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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 



______________________________________________ Introdução ao Laboratório de transformações químicas 

 7 

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 no 
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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.



______________________________________________Titulação vs Condutividade e Titulação vs Temperatura 

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 ocorria devido 
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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 
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ácido ascórbico foi consumido, uma gota de excesso do DCFI torna o meio rosado, 

indicando o fim da titulação. 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 
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da média amostral. Quanto menor for o desvio, maior é a precisão do método. A 

fórmula abaixo é usada para calcular esse termo: 

 

𝜎 =  √
∑ (𝑥𝑖 − 𝜇)2𝑁

𝑖=1

𝑁 − 1
 

 

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.  



______________________________________________Titulação vs Condutividade e Titulação vs 

Temperatura 

 

22 

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 duas vezes 

com a solução diluída do balão para obter uma triplicata 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.  
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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. 

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? 
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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. 

 

 


