
 

 

LABORATÓRIO de  
TRANSFORMAÇÕES  

QUÍMICA 
 

QUI-168 

 
 

 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF 

Instituto de Ciência Exatas – Departamento de Química 

2020 

 

 



 

 

 

Í N D I C E G E R A L 

 

Apresentação ..................................................................................................................................................... 2 

1 –  Introdução ao Laboratório de Transformações Químicas  ....................................... 3 

2 – Reações Químicas Inorgânicas .............................................................................................................. 10 

3 –  Titulação vs.  Condutividade e Titulação vs.  Temperatura ................................... 15 

4 –  Determinação volumétrica de vitamina C em sucos de frutas  .......................... 21 

5 –  Eletroquímica 1 –  Pilhas e Corrosão .................................................................................... 27 

6 –  Eletroquímica 2 –  Eletrólise  ....................................................................................................... 35 

7 –  Calor Específico de Líquidos  e Valor Calórico de Alimentos  ............................. 40 

8 –  Termoquímica: a Lei de Hess  ..................................................................................................... 46 

9 –  Síntese de ésteres de frutas  ........................................................................................................ 52 

10 –  Transesterificação: Síntese de Biodiesel  ....................................................................... 57 

11 – Cianotipia .................................................................................................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apresentação 
 

Bem-vindo à disciplina de Laboratório de Transformações Químicas (QUI168). 

Nas disciplinas de Laboratório de Química (QUI126) e Química Fundamental (QUI125) 

você estudou os princípios básicos da Química, como a evolução do modelo atômico; 

conceitos de ligação química; propriedades físicas da matéria; conceitos de ácidos, bases 

e pH; equilíbrio químico; e eletroquímica, além de noções de segurança e técnicas básicas 

em laboratório. Todo esse conhecimento será a partir de agora utilizado para nos 

aprofundarmos em uma das propriedades mais importantes dos elementos: a 

reatividade. 

Reação química é um processo em que uma ou mais substâncias, chamadas de reagentes, 

são transformadas em uma ou mais substâncias diferentes, denominadas de produtos. 

Transformações químicas acontecem a todo instante, seja na fase sólida, líquida ou 

gasosa e são responsáveis pelos fenômenos mais simples, como a formação de ferrugem 

em um prego, até os mais complexos como a produção de energia nos seres humanos. 

A Química é divida em quatro grandes áreas, sendo elas a Química Inorgânica, Química 

Orgânica, Química Analítica e Físico-química. Especialistas nessas áreas utilizam de 

reações químicas para desenvolver novos materiais, fármacos, métodos de detecção de 

compostos e até mesmo para entendermos fenômenos ainda não compreendidos. O 

domínio sobre as reações químicas permite ao Homem desenvolver tecnologia e mudar 

significativamente a forma como vivemos. 

Nessa disciplina, você realizará experimentos e aprenderá novos conceitos envolvendo 

todas as quatro grandes áreas. Recomendamos que leia a introdução e estude os 

conceitos envolvidos em cada prática antes de iniciá-la no laboratório. Muitas reações 

químicas são visuais, portanto, anote todas as transformações observadas durante os 

experimentos. As questões no final de cada prática foram elaboradas para guiar seu 

estudo. 

Bons estudos!! 

Setor de Química Inorgânica 
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1 –  Introdução ao Laboratório de Transformações 
Químicas 

 

1 – SEGURANÇA QUÍMICA EM LABORATÓRIO 

 

Para tirar o máximo de proveito de um laboratório, você deve seguir alguns 

princípios básicos, principalmente porque isso resulta em segurança para você e para as 

pessoas que estão compartilhando este ambiente de trabalho. É necessário que todos os 

usuários conheçam e pratiquem determinadas regras, desde o primeiro instante que 

pretenderem permanecer em um laboratório. As instruções abaixo são importantes em 

qualquer momento do seu curso, portanto todas as vezes que você entrar em um 

laboratório de química siga corretamente as regras aqui mencionadas. São regras 

simples, fáceis de memorizar e de seguir:  

 

Indumentária Apropriada 

• Jaleco de mangas compridas, longos até os joelhos, com fios de algodão na 

composição do tecido, em maior proporção. 

• Calça comprida de tecido não inteiramente sintético. 

• Sapato fechado, de couro ou assemelhado. 

• Óculos de segurança. 

• Luvas  

☞ Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – jaleco, luvas, proteção facial/ocular e 

proteção respiratória. 

 

Indumentária Proibida  

• Bermuda ou short ou mini-saia 

• Sandália, Chinelo, Sapato aberto. 

• Uso de lentes de contato. 

• Uso de braceletes, pulseiras, correntes, bonés ou outros adereços. 

• Avental de nylon ou 100% poliéster. 

 

Faça no Laboratório  

• Lave as mãos antes de iniciar seu trabalho. 

• Lave as mãos entre dois procedimentos.  

• Lave as mãos antes de sair do laboratório.  
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• Certifique-se da localização do chuveiro de emergência, lava-olhos, e suas 

operacionalizações.  

• Conheça a localização e os tipos de extintores de incêndio no laboratório.  

• Conheça a localização das saídas de emergências. 

• Tirar o jaleco quando sair do laboratório. 

 

Não Faça no Laboratório  

• Fumar; Comer; Correr; Beber; Sentar ou debruçar na bancada; Sentar no chão; Não 

use cabelo comprido solto; Não (ou evite) trabalhar solitário no laboratório; Não 

manuseie sólidos e líquidos desconhecidos apenas por curiosidade. 

 

Com os ácidos  

• Adicione sempre o ácido à água; nunca faça o inverso.  

 

Com Bicos de Gás  

• Feche completamente a válvula de regulagem de altura de chama.  

• Abra o registro do bloqueador da linha de alimentação.  

• Providencie uma chama piloto e aproxime do bico de gás.  

• Abra lentamente a válvula de regulagem de altura de chama até que o bico de gás 

ascenda.  

• Regule a chama.  

 

Com Soluções  

• Importante: Cerca de 80% das soluções químicas concentradas são nocivas aos 

organismos vivos, principalmente se ministradas por via oral.  

• Não transporte soluções em recipientes de boca larga, se tiver que efetuá-lo por 

certa distância, triplique sua atenção durante o percurso e solicite a um colega que 

o acompanhe.  

• Não leve à boca qualquer reagente químico, nem mesmo o mais diluído.  

• Certifique-se da concentração e da data de preparação de uma solução antes de 

usá-la.  

• Não pipete, aspirando com a boca, líquidos cáusticos, venenosos ou corantes, use 

pera de segurança.  

• Não use o mesmo equipamento volumétrico para medir simultaneamente 

soluções diferentes.  
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• Volumes de soluções padronizadas, tiradas dos recipientes de origem e não 

utilizadas, devem ser descartados e não retornados ao recipiente de origem. 

 

Com Sólidos e Líquidos  

• O descarte deverá ser efetuado em recipientes apropriados separando-se o 

descarte de orgânicos de inorgânicos.  

• Cuidados com Aquecimento, incluindo: Reação exotérmica, chama direta, 

resistência elétrica e banho-maria.  

• Não aqueça bruscamente qualquer substância.  

• Nunca dirija a abertura de tubos de ensaio ou frascos para si ou para outrem 

durante o aquecimento.  

• Não deixe sem o aviso "cuidado material aquecido", equipamento ou vidraria 

que tenha sido removida de sua fonte de aquecimento, ainda quente e deixado 

repousar em lugar que possa ser tocado inadvertidamente.  

 

Manuseio e Cuidados com Frasco de Reagentes  

• Leia cuidadosamente o rótulo do frasco antes de utilizá-lo, habitue-se a lê-lo, mais 

uma vez, ao pegá-lo, e novamente antes de usá-lo.  

• Ao utilizar uma substância sólida ou líquida dos frascos de reagentes, pegue-o de 

modo que sua mão proteja o rótulo e incline-o de modo que o fluxo escoe do lado 

oposto ao rótulo.  

• Muito cuidado com as tampas dos frascos, não permita que ele seja contaminada 

ou contamine-se. Se necessário use o auxílio de vidros de relógio, placas de Petri, 

etc. para evitar que isso aconteça.  

• Ao acondicionar um reagente, certifique-se antes da compatibilidade com o frasco, 

por exemplo, substâncias sensíveis à luz, não podem ser acondicionadas em 

embalagens translúcidas.  

• Não cheire diretamente frascos de nenhum produto químico, aprenda esta técnica 

e passe a utilizá-la de início, mesmo que o frasco contenha perfume.  

• Os cuidados com o descarte de frascos vazios de reagentes não devem ser 

menores que os cuidados com o descarte de soluções que eles dão origem.  

• Cuidados com Aparelhagem, Equipamentos e Vidrarias Laboratoriais: antes de 

iniciar a montagem, inspecione a aparelhagem, certifique-se de que ela esteja 

completa, intacta e em condições de uso.  

• Não utilize material de vidro trincado, quebrado ou com arestas cortantes.  
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• Não seque equipamentos volumétricos utilizando estufas aquecidas ou ar 

comprimido.  

• Não utilize tubos de vidro, termômetros em rolha, sem antes lubrificá-los com 

vaselina e proteger as mãos com luvas apropriadas ou toalha de pano. 

 

 

2 – RECONHECIMENTOS DE ALGUNS MATERIAIS  

Antes de iniciar qualquer experimento em um laboratório químico, é importante 

reconhecer os equipamentos disponíveis, conhecer seu funcionamento, indicação de uso 

e a maneira correta de manuseá-lo. 

A grande maioria dos equipamentos utilizados nos laboratórios de química é de 

vidro, portanto é necessário muito cuidado ao manuseá-los.  Estes podem ser de vidro 

comum, pirex ou de quartzo fundido.  

A seguir apresentaremos alguns dos equipamentos e vidrarias básicos que serão 

utilizados rotineiramente no laboratório de química dessa disciplina, e as funções de cada 

um destes.  

 

VIDRARIAS 

 
 
 
 
 

Tubo de ensaio: execução 
de reações químicas em 
pequena escala 

 
 
 
 
 

Béquer: dissolução de 
sólidos e aquecimento de 
líquidos. 

 

 
 
 
 
 

Erlenmeyer: 
aquecimento de líquidos e 
titulações. 

 
 

 

 

Funil comum: filtração 
simples, com o auxílio de um 
papel de filtro e 
transferência de líquidos. 

 

 

 

 

Kitassato: filtração a 
pressão reduzida (ou 
filtração a vácuo) 

 

 

 

Proveta: medida volumes 
de líquidos sem grande 
precisão. 
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Balão volumétrico: preparo 
de soluções com volumes 
precisos e prefixados.  

 

 

 

Balão de fundo redondo: 
sistemas de destilação, 
refluxo e evaporação a vácuo. 

 

 

 

Balão de fundo chato: 
aquecimento de líquidos 
em sistemas de destilação.  

 

 

 

 

Vidro de relógio: pesagem, 
secagem de sólidos e 
cobertura de cápsula de 
porcelana ou béquer. 

 

 

 

 

Pipeta volumétrica: 
medidas precisas de volume 
fixo de líquidos. 

 

 

 

 

Funil de separação ou 
decantação (funil de 
bromo): separação e 
extração líquido-líquido.  

 

 

 

 

 

Pipeta graduada: medida 
de volumes variáveis de 
líquidos com boa precisão 
dentro de uma determinada 
escala. 

 

 

 

 

Bastão de vidro/baqueta: 
agitação de soluções e de 
líquidos e no auxílio para 
transferência de líquidos de 
um recipiente para outro. 

 

 

 

 

 

 

Bureta: utilizada em 
titulações na medida precisa 
de volume de líquidos 
através do escoamento 
controlado do líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placa de Petri: secagem 
de substâncias e cultura 
de microrganismos. 
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Equipamentos: 

Balança: utilizado para determinação de massa. As balanças mais comuns são mecânicas 

ou eletrônicas. As balanças mecânicas mais precisas têm sua sensibilidade restrita a uma 

ordem de grandeza de 0,01g.  As eletrônicas podem ter precisão de 0,0001g.  Em ambos 

os casos, a capacidade máxima de uma balança não ultrapassa muito o limite de 10000 ou 

20000 vezes o valor da sensibilidade. Em todas as balanças, pesagens próximas da 

capacidade máxima acarretam erros de tendência, além da redução da vida útil do 

instrumento. Para boa utilização, devem estar niveladas e ter manutenção e calibração 

periódica. 

 

Piseta ou frasco lavador: utilizado para lavagem de diversos materiais. Normalmente 

contém água destilada, mas outros solventes podem também ser armazenados. 

 

Espátula: utilizada para transferência de substâncias sólidas. 

 

Bico de Bünsen: é utilizado como fonte de calor destinada ao aquecimento de materiais 

não inflamáveis.  Possui como combustível normalmente o Gás Liquifeito de Petróleo 

(G.L.P.) constituído de butano e propano e como comburente o gás oxigênio do ar 

atmosférico que em proporção otimizada permite obter uma chama de alto poder 

energético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possui na sua base um regulador de entrada de ar, a chama torna-se amarela e 

relativamente fria (com temperatura mais baixa). A esta temperatura a combustão é 

incompleta. Com o aumento da entrada de ar a chama torna-se azul, mais quente e forma-

se um cone interior distinto, mais frio. 

 

Base 

Mangueira 

de gás 

Anel de regulagem do ar 

Tubo 

Zona redutora 
Zona oxidante 

Zona neutra 
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Zona neutra: é uma zona interna próxima da boca do tubo, limitada por uma "camada" 

azulada que contém os gases que ainda não sofreram combustão. É a região de menor 

temperatura da chama (300 ºC a 530 ºC). 

 

Zona redutora: é uma zona intermediária, luminosa, que fica acima da zona neutra e 

forma um pequeno "cone", onde se inicia a combustão do gás. Nesta zona forma-se 

monóxido de carbono, que se decompõe por ação do calor dando origem a pequenas 

partículas de carbono, que, sendo incandescentes, dão luminosidade à chama e espalham-

se sobre a tela de amianto na forma de "negro de fumo". Região da chama de temperatura 

intermediária (530 ºC a 1540 ºC). 

 

Zona oxidante: zona externa de cor violeta-pálido, quase invisível, que compreende toda 

a região acima e ao redor da zona redutora. Os gases que são expostos ao ar sofrem 

combustão completa, formando gás carbônico e água. Região de maior temperatura 

(1540 ºC). 
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2 – Reações Químicas Inorgânicas 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Uma reação química é uma transformação da matéria na qual ocorrem mudanças na 

composição química de uma ou mais substâncias reagentes, resultando em um ou mais 

produtos. Reatividade, portanto, consiste na tendência que uma reação química tem em 

acontecer. É um conceito qualitativo, mas pode ser quantificado pela atribuição de energias 

definidas para condições particulares, tais como pressão constante, ou volume constante, 

como já vimos em práticas anteriores.  

 A química inorgânica é uma subárea da química que estuda as propriedades e 

reações dos compostos inorgânicos, ou seja, todos os compostos que não são formados 

majoritariamente por ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Dessa forma, 

exemplos de compostos inorgânicos que contém carbono são os carbonatos, cianetos, 

dióxido de carbono, entre outras moléculas simples (Figura 1). Devido ao grande número 

de elementos químicos existentes e suas diferentes propriedades, o estudo de reações 

inorgânicas é de suma importância para o desenvolvimento de uma variedade de 

aplicações tecnológicas, como em sistemas de conversão de energia, dispositivos 

optoeletrônicos, catalisadores, materiais adsorventes, entre outros.  

  

 

Figura 1: Estrutura de Lewis de alguns compostos inorgânicos contendo carbono.  

 

Dentre os diferentes tipos de reações existentes, podemos citar algumas como as 

reações de oxirredução (ou redox), de neutralização e de decomposição. As reações de 

oxirredução são bastante abrangentes e estão presentes em várias situações do cotidiano. 

Combustão, ou queima, é um tipo de reação de oxirredução onde uma sustância é oxidada 

por um gás comburente, geralmente oxigênio, liberando calor (prática 05) e luz. Apesar de 

frequentemente relacionada a compostos orgânicos, metais também podem sofrer 

combustão. Reações de neutralização são também exotérmicas, pois envolvem na maioria 

dos casos a formação de uma ligação entre a espécie H+ (ácido) e o íon hidróxido ou um 

composto nitrogenado, como a amônia (base), liberando calor ao sistema, como visto na 
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prática 02. Por fim, reações de decomposição são aquelas onde uma substância se 

decompõe em duas ou mais substâncias comumente através do aumento de temperatura 

ou passagem de corrente elétrica. 

O acontecimento de reações químicas deve-se a fatores termodinâmicos e cinéticos. 

A termodinâmica engloba a variação de energia entre reagentes e produtos e a variação no 

grau de desordem do sistema. A cinética avalia a velocidade da reação, que depende de 

fatores como concentração dos reagentes, temperatura, superfície de contato, entre outros. 

A ocorrência das reações químicas pode ser facilmente visualizada através de fenômenos 

como mudança de cor, liberação de gás, mudança de temperatura do meio e formação de 

precipitado. Algumas já foram utilizadas em práticas anteriores para determinação do 

ponto de equivalência de uma titulação. Nessa prática iremos observar outras, como a 

liberação de gás, através da reação desse gás com outro composto resultando na formação 

de um precipitado.  

 A organização dos elementos na tabela periódica nos permite observar 

tendências em determinadas propriedades dos elementos, como raio atômico, energia de 

ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e polarizabilidade, facilitando nosso 

entendimento sobre o comportamento das substâncias em uma reação química. Dessa 

forma, tais conceitos devem ser considerados ao tentarmos responder a perguntas como 

“Por que formou um precipitado?”, “Por que liberou gás na reação?”, “Por que esse 

elemento sofreu oxidação?”, “Por que houve mudança de cor?” entre outras.   

 

2 – OBJETIVOS 

Observar algumas reações inorgânicas clássicas e representa-las através de 

equações químicas. Identificar diferentes fatores que indicam a ocorrência de reações 

químicas.  

 

3 – MATERIAIS E REAGENTES 

 

3.1 – Vidrarias e materiais  

- 4 tubos de ensaio Práticas demonstrativas: 

- Termômetro  - 4 tubos de ensaio  

- Pinça - Bastão de vidro  

- Pipeta de Pasteur - Pinça de madeira  

- Bico de Bunsen - Cânula com rolha  

3.2 – Reagentes 
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- 2 fitas de magnésio Práticas demonstrativas: 

- Ácido clorídrico (1 mol L-1) - Ácido clorídrico concentrado 

- Cloreto de sódio (0,1 mol L-1) - Hidróxido de amônio concentrado 

- Nitrato de prata (0,1 mol L-1) - Carbonato de magnésio 

- Hidróxido de sódio (1 mol L-1) - Solução de hidróxido de cálcio 

- Cloreto de amônio sólido  

 

4 – PROCEDIMENTOS 

Procedimento 1 

Imergir um pedaço de fita (aprox. 0,5 cm) de magnésio em um pouco de ácido 

clorídrico 1 mol L-1 por aproximadamente 30 segundos ou até todo o óxido de magnésio ser 

dissolvido. Retirar a fita do ácido, enxugar com um pedaço de papel e colocá-la na chama do 

bico de Bunsen. Atenção: Não olhar diretamente para a chama, pois a luz emitida nessa 

reação pode ser prejudicial aos olhos. Observar a formação de um pó branco. 

Equação química: 

 

 

Procedimento 2 

Adicionar em um tubo de ensaio, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, 

aproximadamente 1 mL de uma solução de ácido clorídrico 1 mol L-1. Adicionar um pedaço 

de fita de magnésio de aproximadamente 0,5 cm ao tubo de ensaio contendo o ácido 

clorídrico. Observar.  

Equação química: 

 

   

Procedimento 3 

Adicionar em um tubo de ensaio, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, 1 mL de 

solução de cloreto de sódio 0,1 mol L-1. Em seguida adicionar 2 gotas de solução de nitrato 

de prata 0,1 mol L-1. Agitar e observar.  

Equação química: 

 

Procedimento 4 

Adicionar em um tubo de ensaio, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, 1 mL de 

solução de ácido clorídrico 1 mol L-1. Meça a temperatura da solução. Com o termômetro 
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no interior do tubo, adicionar com uma pipeta de Pasteur a mesma quantidade de solução 

de hidróxido de sódio 1 mol L-1. Meça novamente a temperatura.  

Tinicial =      Tfinal =  

Equação química: 

 

 

Procedimento 5 

 Adicionar em um tubo de ensaio, utilizando uma pipeta de Pasteur, 2 mL de 

água destilada. Meça a temperatura do meio. Acrescentar, ao tubo de ensaio, 

aproximadamente 200 mg de cloreto de amônio. Meça novamente a temperatura. 

  Tinicial =      Tfinal = 

Equação química: 

 

 

Procedimento 6 (prática demonstrativa): 

 Adicionar 1 mL de ácido clorídrico concentrado em um tubo de ensaio. Em 

outro tubo de ensaio adicionar a mesma quantidade de hidróxido de amônio concentrado. 

Mergulhar a ponta de um bastão de vidro que contém o ácido clorídrico. Aproximar esta 

ponta até 1 cm acima da superfície da solução de hidróxido de amônio sem toca-la. 

Observar. 

Equação química: 

 

 

Procedimento 7 (prática demonstrativa):  

Monte o esquema conforme representado na figura abaixo, de forma que a cânula de 

vidro fique imersa na água de cal. 

 

Adicionar no tubo 1 aproximadamente 2 g de carbonato de magnésio. Adicionar no 

tubo 2 solução de hidróxido de cálcio (conhecida como água de cal). Fechar o sistema e 
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aquecer lentamente o tubo até que apareça uma turvação no tubo 2. Parar o aquecimento e 

imediatamente separar os dois tubos a fim de evitar que o líquido reflua para o tubo 1. 

Equação química: 

 

 

Questões: 

1 - Represente as reações realizadas na prática classificadas como de oxirredução. 

Identifique, em cada uma delas, os números de oxidação das espécies envolvidas. 

2 - Equacione e classifique as reações abaixo, apresentando os produtos formados:  

a) Carbonato de cálcio sob aquecimento. 

b) Zinco metálico + solução de ácido sulfúrico.  

c) Hidróxido de alumínio + ácido clorídrico. 

3 - Ao colocar um ovo em um copo contendo vinagre pode-se observar a evolução de bolhas 

de gás na superfície do ovo, e a casca se desfaz. Escreva a equação química que ocorre 

nesse experimento sabendo que a casca do ovo é composta por carbonato de cálcio e o 

vinagre consiste em uma solução diluída de ácido acético.  

4 - O fermento químico utilizado no preparo de bolos é composto por bicarbonato de sódio 

(NaHCO3). Ao aquecer a massa contendo esse composto ocorre a decomposição do mesmo 

com liberação de um gás responsável pelo “crescimento” do bolo. Classifique e equacione a 

reação do fermento com a temperatura, identificando os produtos formados.  
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DESCARTE DE RESÍDUOS 

As soluções utilizadas devem ser descartadas nos recipientes apropriados indicados pelo 

professor. As soluções de ácido e base podem ser misturadas no mesmo recipiente 

enquanto a solução contendo íons prata deve ser descartada num recipiente separado.
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3 –  Titulação vs. Condutividade e Titulação vs. 
Temperatura 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Titulação é uma técnica analítica quantitativa utilizada geralmente na determinação 

da concentração de uma espécie química, denominada analito. O procedimento consiste em 

gotejar a solução do titulante, geralmente uma solução padrão de um determinado 

reagente, no recipiente contendo o analito de interesse. A reação envolvida deve ter 

estequiometria conhecida e o analito deve reagir totalmente com o titulante. O gotejamento 

é conduzido até o ponto de equivalência ser alcançado, ou seja, quando a quantidade 

adicionada de titulante é quimicamente equivalente à quantidade de analito na amostra.  

Existem diferentes formas de visualizar o ponto de equivalência de uma titulação. A 

mais comum emprega o uso de um composto denominado indicador, que produz uma 

mudança, aparecimento ou desaparecimento de cor na solução quando o ponto de 

equivalência é alcançado. Diferentes indicadores desse tipo, como a fenolfetaleína, por 

exemplo, já foram apresentados na prática de ácidos e bases da disciplina de Laboratório 

de Química. O presente experimento, porém, utilizará de duas técnicas diferentes para 

visualização do ponto final de uma titulação: (i) medindo a condutividade e (ii) medindo a 

temperatura da solução titulada. Esses métodos são explicados a seguir.  

  

Titulação vs. Condutividade 

Condutividade elétrica (σ) é definida como a capacidade de um material conduzir 

corrente elétrica. No SI – Sistema Internacional de Unidades, σ é medida em 

Siemens/metro (S m-1). 

Nos materiais sólidos há, basicamente, três classificações de acordo com a facilidade 

com que conduzem corrente elétrica: condutores, semicondutores e isolantes. Metais são 

bons condutores, tipicamente tendo condutividades da ordem de 107 S m-1. No outro 

extremo estão os materiais com condutividades muito baixas, situando-se entre 10-10 e      

10-20 S m-1; estes são classificados como isolantes elétricos. Materiais com condutividades 

intermediárias, geralmente entre 106 a 10-4 S m-1, são denominados semicondutores. 

Entre 1880 e 1890, Arrhenius, estudando a condutividade elétrica de soluções 

ácidas, sugeriu que o mecanismo de condução elétrica em determinadas substâncias 
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ocorria devido à migração de íons e não de elétrons como nos condutores metálicos. Esta 

hipótese abriu as portas para uma série de desenvolvimentos sobre a condutividade 

elétrica e deu o prêmio Nobel de química à Arrhenius em 1903 pela teoria eletrolítica da 

dissociação. Uma substância pura iônica no estado sólido usualmente não conduz corrente 

elétrica, porém pode ser condutora caso seja fundida ou, ocorra a dissociação em algum 

solvente. 

Eletrólito é toda a substância que, dissociada ou ionizada, origina íons positivos 

(cátions) e íons negativos (ânions) pela adição de um solvente ou aquecimento, permitindo 

a passagem de corrente elétrica alternada.  Em um meio de elevada constante dielétrica, tal 

como a água, os eletrólitos dissociam-se em cátions e ânions, estabelecendo um equilíbrio 

em solução. Estes íons, então, se movimentam simultaneamente e em direções opostas na 

solução eletrolítica, o que estabelecerá a corrente elétrica. Eletrólitos que apresentam alto 

grau de ionização/dissociação, ou seja, cujo equilíbrio está muito deslocado para direita 

(formação de íons), são denominados eletrólitos fortes. Soluções de eletrólitos fortes, como 

de cloreto de sódio ou ácido clorídrico (ácido forte), são boas condutoras de eletricidade. 

Ácidos fracos e sais pouco solúveis formam soluções pouco condutoras, pois o equilíbrio 

está deslocado majoritariamente para a espécie neutra.  

 No caso de sais pouco solúveis, a espécie neutra se encontra no estado sólido em 

equilíbrio com os íons A+ e B− na fase aquosa. A constante de equilíbrio que relaciona o sal 

com os íons em solução é determinada constante produto de solubilidade (Kps), como 

mostrado abaixo e na Tabela ao final desse roteiro: 

 

AxBy(s)                        xA+(aq)     +     yB−
(aq)                  Kps = [A+]x[B−]y 

 

Nesta prática uma solução de hidróxido de bário, pouco solúvel em água                          

(Kps = 2,5 x 10-4) será titulada com ácido sulfúrico (eletrólito forte), gerando água e sulfato 

de bário, um sal muito pouco solúvel (Kps = 1,0 x 10-10), conforme mostrado abaixo. No 

ponto de equivalência, espera-se que a concentração de íons em solução seja mínima, pois 

ambos os reagentes foram totalmente consumidos gerando água e um eletrólito muito 

fraco. 

 

Ba(OH)2(aq)   +   H2SO4(aq)                            BaSO4(s)    +    2H2O(l) 
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Lâmpada 127V/ 7W 
A medida de condutividade do meio será 

feita através de uma montagem semelhante à da 

Figura 1. A intensidade do brilho da lâmpada 

será utilizada para indicar as alterações na 

condutividade do meio durante a titulação e 

para determinação do ponto de equivalência da 

mesma.   

 

 

Titulação vs. Temperatura 

O calor envolvido em um processo químico está diretamente relacionado com a 

formação ou rompimento de uma ligação química. A energia é liberada quando uma ligação 

química se forma ou consumida quando ocorre sua quebra. 

Uma curva que representa a 

energia potencial entre dois 

átomos em função da distância 

interatômica é mostrada na                

Figura 2. Pode-se observar que 

forças atrativas levam à formação 

de uma ligação química e a energia 

resultante para o sistema é menor 

do que a dos átomos isolados. Esta 

diferença de energia é liberada 

quando a ligação se forma. Logo, a 

formação de uma ligação química é um processo exotérmico. Ao contrário, a quebra de uma 

ligação química envolve ganho de energia pelo sistema e é dito endotérmico. A reação de 

neutralização entre um ácido forte e uma base forte de Arrhenius, em meio aquoso, envolve 

a formação de uma ligação entre um próton (H+) e uma hidroxila (HO−), com a produção de 

uma molécula de água. Esta reação é exotérmica (H = −55 kJ/mol) e o calor liberado pode 

ser monitorado com um sensor de temperatura (termopar, termistor, termômetro 

convencional). A adição contínua do ácido à base leva a um aumento da temperatura do 

sistema até que toda solução seja neutralizada. Após a neutralização, a adição de ácido ou 

Figura 1 – Ilustração de uma montagem para estudar, 
experimentalmente, a condutividade elétrica das soluções. 

 

Figura 2 – Curva de energia potencial para ligação entre dois 
átomos.  
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base apenas irá promover a diminuição da temperatura.  Portanto, é possível verificar-se o 

término da reação quando a temperatura do sistema começar a baixar. 

 

2 – OBJETIVOS 

Determinar o ponto de equivalência de uma titulação através de dois métodos 

distintos, explorando os conceitos de solubilidade de sais, condutividade elétrica de 

solução, e calor envolvido na formação de ligações químicas. Utilizar a técnica de titulação 

para entender e determinar a estequiometria de reações ácido-base. 

 

3 – MATERIAIS 

 

3.1 – Vidrarias: 

- 3 béqueres de 50 mL - 1 pipeta volumétrica de 10 mL 

- 1 proveta de 10 mL - 1 bureta de 25 mL 

- 1 termômetro - Conta–gotas 

 

3.2 – Reagentes: 

- Hidróxido de bário 0,03 mol L-1 - Ácido sulfúrico 0,05 mol L-1 e 0,5 mol L-1 

- NaOH 1,0 mol L-1 (padronizado) - Solução de fenolftaleína (1%) 

 

3.3 – Demais materiais:  

- Circuito de 127V / 7W - 1 copo de poliestireno 

 

4 – PROCEDIMENTOS 

 

4.1. Titulação vs. condutividade 

Em um béquer de 50 mL, adicione 10 mL de solução de Ba(OH)2 0,03 mol L-1, 10  mL 

de água destilada e 1 gota de fenolftaleína. Neste mesmo béquer coloque os fios do sistema 

de condutividade que devem ser imersos na solução básica. Neste momento, a solução deve 

estar rosa e a lâmpada acesa.  

Preencha a bureta com a solução de ácido sulfúrico 0,05 mol L-1 e retire quaisquer 

bolhas de ar presente no sistema. Ajuste o menisco e anote o volume inicial de ácido. Inicie 

o gotejamento lento do ácido sobre a solução básica de hidróxido de bário, agitando 
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manualmente a solução e com muito cuidado. Observe a mudança no brilho da lâmpada ao 

longo da titulação. Determine o ponto de equivalência baseado nas suas observações. 

4.2. Titulação vs Temperatura 

Ambiente a bureta com solução do ácido e a pipeta volumétrica com a solução de base. 

Preencha a bureta com a solução de H2SO4 0,5 mol L-1, tire eventuais bolhas e acerte o 

menisco. Anote o volume inicial de ácido. Transfira 10 mL da solução de NaOH 1,0 mol L-1, 

com auxílio da pipeta volumétrica, para o copo de poliestireno, cuja parede funciona como 

excelente isolante térmico. Coloque o termômetro em contato com a solução de NaOH. 

Lentamente abra a bureta para que a solução ácida comece a gotejar (o ideal é que caia 

uma gota em cada 3 segundos aproximadamente). Mantenha o copo sob agitação manual. A 

titulação deve ocorrer até que a temperatura caia 1,0 oC. 

 

Questões: 

1- Defina ligação iônica, ligação covalente, ionização e dissociação iônica. 

2- Pela estequiometria da reação, qual é o volume de H2SO4 0,05 mol L-1 necessário para 

reagir totalmente com o hidróxido de bário da solução do béquer? Esse volume 

corresponde ao volume de ácido utilizado para alcançar o ponto de equivalência? 

3- Explique o comportamento elétrico da solução através do brilho da lâmpada. 

4- Faça um gráfico de temperatura da solução em função do volume de H2SO4 adicionado. 

Determine o ponto de equivalência no gráfico. 
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DESCARTE DE RESÍDUOS 

Os íons sódio e sulfato são inócuos. Soluções ácidas e alcalinas são danosas ao meio 

ambiente e devem ser neutralizadas antes de serem descartadas na pia. A solução contendo 

Ba2+(aq) deve ser descartada em recipiente específico. 

 

ANEXO 

Tabela: Constante de produto de solubilidade (Kps) para alguns compostos a 25 oC. 
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4 –  Determinação volumétrica de vitamina C em sucos 

de frutas 
 

1 – INTRODUÇÃO 

O ácido ascórbico, ou vitamina C, é um nutriente essencial para o corpo humano. 

Esse composto foi isolado pela primeira vez em 1928 e sua estrutura determinada em 

1933. Conhecido, principalmente, por contribuir para o bom funcionamento do sistema 

imune, prevenindo gripes e infecções, a vitamina C participa também de inúmeras outras 

funções no organismo. Devido à sua forte propriedade antioxidante, esse nutriente auxilia 

no combate a espécies oxidantes, produto do metabolismo ou de condições de estresse 

celular, evitando a oxidação de biomoléculas como o ADN, proteínas e lipídeos que causam, 

entre outras, doenças cardíacas e o envelhecimento. Por participar também na biossíntese 

de colágeno, esse nutriente é muito utilizado em produtos para pele com ação 

antienvelhecimento. 

Os seres humanos não são capazes de produzir vitamina C e, portanto, ela deve 

provir da dieta e/ou de suplementos. A dose diária mínima recomendada é de 80 mg por 

dia, podendo esse valor variar com o sexo e a idade do indivíduo. Devido ao papel desse 

nutriente no organismo e aos problemas gerados por sua ingestão insuficiente, é de suma 

importância a quantificação dessa vitamina nos alimentos, principalmente em uma 

sociedade que consome cada dia mais produtos industrializados. Várias técnicas podem ser 

empregadas para a quantificação de ácido ascórbico em diferentes amostras, tais como  

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), eletroforese e voltametria. Porém, a técnica 

mais clássica e utilizada devido à simplicidade e bons resultados é a titulação de oxidação-

redução, ou titulação redox.  

A titulação redox é um método baseado em uma reação redox entre o analito 

(substância que está sendo investigada) e o titulante. O método de Tillmans, bastante 

estudado para detecção de ácido ascórbico consiste na titulação de uma amostra contendo 

esse composto com o 2,6 diclorofenol indofenol (DCFI), que é rosa em meio ácido, mas 

incolor na forma reduzida. Durante a titulação, todo o DCFI é reduzido pelo ácido ascórbico 

e a solução permanece incolor. No ponto de equivalência, quando todo ácido ascórbico foi 

consumido, uma gota de excesso do DCFI torna o meio rosado, indicando o fim da titulação. 
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Repetindo-se a titulação para uma amostra de concentração conhecida de ácido ascórbico 

(padrão), é possível determinar a quantidade desse composto na amostra estudada. 

Nesse experimento, a quantificação de ácido ascórbico em amostras de sucos de 

frutas será feita utilizando a titulação redox com solução de iodo (I2) no lugar do DCFI, e 

amido como indicador. A reação entre as espécies está representada abaixo. A redução do 

iodo pelo ácido ascórbico gera a espécie iodeto (I−) que é incolor em solução aquosa. A 

presença de excesso de iodo na solução, porém, leva à formação de poliiodetos como o I3
−, 

I5
−, I7

− e etc. Tais espécies formam com o amido o que é chamado de complexo de inclusão, 

que consiste na inserção do poliiodeto na estrutura helicoidal do amido, apresentando 

coloração azul intensa. Esse indicador, portanto, é utilizado para visualização do ponto de 

equivalência da titulação. 

 

 

Esquema 1. Reações envolvidas na titulação redox do ácido ascórbico com iodo contendo amido como 
indicador. 

  

Para ter-se uma ideia da precisão de um método na determinação de um analito, 

costuma-se repetir o procedimento três (triplicata) ou mais vezes para cada amostra, 

calculando-se no fim o valor médio da massa/concentração do analito e o desvio padrão. 

Desvio padrão () indica uma medida de dispersão dos dados em torno da média amostral. 

Quanto menor for o desvio, maior é a precisão do método. A fórmula abaixo é usada para 

calcular esse termo: 
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Onde N é o número de replicatas, x é o valor de cada replicata e  é a média das mesmas.  

Se, por exemplo, o valor da média foi de 1.357 mg e o desvio padrão for de 0.03 mg, o valor 

final deve ser mostrado como 1.36 ± 0.03 mg. 

 

2 – OBJETIVOS 

Determinar a quantidade (em miligramas) de ácido ascórbico em amostras de sucos de 

frutas através de titulações redox com solução de iodo.  

 

3 – MATERIAIS 

 

3.1 – Reagentes: 

- Sucos de frutas (integral de laranja e limão, néctar e em pó) 

- Vitamina C efervescente  

- Solução alcoólica de iodo 0,25% (m/v) 

- Solução de amido 1% (m/v) 

 

3.3 – Vidrarias por grupo: 

- Bureta de 25 mL; Béquer de 25 mL; Erlenmeyer 125 mL; Balão de 100 mL; 

Proveta de 10 mL e de 50 mL 

 

4 – PROCEDIMENTOS 

Importante: Cada grupo fará a titulação do ácido ascórbico na solução de vitamina C 

(padrão) e em apenas duas amostras de suco. Os dados coletados pelos demais grupos 

referentes às outras amostras serão disponibilizados para todos para que as perguntas do 

final dessa prática possam ser respondidas.  
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4.1 Titulação da solução padrão de ácido ascórbico 

Transfira 10 mL da solução estoque de ácido ascórbico (previamente preparada pela 

dissolução de uma pastilha efervescente de vitamina C 1 g em 500 mL de água) para um 

balão de 100 mL e complete o volume do balão com água destilada. Homogeneíze a solução. 

Transfira 30 mL dessa solução diluída para um Erlenmeyer de 125 mL e adicione 5 gotas 

de solução de amido 1% (m/m). 

Preencha uma bureta de 25 mL com solução de iodo 0,25% (m/m), abra a torneira 

sobre um béquer e deixe a solução correr para tirar eventuais bolhas de dentro da bureta. 

Anote o volume inicial da solução de iodo. 

Titule lentamente a solução do Erlenmeyer até o ponto de equivalência ser alcançado. 

Anote o volume final da bureta. Repita o procedimento mais uma vez com a solução diluída 

do balão para obter uma duplicata do experimento. Calcule a quantidade de ácido ascórbico 

(mg) titulada por volume da solução de iodo utilizada (mL). 

Concentração de AA (solução estoque): ______________ 

Concentração de AA (solução diluída): _______________ 

 Replicata 1 Replicata 2 

Massa de AA titulada (mg)   

Volume inicial de I2 (mL)   

Volume final de I2 (mL)   

Volume de I2 usado (mL)   

mAA/Viodo (mg/mL)   

 

Média do valor de mAA/Viodo: ___________________ ± _______________ 

 

4.2 Quantificação de ácido ascórbico nas amostras de suco de frutas 

 

Escolha duas amostras de suco para realizar a quantificação do ácido ascórbico. 

Suco integral de laranja e néctar (suco de caixinha): Transfira 20 mL para um balão 

volumétrico de 100 mL e complete com água.  

Suco de limão: Esprema meio limão em um béquer, meça o volume de suco coletado e 

transfira-o para um balão de 100 mL completando com água. 
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Suco em pó: Pese 5 g do pó em um béquer e dissolva o conteúdo em um pouco de água. 

Transfira para um balão volumétrico de 100 mL e complete o balão com mais água. 

 

Transfira 30 mL da solução diluída do suco para um Erlenmeyer, adicione 5 gotas da 

solução de amido 1% (m/m) e titule com a solução de iodo da bureta até o ponto de 

equivalência (não se esqueça de anotar o volume inicial de iodo). Repita o procedimento 

mais duas vezes.  

 

Suco: ________________________ 

 Replicata 1 Replicata 2 

Volume inicial de I2 (mL)   

Volume final de I2 (mL)   

Volume de I2 usado (mL)   

mAA calculada (mg)   

     

Média do valor de mAA : ___________________________± _______________ 

 

Questões: 

1- Determine a concentração de ácido ascórbico em cada suco em mg/mL , reportando o 

valor com o desvio padrão obtido das duplicatas. Esses valores estão de acordo com o 

apresentado nos rótulos pelos fornecedores (atente para a porção indicada em cada 

rótulo)? Quais são as possíveis fontes de erro do experimento? 

2- Considere que uma laranja possui aproximadamente 40 mL de suco. Considerando os 

resultados obtidos no experimento para os sucos de laranja e limão, qual fruta possui 

maior quantidade de vitamina C por unidade? 

3- Escreva a equação balanceada da reação envolvida na titulação. Qual espécie é oxidada e 

qual é reduzida? 

4- Escreva a estrutura de Lewis para o íon I3
−. Determine a hibridização e o arranjo 

molecular do átomo central, a geometria da molécula, e carga formal de cada átomo. 
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DESCARTE DE RESÍDUOS  

Descartar as soluções contendo iodo nos frascos específicos. 
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5 –  Eletroquímica 1 – Pilhas e Corrosão 

1 – INTRODUÇÃO 
 
 Uma corrente elétrica é o fluxo de elétrons por um circuito. Quando esta corrente é 

gerada químicamente, os elétron migram de uma região onde ocorre a oxidação para 

outra região onde ocorre a redução. Portanto, o termo eletroquímica, refere-se ao uso de 

reações químicas que geram eletricidade espontaneamente pela migração de íons por 

uma solução por exemplo ou reções químicas não espontâneas, que necessecitam de um 

potencial elétrico para que o processo ocorra. Os processos espontâneos são conhecidos 

como pilhas, células eletroquímicas, baterias, etc.; os não espontâneos são denominados 

eletrólise (aula 6). 

 As reações eletroquímicas estão entre as classes de reações mais abundantes e 

importantes da química sintética e biológica. Como por exemplo, processos 

aparentemente distintos como combustão, respiração, fotossíntese e corrosão estão, na 

na verdade, interligados por serem processos eletroquímicos, onde um ou mais reagentes 

de oxidam para outros reagentes se reduzirem, promovendo um fluxo de elétrons no 

sistema. 

 Para entendermos os procedimentos experimentais que serão realizados nesta 

aula, precisamos relembrar alguns conceitos úteis para a compreensão completa da 

prática. Primeiramente, toda reação eletroquímica é uma reação de oxirredução, ou seja, 

um dos reagentes se oxida (perde elétrons, agente redutor) para o outro se reduzir 

(ganha elétrons, agente oxidante). Esse fluxo de elétrons através de uma solução aquosa 

por exemplo, se deve a mobilidade das cargas elétricas através dos íons presentes em 

solução. Logo, precisamos ter um eletrólito forte (KCl, NaCl, etc.) para ocorrer o fluxo de 

cargas na solução. 

 A Figura 1 nos mostra um exemplo de célula eletroquímica; é possível observar 

duas placas metálicas (uma de zinco outra de cobre) conectadas por um fio condutor em 

dois compartimentos separados (semi-células). A semi-célula onde ocorre a oxidação 

(Zn(s) → Zn2+(aq) + 2e-) é denominado ânodo, polo negotivo; a semi-célula onde ocorre a 

redução é denominada cátodo (Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s)) e é o polo positivo. O polo negativo é 

onde as cargas negativas se originam, ou seja, elas saem da placa de zinco e migram 

através do fio condutor até a placa de cobre, o polo positivo. As placas de zinco e cobre 

são denominadas eletrodos e, na superfície dos mesmos é onde ocorre as reações redox.
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 No ânodo, liberam-se cátions (Zn2+(aq)), portanto o eletrodo perde massa enquanto 

que no cátodo, o eletrodo ganha massa, pois íons Cu2+ em solução precipitam na 

superfície como cobre metálico.  

 

Figura 1. Célula eletroquímica Zn(s)|Zn2+(aq)||Cu2+(aq)|Cu(s), Ecel = +1,10 V. 

 Em uma célula eletroquímica como a da Figura 1, onde as duas semirreações 

ocorrem em “compartimentos” (semi-células) separados, necessitamos de uma ponte 

salina, que será responsável por manter a eletroneutralidade das semi-células. 

Importante salientar que os íons presentes na ponte salina devem ser eletrólitos fortes e 

que não reajam no potencial gerado na célula, neste caso Ecel = +1,10 V (1 V = 1 J/C). 

 A força eletromotriz (fem) ou potencial de célula (E) é o modo que medimos a 

capacidade que uma reação tem de “empurrar” ou “puxar” elétrons. Se, uma célula tem 

uma capacidade alta de mover elétrons, ela tem um alto potencial; para a célula mostrada 

na Figura 1, o potencial é +1,10 V (Ecel = 1,10 Volts) a 25 °C. Para um processo espontâneo 

E > 0 e isso indica que a energia potencial dos elétrons no ânodo é maior que a energia 

potencial dos elétrons no cátodo. 

E°cel = E°red(cátodo) – E°red(ânodo)
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fluirão do elemento de menor potencial de redução (que se oxida, logo sua reação 

química é escrita de forma inversa) para o elemento de maior potencial de redução. Esses 

valores para condições normais (1 mol L-1, 25 °C e 1 atm) são tabelados (Tabela 1). 

 Como não é possível medir diretamente o potencial padrão de redução, podemos 

atribuir a uma determinada semirreação de referência um determinado valor e, a partir 

desta semirreação e deste valor, determinar os potenciais para diferentes semirreações. 

Por exemplo, a reação de referência é a redução do H+(aq) a H2(g) sob condições padrões. 

Atribuímos a esta semirreação o potencial igual a zero, Ecel = 0 (Figura 2). 

 

Figura 2. Eletrodo padrão de hidrogênio (EPH) Ecel = 0. 

Como o valor do potencial de redução do Cu (E = +0,34 V; 

Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s)) é mais positivo que o potencial de 

redução para o Zn (E = -0,76; Zn2+(aq) + 2e- → Zn(s)) os íons 

Cu2+(aq) se reduzem no cátodo e o Zn metálico da superfície 

do eletrodo se oxida, liberando elétrons (Zn(s) → Zn2+(aq) + 

2e-), exatamente como mostra o gráfico ao lado. Na parte 

superior coloca-se o cátodo, elemento com valor de 

potencial de redução mais positivo, enquanto abaixo 

indicamos o ânodo, com potencial de redução mais 

negativo. Em um processo espontâneo os elétrons sempre 

fluirão do fffffffffffff 
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 A partir do potencial padrão do EPH, conseguimos achar o potencial padrão de 

qualquer outra semirreação. Eletrodos que perdem elétrons (oxidam) mais facilmente 

que o hidrogênio tem potenciais de redução negativos; eletrodos com potenciais de 

redução positivos são aqueles que oxidam o H2(g) à 2H+(aq) no EPH.  

2 – OBJETIVOS 

Aplicar conceitos envolvidos nas reações redox. Montar uma pilha de Daniell simples e 

em sequência. Utilizar os potenciais de redução para identificação de cátions e observar 

processos de corrosão. 

3 – MATERIAIS E REAGENTES 

3.1 – Vidrarias 

- 3 Pipetas Pasteur - 1 béquer 100 mL 

- 4 béqueres 50 mL - 2 provetas 50 mL 

- 2 pontes salinas  

 

3.2 – Demais materiais e reagentes 

- Solução 1 - Multímetro 

- Solução 2 - Prego 

- Solução 3 - Fio de cobre com jacarés nas duas extremidades 

- Lâmina de zinco - Solução NaCl 0.1 mol L-1 

- Lâminas de cobre - Fenolftaleína 1 % 

- Solução de CuSO4 1 mol L-1 - Solução de K3(Fe(CN)6] 0,1 mol L-1 

- Solução de ZnSO4 1 mol L-1 - Solução de HCl 1 mol L-1 

 
 

4 – PROCEDIMENTOS 

4.1 Procedimento 1: Identificação de cátions através de reações com metais 

 

a) Colocar sobre a bancada, duas lâminas metálicas, uma de zinco e outra de cobre, 

devidamente limpas e secas. 

b) Adicionar uma gota das soluções 1, 2 e 3, em cada lâmina (cuidado para uma solução não 

entrar em contato com a outra). 

c) Aguardar 3 minutos e observar se há alguma evidência de transformação. O aparecimento 

de uma mancha na lâmina indica que houve reação. 
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d) Na tabela abaixo, marcar “+” se ocorreu reação e “-” em caso contrário. 

e) Com o auxílio da Tabela 1 de potenciais padrão de eletrodo, identificar os cátions presentes 

nas soluções 1, 2 e 3, sabendo-se que nestas estão presentes os íons Cu2+, Ag+ e Ca2+, 

aleatoriamente. 

 

Solução 
Metal 

Zn Cu 

1   

2   

3   

 

1) Calcule o valor de ΔE para cada combinação solução/metal, considerando todas as soluções 

de concentração 1 mol/L. Relacione estes valores com a espontaneidade de cada reação. 

Determine os metais presentes em cada solução. 

 

 

 

Solução 1:_____________ Solução 2:______________ Solução 3:______________  

2) Represente as semirreações de oxirredução ocorridas. 

 

 

 

 

4.2 Procedimento 2: Pilha de Daniell 

 

a) Em um béquer de 50 mL adicionar cerca de 30 mL de solução de sulfato de cobre 1 mol/L, 

a um segundo béquer de 50 mL adicionar 30 mL da solução de sulfato de zinco 1 mol/L. 

b) Faça a união de uma lâmina de ferro com outra de cobre, ligando-os por meio de um fio de 

cobre (com jacarés nas duas extremidades). 



________________________________________________________ Determinação volumétrica de vitamina C 

 32 

c) Utilize a ponte salina para completar o circuito. 

d) Medir a ddp utilizando o multímetro (fazer a leitura em mV). 

e) Montar uma bateria com duas pilhas de Daniell em série utilizando 4 béqueres e duas 

pontes salinas (fazer a leitura de potencial com o multímetro em mV). 

 

1) Compare a ddp teórica desta pilha com o resultado experimental. 

 

 

2) Explique o que aconteceu em cada semicélula. 

 

 

 

 

4.3 Procedimento 3: Pilha de corrosão 

 

a) Em um béquer de 100 mL adicionar cerca de 50 mL de solução de cloreto de sódio 0,1 

mol/L, 0,5 mL de solução de indicador fenolftaleína 1% e 1 mL de solução de ferricianeto de 

potássio 0,1 mol/L - K3[Fe(CN)6]. 

b) Limpar mecanicamente as lâminas de ferro e de cobre com a lã de aço. Decapar com a 

solução de HCl e posteriormente, enxaguar com água destilada; 

c) Faça a união de uma lâmina de ferro com outra de cobre, ligando-os por meio de um fio de 

cobre (com jacarés nas duas extremidades). 

d) Imergir os eletrodos na solução imobilizando-os a uma certa distância um do outro. Após 

alguns minutos verificar alguma evidência de transformação. Dados: 

2H2O(l) + O2(g) + 4e- ⇆ 4HO-(aq) 

Fe2+(aq) + [Fe(CN)6]3-(aq) → Fe3[Fe(CN)6]2(s) 

               Azul intenso 

1) Escreva as equações balanceadas ocorridas no ânodo e no cátodo. 
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2) Como os produtos formados no cátodo e no ânodo foram identificados? 

 

 

 

Questões: 

1) Por que utilizamos concentrações de 1 mol/L nos experimentos? 

 

 

 

2) Caso fizéssemos o experimento em um único béquer, utilizando uma placa de cobre em 

uma solução de sulfato de zinco. O que aconteceria com o zinco metálico? E com os íons 

Cu2+(aq)? 
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DESCARTE DE RESÍDUOS 

As soluções de sulfato de zinco e cobre poderão ser reutilizadas e não deverão ser 

descartadas, a não ser que ocorra algum tipo de contaminação. As placas de cobre e zinco 

deverão limpas novamente com lã de aço. 
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ANEXO 

 

Tabela 1: Valores de potencial padrão de redução (E0red).  
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6 –  Eletroquímica 2 – Eletrólise 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 

Eletrólise é um processo que decompõe substâncias químicas em seus elementos 

constituintes através do uso da eletricidade. De maneira resumida, procede-se primeiro à 

ionização ou dissociação do composto em seus íons e, posteriormente, com a passagem de 

uma corrente contínua através de uma solução contendo estes íons são obtidos os 

respectivos elementos químicos. Em muitos casos, dependendo do meio e da substância a 

ser eletrolisada, pode ocorrer também a formação de novos compostos. O processo de 

eletrólise consiste em uma reação de oxirredução não-espontânea, oposta àquelas que 

ocorrem numa célula galvânica (pilha), portanto, ao invés de gerar corrente elétrica, uma 

eletrólise precisa da passagem de corrente elétrica para ocorrer. 

Assim como em uma pilha, no processo de eletrólise há, obrigatoriamente, uma 

espécie química que sofre oxidação e outra que sofre redução. No ânodo, há migração do 

ânion e ocorrerá a oxidação destas espécies. No cátodo, há migração dos cátions e ocorrerá 

redução destas espécies. Porém, inversamente à pilha, na eletrólise, o pólo positivo (+) é o 

ânodo e o pólo negativo (–) é o cátodo, conforme mostrado na Figura 1. 

Nesse experimento, será realizada a eletrólise da água. 

Os reagentes e produtos da reação são descritos em uma 

equação global, que pode ser desmembrada em semi-reações, 

ou seja, reações que acontecem em cada eletrodo (oxidação no 

ânodo e redução no cátodo), conforme apresentado abaixo:  

No ânodo (+):      4OH−
(aq)   →  O2(g) + 2H2O(l) + 4 e− 

No cátodo (–):     4H2O(l) + 4e− →  2H2(g) + 4OH−
(aq) 

Equação global:         2H2O(l)  →  2H2(g) + O2(g) 

 

Sabe-se que a água pura é um mau condutor elétrico, 

pois a quantidade de íons gerados por sua auto-ionização é muito baixa. Dessa forma, 

adiciona-se um sal solúvel a ela, como o sulfato de sódio, para geração de íons e condução de 

corrente elétrica pelo sistema. Esse sal, porém, é considerado um eletrólito inerte, ou seja, 

não participa das reações nos eletrodos.   

 

Figura 1. Esquema de eletrólise. 

 

 

Ânodo (+)  Cátodo (−) 

H2O 
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A constante de Avogadro[1], cujo valor é de 6,02214 x 1023 mol-1 é uma constante que 

indica o número de partículas por mol de uma substância, informação fundamental para o 

entendimento de vários conceitos em química. Conforme mostrado acima, a eletrólise da 

água gera gás hidrogênio no cátodo e gás oxigênio no ânodo, em uma estequiometria 

conhecida com os elétrons de cada semi-reação. Dessa forma, quantificando-se um desses 

gases, é possível determinar o número de mols de elétrons (nē) utilizados na reação. Ao 

mesmo tempo, com os valores da corrente aplicada no sistema (i), tempo de experimento (t) 

e carga do elétron (ē) é possível determinar o número de elétrons (Nē) envolvidos no 

processo. Por fim, a constante de Avogadro (NA) surge da razão entre Nē/nē, conforme 

apresentado abaixo:  

 

PV = nRT       e       Q = i x t       e       Nē = Q/ē       e      NA = Nē/nē 

onde: 

P = pressão atmosférica (Pa) i = corrente elétrica em (A) 

V = Volume do gás (m3) Q = Quantidade de carga elétrica (C) 

n = número de mols do gás (mol) nē = número de mols de elétrons (mol) 

R = constante dos gases (8,3145 Pa m3/mol K) ē = carga do elétron (C) 

T= temperatura (K) Nē = número de elétrons (u.a.) 

t = tempo (s) NA = Constante de Avogadro (mol-1) 

Conversões: 1 atm = 101.325 Pa; 1 mL = cm3, K = 273,15 + oC. 
 

Um procedimento de eletrólise bastante parecido com esse foi utilizado por Michael 

Faraday, um cientista britânico, para a determinação precisa da constante de Avogadro, após 

o físico americano Robert Millikan determinar em 1910 a carga do elétron. Antes disso, a 

constante havia sido determinada pela primeira vez pelo físico francês Jean Perrin em 1909, 

que quis homenagear Amedeo Avogadro colocando seu nome na constante. Atualmente, 

outras formas de calcular a constante existem, como através de medidas de difração de raios 

X para determinação da densidade de um material em escala atômica, relacionando-a com a 

densidade da mesma amostra em escala macroscópica.  

 

 

 

[1] Lorenzo Romano Amedeo Carlo Bernadette Avogadro di Quaregna e Cerreto, (09/08/1776 – 09/07/1856), Turin, 

Itália. 
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2 – OBJETIVOS 

 
Determinar o valor da constante de Avogadro através de um sistema de eletrólise da 

água. Entender o papel do elétron como reagente e produto em reações de oxirredução.   

 

3 – MATERIAIS E REAGENTES 

 

3.1 – Vidrarias 

- 1 proveta de 10 mL - 1 bequer de 100 mL 

 

3.2 – Demais materiais 

- Solução de Na2SO4 (0,10 mol L-1) - Fonte de corrente contínua 

- Indicador fenolftaleína - Cronômetro 

- Fios de cobre / jacarés - Pinça 

- 1 eletrodo de grafite - Algodão 

 
 

4 – PROCEDIMENTOS 

Inicialmente, ligue a fonte de corrente contínua e ajuste a tensão e a corrente para seus 

respectivos máximos. 

Preencha a proveta com solução de Na2SO4 0,1 mol L-1. Essa solução contém o indicador 

fenolftaleína e deve ter a cor inicialmente rosa. Enrole um pedaço de algodão perto da 

extremidade do fio de cobre de forma que ao inserir a extremidade 

do fio na proveta o algodão feche a saída da mesma. É importante 

que o fio fique inserido até um ponto um pouco abaixo da metade 

da proveta. Dentro da proveta não deve haver bolhas de ar e o fio 

nunca devem ficar fora da solução. A seguir, coloque a proveta de 

modo invertido dentro do béquer como descrito na Figura 3.2. 

Conecte o fio preto no terminal (–) da fonte de tensão e o 

terminal (+) da fonte ligado no eletrodo de grafite. Mergulhe o 

eletrodo de grafite na solução. Imediatamente, acione o 

cronômetro. Verifique e anote os valores da DDP e de corrente. 

Caso ocorra variação da corrente, anote os novos valores de acordo com o tempo. O 

experimento deve ocorrer até um volume determinado de H2(g) entre 2,5 e 5,0 mL ser 

coletado.  

Figura 3.2. Esquema da montagem 
do experimento de eletrólise. 
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Tabela 1: Dados experimentais da eletrólise. 

Volume 1 ( ______ mL) Volume 2 ( ______ mL) Volume 3 ( ______ mL) 

Corrente (A) Tempo (s) Corrente (A) Tempo (s) Corrente (A) Tempo (s) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Questões: 

1. Escreva as semi-reações e as reações globais que ocorrem nos pólos (+) e (−) do 

experimento. Houve mudança de coloração da solução próxima a um dos eletrodos? 

Explique.   

2. Calcule a constante de Avogadro com os valores obtidos e compare com o valor da 

literatura. Indique as possíveis fontes de erro do experimento. 

3. A solubilidade do gás H2 e O2 em água à pressão parcial de 1 atm e 20 oC é de 8,5 x 10-4 e 

1,3 x 10-3 mol L-1, respectivamente. Baseado nesses valores, explique se o gás O2 poderia 

ter sido coletado nesse experimento no lugar do H2 para cálculo da constante de 

Avogadro. Que tipo de interação intermolecular é predominante entre esses gases e as 

moléculas de água da solução? 
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DESCARTE DE RESÍDUOS 

A solução de sulfato de sódio poderá ser reutilizada e não deve ser descartada, 

apesar de ser inócua ao meio ambiente. Os gases O2 e H2 nas quantidades obtidas são 

também inócuos e podem ser liberados mesmo dentro do laboratório. 

 

 

ANEXO 

 

Tabela 1: Valores de potencial padrão de redução (E0red).  
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7 –  Calor Específico de Líquidos e Valor Calórico de 
Alimentos 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Uma grande parcela da população apresenta conceitos alternativos (diferentes 

daqueles aceitos pela Ciência) sobre calor e temperatura. Segundo pesquisadores da área 

de Ensino de Ciências tais ideias resistem pelo fato de estarem relacionadas diretamente 

com a experiência cotidiana e resultam do fato de que o calor e o frio são pensados como 

atributos de substâncias e materiais, logo, um corpo quente possuiria calor enquanto um 

corpo frio possuiria frio. 

Calor, porém, não é uma substância. Cada sistema possui uma “energia térmica”, que 

consiste na soma das energias cinéticas provenientes do movimento caótico das espécies 

que compõem o material. Dessa forma quando dois corpos com diferentes temperaturas 

entram em contato, as moléculas que se movem mais vigorosamente na região de maior 

temperatura estimulam o movimento das moléculas do corpo de menor temperatura. Logo, 

calor é a energia em movimento entre corpos de diferentes temperaturas, e é representado 

pela letra q.  

Em diversas situações é importante determinar a quantidade de calor absorvido ou 

liberado em um processo, como, por exemplo, na queima de alimentos para determinação 

do valor calórico dos mesmos. A medição de calor pode ser feita através do monitoramento 

da variação de temperatura de um sistema, através da relação abaixo: 

   

 

 

onde C é a capacidade calorífica e T é a variação de temperatura. Uma alta capacidade 

calorífica significa que uma grande quantidade de calor é necessária para provocar um 

aumento na temperatura do sistema. Porém, como a capacidade calorífica depende da 

massa, ou seja, quanto maior for a massa da amostra mais calor é necessário para um 

mesmo aumento de temperatura, é comum utilizar-se da capacidade calorífica específica, 

ou calor específico (c), que consiste na capacidade calorífica (C) dividida pela massa (m) da 

amostra. Resumindo, calor específico é a quantidade de calor necessário para que cada 

grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1°C. 

Logo, rearranjando a equação acima temos: 
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O calor específico é uma grandeza característica de cada amostra, portanto, 

sabendo-se esse valor para a amostra estudada e sua massa, é possível, através da medição 

da variação de temperatura, obter a quantidade de calor envolvido no processo.  

Nessa prática utilizaremos um método para determinação do calor específico de um 

líquido, a glicerina, baseado na comparação do comportamento térmico da água com o 

comportamento da glicerina. Para tanto, será fornecida a mesma quantidade de calor para 

massas iguais de água e de amostra. Assim, se  

 

 e qágua = qglicerina e mágua = mglicerina, temos: 

 

onde cágua = 1,0 cal/g oC e os valores de T da água e da glicerina serão obtidos 

experimentalmente.  

Quando falamos em alimentos, porém, é muito comum utilizarmos o termo caloria. 

Caloria apresenta definição similar ao calor específico, porém se restringe a uma estreita 

faixa de temperatura, sendo definida como o calor trocado quando a massa de um grama de 

água passa de 14,5 °C para 15,5 °C. Caloria (cal) não pertence ao Sistema Internacional de 

Unidades, dessa forma é comum converter calorias em Joules, sendo que                                         

1 cal = 4,1868 J.   

Quando se fala em quantidade de calorias em um determinado alimento, nos 

referimos à energia armazenada nas ligações químicas dos constituintes destes alimentos. 

No organismo, estas macromoléculas são oxidadas a produtos menores, ocorrendo 

liberação de energia. Dessa forma, o valor calórico de um alimento é a quantidade de 

energia que o organismo recebe durante a assimilação completa do mesmo no processo da 

digestão. Por ser uma unidade muito pequena, em nutrição costuma-se utilizar a 

quilocaloria (kcal) que equivale a 1000 calorias.  

A determinação da quantidade de energia que está armazenada em cada alimento é 

importante, especialmente no planejamento de uma dieta balanceada. Utilizaremos os 

conceitos da primeira metade da prática para determinar a quantidade de calor gerada pela 

queima de um determinado alimento, seguindo a montagem exemplificada na Figura 4.1, 
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no procedimento experimental. Finalmente, para se determinar o valor calórico do 

alimento, ou seja, a quantidade de energia que é liberada por grama de alimento, utiliza-se 

a seguinte expressão: 

 

 

 

2 – OBJETIVOS 

Determinar o calor específico da glicerina e avaliar a aplicação de diferentes 

materiais a partir do calor específico dos mesmos. Determinar a quantidade de calorias 

liberadas na queima de alguns alimentos utilizando um calorímetro de água. Relacionar o 

calor produzido com a energia armazenada em forma de ligações químicas nas moléculas.  

 

3 – MATERIAIS E REAGENTES 

3.1 – Vidrarias  

- 1 vidro de relógio - 2 bastões de vidro 

- 2 Provetas de 100 mL - Termômetro 

 

3.2 – Outros materiais 

- 1 Lamparina c/ tampa e pavio - 1 Suporte universal e argola com mufa 

- 1 Cronômetro - 2 copos de metal 

- 2 latas de refrigerante  - 2 garras  

- Fósforos  - 1 clipe 

- Amendoim e castanha-do-pará - Bico de Bunsen  

 

4 – PROCEDIMENTOS 
 
 
4.1. Determinação do calor específico da glicerina 
 

Meça o volume equivalente a 50 g de água com auxílio de uma proveta. Transfira o 

volume determinado para um copo de metal. Acenda a lamparina (Atenção: trabalhe com 

cuidado e evite acidentes) e posicione o copo a uma distância de aproximadamente 4,0 cm 

do pavio da chama com auxílio do sistema montado (ilustração abaixo). 
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Valores de densidade: 

- Água: 1,00 g cm-3 

- Glicerina: 1,26 g cm-3 

 

 

Inicie o aquecimento da amostra simultaneamente à contagem do tempo (utilize o 

cronômetro disponível). Agite periodicamente o líquido durante o aquecimento. Após 

aproximadamente 1 minuto de aquecimento registre valores de temperatura e tempo a 

cada intervalo de 1 minuto (sistematize uma tabela com os dados). Repita o procedimento 

acima para a glicerina utilizando o outro copo de metal. (Observação: Caso haja apenas um 

copo, certifique-se de que ele está seco e retornou a temperatura ambiente antes de 

adicionar a glicerina.) 

Atenção: Mantenha as mesmas condições de aquecimento, como a distância entre o 

béquer e a chama. Registre os novos valores de temperatura de acordo com os valores de 

tempo obtidos para a água. 

 

Tabela 1: Taxa de aquecimento da água e glicerina pela lamparina.  

Água Glicerina 

Tempo (s) Temperatura (oC) Tempo (s) Temperatura (oC) 

    

    

    

    

    

    

    

 

4.2. Determinação do valor calórico de alimentos 

Montar o equipamento como representado na Figura 1 e posteriormente seguir os 

procedimentos descritos abaixo. 

Pese 1 amendoim e ¼ de castanha-do-pará e anote as massas na Tabela 4.2. 

Adicione 100 mL de água da torneira à lata de refrigerante e fixe-a com o auxílio de uma 

garra no suporte universal. Verifique com o termômetro a temperatura da água 

(temperatura inicial) e anote na Tabela 2. O termômetro também deverá estar preso em 

outra garra. É necessária atenção para que o termômetro não encoste na parede do copo, 

caso contrário haverá erro na leitura da temperatura. 
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Figura 1: Esquema da queima da amostra. 

 
Dobre um clipe formando um apoio para segurar a amostra e fixe-o na base do 

suporte com fita adesiva. Pese um amendoim e prenda-o no clipe. Inicie a combustão, 

posicionando-o debaixo da lata com água (certifique-se de que a distância entre o copo de 

alumínio e a amostra seja suficiente para que a chama produzida pela queima possa 

aquecer a água do recipiente). Deixe o amendoim queimar até verificar a extinção total do 

fogo. Neste momento anote a temperatura final da água e pese o que sobrou da combustão, 

se possível. Anote os dados obtidos na Tabela 2. Repita o procedimento com a castanha-do-

pará e outra lata de refrigerante contendo água a temperatura ambiente. 

 

Tabela 2 - Resultados obtidos na determinação do valor calórico nos alimentos. 

Amostra Massa (g) VH2O (mL) 
Tinicial 

H2O(°C) 
TfinalH2O 

(°C) 
T(°C) 

Amendoim      

Castanha-do-pará      

 

Questões: 

1- Compare o valor encontrado para o calor específico da glicerina com o da literatura. 

Explique as possíveis causas da diferença encontrada. Como o experimento poderia 

ser montado para minimizar os erros?  

2- De acordo com os dados anotados na Tabela 2, determine a quantidade de energia 

liberada na reação de combustão para cada uma das amostras utilizadas no 

experimento. 

3- Ainda com os dados anotados na Tabela 2, determine o valor calórico de cada 

alimento. Qual das amostras é a mais calórica? A Tabela 3 abaixo mostra os valores 

calóricos do amendoim e da castanha-do-pará retirados de rótulos de 
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supermercado. Compare esses valores com os obtidos no experimento e faça um 

comentário. 

Tabela 3: Valor calórico de alguns alimentos. 

Alimento 
Valor calórico (kcal) 

(porção de 100 g) 

Amendoim 567 

Castanha-do-pará 654 

 

 

4- A quantidade de calor por massa no SI deve ser expresso em J/kg (Joule por 

quilograma). Determine os valores energéticos dos alimentos utilizados no 

experimento nessas unidades (1 cal = 4,19 J).   

5- Uma pessoa caminhando gasta em média 3,6 kcal/min. Quanto tempo de caminhada 

essa pessoa precisaria fazer para queimar as calorias ingeridas por 100 g de 

amendoim?  
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8 –  Termoquímica: a Lei de Hess 
 

1 – INTRODUÇÃO 

Na prática anterior vimos que calor é energia em movimento. A energia pode ser 

trocada entre um sistema fechado e sua vizinhança não apenas na forma de calor, mas 

também como trabalho. Trabalho (representado com a letra w) é o movimento contra uma 

força oposta. Imagine um gás dentro de um cilindro provido de um pistão. Quando o gás se 

expande e empurra o pistão, este usa de energia para realizar trabalho. A energia utilizada 

pelo sistema para realizar o trabalho de expansão pode vir de uma fonte externa ou de suas 

próprias “reservas de energia”, denominada de energia interna. A energia interna (U) de 

um sistema é, portanto, a soma de todas as contribuições de energia cinética e de energia 

potencial dos átomos, íons e moléculas que o formam.     

Apesar de não haver um meio de saber o valor preciso da energia interna de um 

sistema (pois envolve sabermos a energia cinética e potencial de todos os elétrons e demais 

partículas dos átomos), podemos determinar a variação da energia interna pelo 

conhecimento da energia trocada com o sistema na forma de calor ou trabalho. Logo: 

 

Uma importante característica da energia interna é que ela é uma função de estado, ou seja, 

depende apenas do estado atual do sistema, e não do caminho pelo qual o sistema chegou 

àquele estado. Veja o exemplo do Esquema 1 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: A energia interna da água a 25oC é a mesma independente se foi obtida pelo 

aquecimento do gelo ou resfriamento da água em ebulição.  

Suponha que o sistema definido seja aquele em que temos 50 g de água a 25 ºC. O 

sistema poderia ter chegado a esse estado através do resfriamento de 50 g de água a 100 ºC 

ou pela fusão de 50 g de gelo e, subseqüente aquecimento da água a 25 ºC. A energia 

interna da água a 25 ºC é a mesma em ambos os casos.  
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Em se tratando de uma reação química que se processa num frasco, o sistema será o 

conjunto de reagentes mais produtos. O frasco é considerado como parte da vizinhança e o 

sistema está sob pressão constante (pressão atmosférica), pois o frasco está aberto. Ao 

explorar transformações químicas, portanto, é útil definir uma função físico-química que 

esteja relacionada ao fluxo de calor sob pressão constante. Definiu-se assim o termo 

entalpia. Entalpia é também uma função de estado e é igual a energia interna mais o 

produto da pressão (P) pelo volume (V) do sistema, conforme mostrado abaixo: 

 

Como mencionado acima, podemos determinar apenas a variação de energia interna 

de um sistema, da mesma forma, determinamos sua variação de entalpia à pressão 

constante pela seguinte relação: 

 

O trabalho realizado pelo sistema à pressão constante é definido como:  

 

 O sinal é, por convenção, negativo para indicar que o sistema está realizando 

trabalho. Substituindo as expressões de trabalho e energia interna na expressão de 

entalpia, temos: 

 

 

 

Como a maioria das reações químicas usuais são realizadas em condições de pressão 

constante podemos concluir que a variação da entalpia (∆H) corresponde ao calor liberado 

ou absorvido em um sistema. 

Em virtude da variação da entalpia ser uma função de estado, o processo químico de 

transformação de uma substância A em uma substância B não depende da sequência de 

reações em que a transformação é feita, nem se existem uma ou mais etapas, depende 

unicamente da quantidade de substância que sofre a variação e da natureza dos estados 

inicial e final dos reagentes e produtos. 
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Além disso, se equações descrevendo reações químicas são combinadas de modo a 

originar a equação de uma nova reação, pode-se, da mesma forma, combinar os ∆H’s das 

reações originais para obter-se o ∆H da nova reação. Esse é o enunciado da Lei de Hess.  

Veja o exemplo abaixo de combustão do metano. Se uma reação é executada em uma 

série de etapas, o ∆H para a reação será igual à soma das variações de entalpia para as 

etapas individuais. 

                              CH4(g)  +  2O2(g)                CO2(g)  +  2H2O(g) 

                              2H2O(g)                 2H2O(l) 

                              CH4(g)  +  2O2(g)                CO2(g)  +  2H2O(l) 

 

Neste experimento será determinada a entalpia de reação do NaOH sólido com HCl 

aquoso através de outras duas reações envolvendo essa base por meio da aplicação a Lei de 

Hess. 

 

2 – OBJETIVOS 

Determinar o calor envolvido em uma reação química através da aplicação da Lei de 

Hess. 

 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 – Vidrarias  

- 3 Erlenmeyers  - 2 Provetas de 50 mL 

- 1 Termômetro - 1 Bastão de vidro 

- 2 Vidros de relógio  

 

3.2 – Reagentes 

- NaOH sólido - Solução de NaOH 0,25 mol L-1 

- Solução de HCl 0,25 mol L-1  

 

4 – PROCEDIMENTOS 

 

4.1 – Determinação do calor de dissolução do NaOH 

Pesar um Erlenmeyer limpo e seco e anotar a sua massa. Com o auxílio de uma 

proveta, medir 50 mL de água destilada e transferir para o Erlenmeyer. Medir a 

temperatura do sistema e anotar o valor. Pesar 0,50 g de NaOH sólido. Lembre-se que a 

pesagem do NaOH deve ser efetuada o mais rápido possível, por ele ser higroscópico. 

∆H = – 802 kJ 

∆H = – 88 kJ 

∆H = – 890 kJ 
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Transferir o NaOH sólido para o Erlenmeyer contendo a água e agitar com o auxílio 

de um bastão de vidro. Anotar a temperatura máxima atingida. Reservar essa solução para 

ser utilizada no procedimento 4.2. 

 

 

 

Espaço para cálculo do H1: 

 

 

 

 

4.2 – Determinação do calor de neutralização entre uma solução de NaOH e uma 

solução de HCl 

Pesar um Erlenmeyer limpo e seco e anotar a sua massa. Com o auxílio de uma 

proveta, medir 50 mL de uma solução de ácido clorídrico 0,25 mol/L e transferir para o 

Erlenmeyer. Verificar a temperatura do sistema e anotar o valor. 

Com o auxílio de outra proveta, medir 50 mL de uma solução de NaOH 0,25 mol/L e 

transferir para o Erlenmeyer contendo a solução de ácido clorídrico. Agitar com o auxílio 

de um bastão de vidro. Anotar a temperatura máxima atingida. 

  

 

 

Espaço para cálculo do H2: 
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4.3 – Determinação do calor de reação entre o NaOH sólido e uma solução de HCl 

Pesar um Erlenmeyer limpo e seco e anotar a sua massa. Com o auxílio de uma 

proveta, medir 50 mL de uma solução de ácido clorídrico 0,25 mol/L e transferir para o 

Erlenmeyer. Verificar a temperatura do sistema e anotar o valor. Pesar 0,50g de NaOH 

sólido e transferir para o Erlenmeyer contendo a solução de HCl. Agitar com o auxílio de 

um bastão de vidro. Anotar a temperatura máxima atingida.  

 

Espaço para cálculo do H3: 

 

 

 

 

Aplicação da Lei de Hess: 

 

 

 

 

Questões: 

1- Com base na variação da temperatura, classifique as três etapas quanto à transferência 

de calor. 

2- Verifique se a Lei de Hess foi constatada no experimento realizado. Quais são as 

possíveis causas de erro nos valores obtidos no experimento? Que modificações 

poderiam ser feitas para melhorar os resultados experimentais? 

3- Calcule o H1 de dissolução do NaOH (etapa 4.1) considerando que o calor liberado no 

processo foi utilizado para elevar apenas a temperatura da solução e não do Erlenmeyer. 

Compare com o valor obtido anteriormente. O que pode concluir sobre isso?  

4- Determine a entalpia de combustão do metanol líquido, a 25ºC e 1 atm, em kJ/mol, 

sendo dados: 

 

              C(graf) + 2H2(g) + ½O2(g) → CH3OH(l)                       ∆H = − 239 kJ mol-1 

H2(g) + ½O2(g) → H2O(l)    ∆H = − 286 kJ mol-1 

C(graf) + O2(g) → CO2(g)    ∆H = − 393 kJ mol-1 
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DESCARTE DE RESÍDUOS 

As soluções contendo NaOH e HCl devem ser neutralizadas antes de serem 

descartadas na pia. 
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9 –  Síntese de ésteres de frutas 
 

1 – INTRODUÇÃO 

Os ésteres são compostos orgânicos de fórmula geral R-COOR´ como mostrado no 

Esquema 1. Ésteres de menor massa molecular estão presentes em diversas flores e frutas, 

sendo associados aos aromas e sabores dos mesmos. O método mais simples para formação 

destes compostos é através da esterificação de Fischer-Speier que, em 1895, descreveram a 

síntese de diversos ésteres a partir de um ácido carboxílico e um álcool (podendo ser 

álcoois primários, secundários ou fenóis) na presença de um catalisador ácido. 

 

Esquema 1. (1) Reação genérica de esterificação em meio ácido; (2) Formação do aroma de 
abacaxi a partir da esterificação do ácido butanoico com etanol em ácido sulfúrico. 

A esterificação de Fischer é um importante método industrial para produção de 

ésteres para composição de diversos tipos de flavorizantes, substâncias utilizadas puras ou 

misturadas na indústria alimentícia para conferir aromas e/ou sabores característicos 

(Tabela 1). 

Como a reação química é um equilíbrio químico em condições normais, seu 

rendimento nunca alcança 100 %, obtendo assim uma mistura contendo todos os reagente 

e produtos (ácido carboxílico + álcool + éster + água) em equilíbrio. Podemos, entretanto, 

pela adição de grande excesso de um dos reagentes (normalmente o álcool) e pela retirada 

da água formada na reação (neste caso pelo método Dean-Stark ou pelo uso de peneiras 

moleculares ou utilizando quantidades estequiométricas de ácido) manipular o equilíbrio 

envolvido para aumentar o rendimento da esterificação. Em geral, esta reação utiliza o 

próprio meio reacional como solvente, tendo em vista que os álcoois e ácidos carboxílicos 

de menor massa molecular são todos líquidos miscíveis. A presença do catalisador (H+) 

serve para aumentar a velocidade da reação, através da diminuição da energia de ativação 

(energia mínima que os reagentes precisam para que a reação ocorra).  
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Tabela 1. Ésteres utilizados como flavorizantes utilizados na indústria de alimentos.* 

Nome do éster Fórmula Aroma/sabor 

Butanoato de etila C3H7-COO-C2H5 abacaxi 

Formato de isobutila H-COO-C4H9 framboesa 

Butanoato de n-pentila C3H7-COO-C5H11 abricó 

Acetato de n-propila CH3-COO-C3H7 pera 

Etanoato de benzila CH3-COO-CH2-C6H5 gardênia 

Heptanoato de etila C6H13-COO-C2H5 vinho 

Etanoato de etila CH3-COO-C2H5 maçã/solvente 

Nonilato de etila C8H17-COO-C2H5 rosa 

Antranilato de metila H2N-C4H6-COO-CH3 jasmim/uva 

Caprilato de etila C5H11-COO-C2H5 pinha 

Butanoato de n-butila C3H7-COO-C4H9 damasco 

Etanoato de isobutila CH3-COO-C4H9 morango 

Metanoato de etila H-COO-C2H5 Groselha 

*Alguns ésteres estão presentes em diferentes concentrações o que gera um aroma/sabor diferente; além 
do mais, algumas frutas, flores ou flavorizantes sintéticos são misturas de diferentes proporções de 
diferentes ésteres e outros compostos. 

Como demonstrado no Esquema 1 e na Tabela 1, o grupo funcional éster 

compreende uma carbonila (C=O) ligada a uma cadeia carbônica e a um oxigênio, o qual 

está ligado a outra cadeia carbônica (RC=OOR´). Ambas cadeias carbônicas podem ser 

alifáticas ou aromáticas. 

A transformação de uma função ácido carboxílico em uma função éster faz com que 

as moléculas de reagentes e produtos tenham propriedades físicas e químicas diferentes. 

Ambos reagentes têm grupos hidroxila (ácido carboxílico e álcool), capazes de realizar 

ligações de hidrogênio intermoleculares enquanto que os ésteres trocam o hidrogênio do 

ácido por uma cadeia carbônica, deixando, dessa forma, o éster muito menos polar que 

seus reagentes de partida. Isso muitas vezes facilita na separação entre reagentes e 

produtos na reação de esterificação, pois o éster formado algumas vezes é imiscível na fase 

ácido carboxílico/álcool. Analisando a Tabela 2, podemos ver claramente esta diferença nas 

propriedades físicas quando comparamos o ácido carboxílico e o respectivo éster metílico 

ou etílico. 

Tabela 2. Comparação entre pontos de fusão e ebulição, massa molecular entre ésteres e 

ácidos carboxílicos.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abacaxi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Framboesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prunus_armeniaca
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gard%C3%AAnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jasmim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Damasco_(fruta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morango
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Composto (massa molecular) PF (°C) PE (°C) 

Ácido propanoico (74,08 g mol-1) - 21 141,2 

Propanoato de metila (88,09 g mol-1) - 88 80 

Ácido etanoico (60,04 g mol-1) 16,5 118,1 

Etanoato de metila (74,07 g mol-1) - 99 57 

Ácido butanoico (88,10 g mol-1) - 5 163 

Butanoato de metila (102,13 g mol-1) - 84 103 

Ácido octanoico (144,21 g mol-1) 16-17 237 

Octanoato de etila (172,26 g mol-1) - 48 208 

 

 

2 – OBJETIVOS 

Sintetizar três ésteres a partir da reação de esterificação de Fischer-Speier. Identificar o 

aroma do éster com a respectiva fruta. 

3 – MATERIAIS 

3.1 – Reagentes: 

- Ácido acético - 3-metil-1-butanol (álcool isoamílico) 

- 1-octanol - Álcool benzílico 

- Ácido sulfúrico concentrado   

 

3.2 – Vidrarias e demais materiais: 

- 3 tubos de ensaio - 1 Becker de 250 mL 

- 4 pipetas graduadas de 2 mL - 1 pipeta Pasteur 

- 1 proveta de 10 mL - 1 bico de Bunsen 

- 1 garra com mufa - 1 tela de amianto 

- 1 suporte universal. - Pedaços de papel filtro 

 

4 – PROCEDIMENTOS 

Encha 2/3 do Becker de 250 mL com água da torneira e aqueça até 

aproximadamente 60 °C. Em seguida numere os tubos de ensaio de 1 a 3. Em cada tubo 

adicione 1,4 mL de ácido acético com a pipeta graduada. Em seguida, ao tubo 1 adicione    
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1,1 mL do álcool isoamílico, ao tubo 2, 1,0 mL de álcool benzílico e ao tubo 3, 1,5 mL de 1-

octanol (álcool octílico). Em cada tubo pingue 4 gotas de ácido sulfúrico concentrado 

(cuidado ao manipular este reagente). 

Após preparadas as soluções colocar os três tubos, devidamente numerados no 

banho-maria por 30 – 35 minutos presos por uma garra em um suporte universal. 

Observar a reação durante todo o tempo e anotar qualquer modificação observada, 

tais como: mudança de cor, formação de fases ou formação de precipitado.  

Tubo Reação de esterificação 

1  

 

No mols ac. carboxílico: No mols álcool: Aroma: 

2  

 

No mols ac. carboxílico: No mols álcool: Aroma: 

3  

 

No mols ac. carboxílico: No mols álcool: Aroma: 

 

Questões:  

1- Calcule a quantidade de matéria utilizada em mol para cada substância e indique qual 

reagente está em excesso. Dados: dác. acético = 1,05 g mL-1, dálcool isoamílico = 0,81 g mL-1, dálcool 

benzílico = 1,04 g mL-1, doctanol = 0,82 g mL-1. 

2- A reação de esterificação é um equilíbrio químico. De acordo com o princípio de Le 

Châtelier, o que aconteceria se: a) adicionássemos mais ácido carboxílico; b) se 

adicionássemos mais água e c) se retirarmos a água do sistema. 

3- A molécula A é um alcaloide contendo dois grupos ésteres diferentes: a) Utilizando 

apenas reações de esterificação, como você sintetizaria A a partir do reagente B? b) Qual 

a hibridização, arranjo e geometria dos carbonos dos ésteres nesta estrutura? 

 

 

A B 
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DESCARTE DE RESÍDUOS 

Neutralizar a fase alcoólica com bicarbonato de sódio e descartar nos 

resíduos aquosos enquanto a fase éster descartar no resíduo orgânico 

devidamente rotulado. 
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10 –  Transesterificação: Síntese de Biodiesel 

 

1 – INTRODUÇÃO 

A aplicação de óleos vegetais como combustível iniciou-se no ano de 1898 com o 

desenvolvimento de um motor abastecido por óleo de amendoim, cuja eficiência era maior 

que a dos motores a vapor da época. Este motor foi apresentado por Rudolf Christian Karl 

Diesel em uma feira em Paris. Após isso, o motor sofreu diversas alterações e por uma 

questão financeira e de melhores propriedades físico-químicas do óleo Diesel (nome dado 

em reconhecimento aos trabalhos de R. Diesel), este motor sofreu adaptações para 

funcionar utilizando o derivado de petróleo. O Diesel derivado do petróleo é composto por 

uma mistura de hidrocarbonetos com cadeias de 12 ou mais carbonos, sendo mais pesado 

que a gasolina (cadeias de 4 a 12 carbonos).  

Os óleos vegetais, como o de amendoim, utilizados por Diesel em seu motor são os 

constituintes principais de sementes oleaginosas. Estes óleos são compostos 

essencialmente por moléculas chamadas triglicerídeos (ésteres de ácidos graxos) e de 

ácidos graxos livres (Esquema 1). Um triglicerídeo pode derivar de um mesmo ácido graxo, 

como, por exemplo, triglicerídeo do ácido oleico (quer dizer que este triglicerídeo contém 

três cadeias carbônicas iguais ao ácido oleico) ou as três cadeias podem ser derivadas de 

ácidos graxos diferentes como mostrado no Esquema 1: éster do ácido palmítico, éster do 

ácido ricinoléico e éster do ácido esteárico formando um triglicerídeo.  

Os triglicerídeos podem ser separados em dois tipos: os óleos, que são constituídos 

por cadeias carbônicas insaturadas, por exemplo: azeite de oliva, óleos de soja, milho, 

amendoim, canola, linhaça e girassol para os óleos vegetais e óleo de fígado, bacalhau, 

tubarão, baleia e tartaruga para os óleos de origem animal; e as graxas ou gorduras que são 

compostas por cadeias carbônicas saturadas e são sólidas à temperatura ambiente, por 

exemplo: manteiga de cacau, de coco e abacate de origem vegetal e manteiga, banha de 

porco e sebo de vaca de origem animal. As graxas são sólidas porque as cadeias carbônicas 

saturadas estão mais próximas umas das outras, aumentando as interações 

intermoleculares entre elas. Os óleos insaturados possuem apenas isômeros cis, o que 

dificulta o empacotamento das moléculas (isômeros trans não existem na natureza!).  

O perigo de se ingerir uma dieta rica em gorduras saturadas se deve justamente pelo 

fato de serem sólidas à temperatura corporal, podendo dificultar ou até mesmo obstruir 

completamente a passagem de sangue nas artérias. 
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Esquema 1. Síntese de biodiesel a partir de triglicerídeos de origem vegetal ou animal. 

O Esquema 1 mostra um triglicerídeo (um éster) sendo convertido a outros três 

ésteres em meio alcoólico na presença de um catalisador (pode ser ácido como H2SO4 ou 

base como NaOH ou KOH). Estes ésteres de ácidos graxos são formados através de uma 

reação chamada transesterificação, pois um éster (triglicerídeo) é transformado em outro 

éster de menor massa molecular: o biodiesel. Notem que, diferentemente da esterificação, 

visto na prática anterior, que transforma um ácido carboxílico em éster, neste caso 

transformamos um éster em outro que, por sua vez, tem propriedades físico-químicas 

comparáveis a do diesel do petróleo, podendo ser utilizado de forma pura ou em misturas 

(blendas) com o diesel. As propriedades físico-químicas destes ésteres dependem do álcool 

a ser utilizado, como precisamos de um composto que entre em ignição com relativa 

facilidade, em geral, utilizamos álcoois de cadeia curta como etanol (EtOH) ou metanol 

(MeOH) que diminuem o ponto de ebulição do biodiesel formado. 
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Assim como a esterificação, a transesterificação é uma reação em equilíbrio. Ambas 

usam um excesso de reagente (álcool) para deslocar o equilíbrio para formação dos 

produtos, mas o principal fator que favorece a formação do biodiesel é a (parcial) 

imiscibilidade do glicerol na fase da reação. Em outras palavras, o glicerol que vai sendo 

formado sai do meio reacional para formar uma nova fase, o que, de acordo com o princípio 

de Le Châtelier, desloca o equilíbrio da reação para formação de mais produto (equilíbrio 

heterogêneo). 

Tabela 1. Composição de ácidos graxos nas principais oleaginosas do Brasil. 

Óleo ou 
gordura 

Composição em ácidos graxos (% em massa) 

Láurico 
(12:0) 

C12H24O2 

Mirístico 
(14:0) 

C14H28O2 

Palmítico 
(16:0) 

C16H32O2 

Esteárico 
(18:0) 

C18H36O2 

Oléico       
(18:1) 

C18H34O2 

Linoléico 
(18:2) 

C18H32O2 

Linolênico 
(18:3) 

C18H30O2 

Ricinoléico 
(18:1OH) 
C18H34O3 

Algodão - 1,5 22 5,0 19 50 - - 

Amendoim - 0,5 6,0-11 3,0-6,0 42,3-61 13-34 - - 

Babaçu 44-45 15-16,5 5,8-8,5 2,5-5,5 12-16 1,4-2,8 - - 

Coco 44-51 13-18,5 7,5-11 1,0-3,0 5,0-8,2 1,0-2,6 - - 

Dendê - 0,6-2,4 32-45 4,0-6,3 38-53 6,0-12 - - 

Girassol - - 3,6-6,5 1,3-3,0 14-43 44-68 - - 

Linhaça - - 6,0 4,0 13-37 5,0-23 26-58 - 

Milho - - 7,0 3,0 43 39 - - 

Oliva -- 1,3 7,0-16 1,4-3,3 64-84 4,0-15 - - 

Soja - - 2,3-11 2,4-6 24-31 49-52 2-11 - 

Sebo - 3,0-6,0 25-37 14-29 26-50 1,0-2,5 - - 

Mamona - - 1,6 1,2 5,9 6,6 - 84,6 

Fonte: Química Nova, 2007, 30, 1374; Química Nova, 2008, 31, 1062. 

Um dos principais problemas que ocorre na síntese de biodiesel é a formação de 

sabão (saponificação). Como mencionado anteriormente, os óleos vegetais em grande parte 

são triglicerídeos cuja composição é dada na Tabela 1 de acordo com a matéria-prima, 

porém, muitas vezes há significativa concentração de ácidos graxos livres nesses óleos que, 

na presença de uma base (NaOH ou KOH), formam sabão (Esquema 2). 

 

Esquema 2. Reações de saponificação: A partindo de ácidos graxos livres e B partindo do 

triglicerídeo. 
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Quando o óleo utilizado possui elevada acidez, isso é um indicativo de uma grande 

quantidade de ácidos graxos livres que, em contato com bases fortes, sofrerão 

neutralização formando sabão (Esquema 2, rota A). A presença de sabão na reação é 

indesejável uma vez que pode atrapalhar a separação de fases, dificultando a posterior 

separação do biodiesel do meio reacional. 

2 – OBJETIVOS 

  Obter biodiesel a partir do óleo de cozinha usado, utilizando catálise básica. 

Compreender os princípios envolvidos na reação de transesterificação e nas técnicas de 

purificação dos ésteres obtidos. Comparar as viscosidades dos reagentes e dos produtos 

obtidos. 

3 – MATERIAIS 

3.1 – Reagentes: 

- Óleo de cozinha usado - Metanol 

- Hidróxido de potássio - Solução saturada de NaCl 

 

3.2 – Vidrarias: 

- 2 Tubos de ensaio - 2 Béqueres de 10 mL 

- 2 Béqueres de 25 mL - 1 Funil de separação de 50 mL 

- 2 Bastões de vidro - 1 Pipeta graduada de 10 mL  

- 1 Suporte universal - 2 Argolas 

- 2 Vidros relógio - 2 Erlenmeyer 

- Cronômetro  

 

4 – PROCEDIMENTOS 

Numerar os dois béqueres de 25 mL e os dois béqueres de 10 mL (1 e 2), em seguida 

adicionar 10 g de óleo de cozinha usado em cada béquer de 25 mL. Após, no béquer de 10 

mL número 1, adicione 2,8 mL de metanol e 250 mg (2,5% m/m) de KOH, ao béquer de 10 

mL número 2, adicione 2,8 mL de metanol e 500 mg (5,0% m/m) de KOH. Aguarde a 

dissolução completa.  

Após as soluções metanólicas estarem completamente homogêneas, adicioná-las aos 

respectivos béqueres com óleo e cobrir com um vidro relógio. Anotar o tempo inicial. 
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Aguardar o período de 30 minutos com agitação constante. Anotar qualquer modificação 

observada durante a reação para posterior discussão (mudança de cor, formação de fase, 

emulsificação, etc.) e preencher a Tabela 1. 

Decorrido o tempo reacional, transferir o conteúdo do béquer para o funil de 

separação e aguardar 5 minutos. Caso não ocorra a formação de fases, adicionar 10 mL de 

uma solução saturada de NaCl agitar e deixar em repouso por mais uns minutos. Separar a 

fase biodiesel para a próxima etapa. 

Tabela 1. Dados de massa (m), volume (V) e número de mols (n)* das reações. 

Frasco Óleo Álcool Base 

1 

m = 

V = 

n = 

V = 

n = 

m = 

n = 

2 

m = 

V = 

n = 

V = 

n = 

m = 

n = 

*Admita o triglicerídeo de maior concentração como sendo 100%.  

 

Após separação dos produtos obtidos, um teste de viscosidade será feito. Em uma 

pipeta graduada de 10 mL, encher até o menisco com o biodiesel obtido no béquer 1 (B1). 

Anotar o tempo de escoamento e repetir a operação. Em seguida fazer as duplicatas para o 

biodiesel obtido no béquer 2 (B2). Medir o tempo de escoamento da água, do óleo de 

cozinha utilizado na síntese e de uma amostra de Diesel para comparação.  

 

Tabela 2: Dados de tempo de escoamento para os diferentes compostos. 

 
Tempo (s) 

B1 B2 H2O Diesel Óleo 

Duplicata 1      

Duplicata 2      

Média      
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Questões: 

1- Escreva a equação química de síntese do biodiesel a partir do triglicerídeo de maior 

concentração no óleo utilizado. Faça o balanceamento da reação química e defina qual o 

reagente em excesso. Por que este reagente está em excesso? 

2- O ponto de fusão e a viscosidade dos óleos vegetais estão intimamente ligados ao 

tamanho das cadeias carbônicas. Baseado no conceito de interações intermoleculares, 

por que o ponto de fusão de um ácido graxo aumenta quando aumentamos a cadeia 

carbônica? Por que a viscosidade do biodiesel é menor que a do óleo? Quais interações 

intermoleculares estão envolvidas na interação de um ácido graxo com outro? 

3- Qual a diferença observada na reação com 2,5 % m/m de KOH e 5,0 % m/m de KOH? 

4- O que são ácidos ômega-3 e ômega-6? 
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DESCARTE DE RESÍDUOS 

Separar as fases orgânicas da alcoólica/aquosa e neutralizar a fase 

alcoólica/aquosa antes de descartar na pia.
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11 – Cianotipia 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Cianotipia é o nome dado ao processo de impressão fotográfica que produz imagens 

em tons de azul. Foi desenvolvida em 1840, sendo um dos primeiros métodos a não usar 

prata para a revelação de imagens. No método convencional de fotografia, um filme 

fotográfico contendo sais de prata é exposto à luz, acionando uma reação de oxirredução 

que resulta na formação de prata metálica, gerando uma imagem pouco perceptível no 

filme denominada imagem latente. No processo de revelação, a imagem latente é 

convertida em uma imagem visível através da propagação do processo de oxirredução via 

reações químicas. Na cianotipia, porém, uma imagem visível é diretamente produzida pela 

ação da luz, através da formação de um composto azul insolúvel denominado “Azul da 

Prússia”.  

Azul da Prússia é o nome dado ao composto hexacianoferrato(II) de ferro(III) cuja 

fórmula molecular é FeIII4[FeII(CN)6]3.xH2O com x = 14–16. Como visto na prática 09 de 

colorimetria, o composto vermelho formado entre íons Fe(III), moléculas de água e o íon 

tiocianato é classificado como um composto de coordenação. Da mesma forma, o azul da 

Prússia é um composto de coordenação, onde os ligantes cianeto (CN−) estão coordenados 

aos íons Fe(II) e Fe(III) através dos átomos de carbono e nitrogênio respectivamente. A 

estrutura formada é uma rede tridimensional cúbica com cavidades que podem ser 

ocupadas por moléculas de água ou íons, como mostrado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Arranjo cúbico do azul da Prússia. A esfera 

vermelha representa um oxigênio de uma molécula de água. 
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A formação do azul da Prússia através da exposição de luz envolve primeiramente a 

mistura de dois compostos de coordenação sobre o papel onde a imagem será revelada: 

tris(oxalato)ferrato(III) de amônio – (NH4)3[FeIII(C2O4)3] – e o hexacianoferrato(III) de 

potássio – K3[FeIII(CN)6]. Note que em ambos os compostos o estado de oxidação do ferro é 

3+. A segunda etapa consiste em irradiar o papel com luz ultravioleta para reduzir os íons 

Fe(III) do tris(oxalato)ferrato(III) para Fe(II), segundo as reações abaixo:  

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

Inicialmente o íon oxalato é oxidado a oxalato radicalar pela radiação UV, reduzindo 

os íons Fe(III) a Fe(II) no complexo (Eq. 1). O oxalato radicalar se degrada em uma 

molécula de CO2 e dióxido de carbono radicalar (eq. 2) que por sua vez reage com outro íon 

[FeIII(C3O4)3]3−  formando mais um íon Fe(II) e dióxido de carbono (eq. 3). A equação 4 é a 

equação global do processo. Os íons Fe(II) formados reagem com o complexo [FeIII(CN)6]3− 

formando o azul da Prússia apenas na região irradiada do papel.   

A cor do azul da Prússia é consequência da presença 

de íons ferro em ambos os estados de oxidação (II) e (III), 

gerando uma larga banda de absorção na região de 680 nm 

(Figura 2). O azul da Prússia pode, porém, ser convertido a 

“amarelo da Prússia” pela oxidação de todo Fe(II) a Fe(III) 

ou ao “branco da Prússia” pela redução de todo ferro (III) a 

Fe(II) na estrutura. A formação do branco da Prússia é 

responsável pelo desaparecimento da imagem revelada, e 

deve ser evitado utilizando-se os reagentes num balanço 

estequiométrico controlado e garantindo-se uma boa 

lavagem do papel após exposição à luz para remoção de excesso de reagente não 

consumido na reação. 

 

Eq. 1 

Eq. 2 

Eq. 3 

Eq. 4 

Figura 2: Espectro de absorção 

do Azul da Prússia. 
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2 – OBJETIVOS 

 Revelar imagens através da síntese do azul da Prússia via reações de oxirredução 

ativadas por luz. 

  

3 – MATERIAIS E REAGENTES 

 

3.1 – Vidrarias e materiais 

- 1 Espátula - 2 béqueres de 25 mL 

- 1 proveta de 10 mL  - 2 pipetas de Pasteur 

- Bastão de vidro - 1 pinça 

- Pedaço de bucha ou algodão - Lâmpada UV com suporte e garras 

- 02 placas de vidro - Papel de filtro 

- Bico de Bunsen/tela amianto/fósforo  - Cuba de plástico 

- Termômetro  

 

 3.2 – Reagentes 

- Oxalato de amônio - Cloreto de ferro(III)  

- Solução de K3[Fe(CN)6] 3% - Sulfato de ferro (II) 

 

4 – PROCEDIMENTOS 

4.1 – Síntese do complexo de (NH4)3[Fe(C2O4)3].3H2O 

Calcule a massa de 5 mmol de oxalato de amônio e pese no béquer. Adicione 5 mL de 

água pré-aquecida a 50oC para dissolver o oxalato. Em outro béquer, pese a massa relativa 

a 1,6 mmol de cloreto de ferro(III). Adicione essa massa à solução de oxalato de amônio e 

agite por mais 10 min a 50oC. Resfrie a solução à temperatura ambiente.  

   

4.2 – Preparo da solução fotossensível 

Importante: Apague a luz do laboratório antes de realizar essa etapa. Em um béquer, 

misture 1 mL da solução preparada no item 4.1 com 1 mL de uma solução de K3[Fe(CN)6] 

3% para obter uma solução homogênea.  

 

4.3 – Impregnação da solução fotossensível no papel 

 Molhe um pedação de algodão ou bucha na solução preparada no item 4.2 e espalhe-a 

homogeneamente sobre todo o pedaço de papel de filtro fornecido. Coloque o papel úmido 
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sobre uma placa de vidro e leve-o a estufa a 50 oC por 15 min. Se o papel não estiver 

totalmente seco deixe por mais uns minutos na estufa. Prepare seu desenho (objeto) a ser 

utilizado para revelar a imagem.  

  

4.3 – Preparação da imagem 

Retire o papel da estufa, coloque a imagem/objeto que deseja gravar no papel em 

cima do mesmo, e ligue a luz negra (lâmpada de UV) sobre o papel. Deixe-o sob a luz por 20 

minutos. Após esse tempo, coloque o papel em uma cuba com água da torneira e deixe por 

uns minutos para remover o excesso de reagente. Retire o papel da cuba e lave-o com um 

pouco de água corrente. Retorne o papel à estufa para secar.  

  

4.4 – Desenhando com azul da Prússia  

 Coloque meia espátula de sulfato de ferro(II) em um béquer e adicione 5 mL de 

água. Após total solubilização do sólido, espalhe essa solução num pedaço de papel de filtro 

com o auxílio de um pedaço de algodão ou bucha, e leve o papel à estufa por 10 a 15 min. 

Retire o papel da estufa e, com o auxílio de uma pinça, molhe um pedaço pequeno de 

algodão na solução de K3[Fe(CN)6] 3% e passe sobre o papel criando seu desenho.  

 
 
Questões: 

1 – Na reação fotoquímica de formação do azul da Prússia (Eq. 4) indique as espécies 

reduzidas e oxidadas envolvidas e o número de elétrons totais envolvidos. 

2 – Por que na etapa 4.4 o azul da Prússia é formado sem a necessidade da irradiação com 

luz? 

3 – O íon oxalato apresenta alta absorbância na região do ultravioleta que decresce até 

praticamente zero em comprimentos de onda maiores que 300 nm. Com base nessas 

informações, explique por que no experimento de cianotipia não é necessário 

manipular o papel impregnado com a solução fotossensível em uma sala escura, como 

feito para as fotografias comuns? 
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