônio ter a função de 
catalisar o processo.Como a velocidade da reação é nitidamente proporcional à concentração do 
íon hidrônio, pode-se até utilizá-la para determinar a quantidade de H3O+(aq) presente numa 
solução. As reações de primeira ordem freqüentemente ocorrem em solução, sendo que o solvente 
é em geral um dos reagentes. Sua equação geral, na forma diferencial, é: 

 ( )dx k a x
dt

= −   

sendo “a” uma concentração inicial; “x” a quantidade transformada após decorrer um tempo “t” e “k” 
o coeficiente de velocidade, também denominado constante de velocidade. 

Integrando-se (1), tem-se: 

 
1ln ak
t a x

=
−

  

Embora freqüentemente haja coincidência entre a ordem e a molecularidade das reações, no caso, 
como a água estará presente em quantidade acentuadamente predominante (aproximadamente 85 
mols de água para um de sacarose), a reação, embora bi-molecular será traduzida pela expressão 
de primeira ordem, transformação esta denominada pseudo-molecular (ou pseudo-primeira ordem). 
A reação química é a seguinte: 

 

   sacarose    frutose + glicose 

Figura 1. Reação de hidrólise da sacarose. 

  À medida que o tempo passa, a quantidade de sacarose destinada à hidrólise diminui 
alterando a velocidade, logo, a reação não pode ser de ordem zero, pois neste caso a velocidade 
não dependeria da concentração de reagentes.  

  Dado que todos os açúcares são oticamente ativos, o progresso da reação pode ser 
seguido medindo a variação total do ângulo de rotação ótica da mistura da reação no tempo. Neste 
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estudo, a grandeza que será medida, para acompanhar o comportamento cinético da reação, será 
a rotação do plano de luz polarizada, por meio de um polarímetro. Sabe-se que: 

A sacarose é dextrógira (α)D20°C= +66,53° 
A glucose também (α)D20°C = +52,7° 
A frutose é levógira (α)D20°C = -92,4° 

Pela reação química apresentada conclui-se que o processo vai iniciar dextrógiro e terminar 
levógiro. Na equação (2), “a” representa a concentração inicial e “a – x” a concentração num 
tempo qualquer “t”, como a rotação do plano de luz polarizada depende diretamente das 
concentrações dos açúcares, pode-se considerar a equação: 

 
01ln
t

k
t

α α
α α

∞

∞

−
=

−   

Onde α0 é o ângulo observado no instante inicial, αt é o ângulo lido no tempo t e α∞ é o ângulo 
anotado após um período mínimo de 48 horas. Um fato importante a ser destacado é que a 
temperatura deve permanecer constante, para a medida dos ângulos. Sabe-se que, no caso 
particular dessa solução de sacarose, uma elevação de 10°C causa um aumento no coeficiente de 
velocidade de aproximadamente 3,5 vezes. 

Como é impossível medir α0, pelas condições experimentais, faz-se uma estimativa a partir dos 
valores de “a” obtidos pela medida com a solução de sacarose preparada sem a adição do ácido e 
pela representação gráfica da equação: 

 ( ) ( )0ln ln tkt α α α α∞ ∞= − − −   

Com -ln(αt - α∞) nas ordenadas e “t” nas abscissas (reescreva a equação acima) obtém-se uma 
reta que define ln(α0 - α∞), por intersecção (coeficiente linear). Como α∞ pode ser medido, por 
cálculo obtem-se α0. Uma outra maneira usada para determinar o coeficiente de velocidade é 
através da medida da rotação do plano de luz polarizada,em três instantes intermediários de tal 
forma que os intervalos de tempo sejam constantes. 

Considerando-se os tempos t1, t2 e t3, de maneira que t2 - t1 = t3 - t2 = ∆t 

Aplicando-se a equação (1), integrada, tem-se que: 

 
1 2

2 1 2 3 2 3

1 1ln        e        lnc ck k
t t c t t c

= =
− −   

onde C1, C2 e C3 são as concentrações respectivas em t1, t2 e t3. Logo: 

 
1 2

2 3

ln lnc ck t
c c

∆ = =   
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ou ainda: 

 
1 2

2 3

ln c ck t
c c
−

∆ =
−   

assim: 

 
1 2

2 3

1 lnk
t

α α
α α

−
=
∆ −   

já que se trata no caso de catálise ácido-base, convém destacar o efeito do pH sobre o coeficiente 
de velocidade. Sabe-se que a constante em estudo depende da concentração de íons hidrogênio, 
como segue; 

 .( )
H

k k H+
+=      

kH+ denomina-se coeficiente catalítico. 

2. Objetivo 

Fazer o estudo cinético da hidrólise da sacarose. 

3. Materiais 

Polarímetro, balão volumétrico de 25 mL, tubos padrões polarimétricos, pipetas volumétricas de 20 
mL, soluções aquosas de sacarose 20% e HCl 2,0 mol/L, béqueres. 

4. Procedimento 

4.1. Preparar 25 mL de uma solução de sacarose 20%. 

4.2. Encher o tubo padrão com água destilada e determinar o zero do aparelho a 25°C. O tubo 
padrão de observação do polarímetro deve ter a sua temperatura mantida constante por 
meio de uma camisa d'água, de tal maneira que a temperatura não varie mais do que 
0,1°C. Neste tubo deve estar adaptado um termômetro, para o devido controle da 
temperatura. 

4.3. Encher o tubo padrão com a solução de sacarose 20% e determinar o ângulo de rotação. 

4.4. Misturar 20 mL de solução de HCl 2,0 mol/L à 20 mL da solução de sacarose e neste 
instante registre o tempo zero. 

4.5. Prosseguindo, deve-se lavar rapidamente o tubo padrão com um pouco dessa solução e 
depois enchê-lo com a mesma, de maneira que não fiquem bolhas de ar. 

4.6. Colocá-lo no polarímetro e proceder às medidas de rotação do plano de luz polarizada. 

4.7. Como logo no início a rotação é bem maior, deve-se proceder às leituras o mais 
rapidamente possível. As leituras devem ocupar um período de aproximadamente 80 
minutos em intervalos iniciais de 5 minutos e logo em intervalos maiores. 

4.8. A leitura final deverá ser procedida após 48 horas, ou aqueça a mistura até ferver durante 
2 minutos, esfrie-la até 25oC e leia o ângulo de rotação. 
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5. Tratamento de dados 

Com os valores lidos e os respectivos tempos, construir o quadro abaixo: 

Quadro 1. Medidas de desvio da luz polarizada da solução de sacarose em função do tempo. 

Leitura Tempo em 
minutos 

Rotação em 
graus (α) α corrigido ( )ln tα α∞−  

     
     
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Considerando-se a equação: 

ln (αt – α∞) =  ln (α0 – α∞) – kt  

com a segunda e última colunas do quadro 1 construir um diagrama e obter o valor de k, cuja 
unidade é minuto-1 . 
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10. Determinação da ordem de velocidade de Reação 
 

1. Introdução 
 
              A ordem de uma reação química está ligada às espécies que fazem parte da 
formação do estado de transição ligado à sua etapa lenta. Pode-se acompanhar a cinética de 
uma reação pela medição de concentração de reagentes ou produtos ao longo do tempo e 
verificar a ordem de reação pela forma da evolução temporal dessas concentrações. 
              No caso desta experiência em particular, a cinética de reação da degradação do 
H2O2 em água será acompanhada pela medição do reagente na reação: H2O2(aq) → H2O(l) + 
½O2(g). A concentração de H2O2 será monitorada por titulações com KMnO4 ao longo do 
tempo, que será marcado por um cronômetro. 
 

2. Objetivo 
 
              Determinar a constante de velocidade e o tempo de meia-vida da decomposição do 
peróxido de hidrogênio, reação de primeira ordem.  
 

3. Material 
 
 7 erlenmeyer de 125 mL e 1 de 250mL; béqueres; pipeta graduada de 10 mL; pipeta 
volumétrica de 5,0 mL; proveta de 100 mL; cronômetro; soluções: KMnO4 0,008 mol/L; 
H2SO4 diluído 1:5; FeCl3 3% (catalizador); H2O2 0,16 mol/L. 
 

4. Procedimento 
 
4.1.Colocar 5 mL de H2SO4 em 7 erlenmeyers de 125 mL, numerados. 
4.2.Colocar 100 mL de solução de peróxido de hidrogênio (0,16 mol/L) em um erlenmeyer 

de 250 mL e ajustar bureta com a solução de KMnO4. 
4.3.Transferir 10 mL de solução de FeCl3 para erlenmeyer do item 4.2 usando pipeta 

graduada. Acione um cronômetro assim que o nível da solução de FeCl3 tiver passado 
pela marca de 5 mL. Manter o cronômetro funcionando até o final da experiência. 
Homogeneizar a mistura reacional (H2O2 com FeCl3). Aguardar ~10 min. 

4.4.Pipetar e transferir rapidamente, utilizando a pipeta volumétrica, 5,0 mL da mistura 
reacional no primeiro erlenmeyer. Faça a titulação do H2O2 presente no menor tempo 
possível e anote os tempos marcados no cronômetro na adição da primeira e da última 
gota de titulante (ti e tf respectivamente). Anote também o volume de titulante gasto. 

4.5.Repetir o procedimento 4.4. a cada 5 min. Para os outros erlenmeyers (2, 3, 4, 5, 6 e 7). 
 

5. Resultados a apresentar 
 

5.1. Preparar uma tabela contendo número da titulação (ou número do erlenmeyer); tempo 
inicial (ti) e tempo final (tf) da titulação e o tempo médio, t = (ti + tf) /2, volume de 
titulante V(KMnO4). 

5.2. Fazer gráficos ln V(KMnO4) x t. 
5.3. Determinar a constante de velocidade (k). 
5.4. O tempo de meia-vida do peróxido de hidrogênio. 


