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Para participar das aulas com segurança o aluno necessariamente deverá: 
 
 

1. Estar de jaleco ou avental (comprimento no mínimo até os joelhos); 
2. Cada grupo deverá ter no mínimo dois pipetadores de borracha (pêra); 
3. Usar calçado fechado; 
4. Cabelos longos deverão estar presos; 
5. Não é permitido comer dentro do laboratório e nem provar nenhuma substância; 
6. Alunos com problemas alérgicos devem comunicar tal fato ao professor; 
7. Alunas grávidas devem comunicar ao professor, 
8. Alunos que fazem uso de lentes de contato deverão optar pelo uso de óculos com lentes 

corretivas durante a realização das atividades experimentais, 
9. Após 15 minutos do início da aula, não será permitida a entrada de alunos no laboratório. 

 
 

 
APROVEITE AO MÁXIMO O MOMENTO DAS AULAS EXPERIMENTAIS,  

ELAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A FORMAÇÃO DE CONCEITOS. 
 
 
 
 
 
 

Equipe de professores da Área de Química 
 

 

 

Normas de Conduta no 
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1. INTRODUÇÃO 

A ocorrência de acidentes em laboratório, infelizmente, não é tão rara como possa parecer. Com a finalidade de 
diminuir a frequência e a gravidade desses acidentes torna-se absolutamente imprescindível que durante os trabalhos 
realizados se observe uma série de normas de segurança: 

 
1. O laboratório é um lugar de trabalho sério. Trabalhe com atenção, método e calma.  
2. Siga rigorosamente as instruções específicas do professor. Experiências não autorizadas são proibidas; 
3. Localize os extintores de incêndio e familiarize-os com o seu uso; 
4. Não fume no laboratório; 
5. Prepare-se para realizar cada experiência, lendo antes os conceitos referentes ao experimento e o roteiro da prática; 
6. Use um avental (jaleco) apropriado; 
7. Evite conversas desnecessárias no laboratório; 
8. Nunca deixe frascos contendo solventes inflamáveis próximos à chama; 
9. Evite contato de qualquer substância com a pele. Seja particularmente cuidadoso quando manusear substâncias 

corrosivas como ácidos e bases concentrados; 
10. Todas as experiências que envolvam a liberação de gases e/ou vapores tóxicos devem ser realizadas na câmara de 

exaustão (capela); 
11. Sempre que proceder a diluição de um ácido concentrado, adicione-o lentamente, sob agitação sobre a água, e não o 

contrário; 
12. Não jogue nenhum material sólido dentro da pia ou nos ralos; 
13. Não trabalhe com material imperfeito. Comunique ao seu professor qualquer acidente, pôr menor que seja; 
14. Antes de utilizar qualquer reagente, verifique a toxicidade da substância no rótulo do frasco ou na literatura apropriada; 
15. Leia com atenção o rótulo de qualquer frasco de reagentes antes de usá-lo. Leia duas vezes para ter certeza de que 

pegou o frasco certo. Algumas fórmulas e nomes químicos podem diferir apenas de uma letra ou de um número; 
16. Quando for testar um produto químico pelo odor, não coloque o frasco sob o nariz. Desloque com a mão, para a sua 

direção, os vapores que se desprendem do frasco. 
17. Conserve seus equipamentos e mesa limpos. Evite derramar líquido, mas se o fizer, lave imediatamente o local com 

bastante água; 
18. Ao se retirar do laboratório, verifique se não há torneiras (água ou gás) abertas. Desligue todos os aparelhos, deixe 

todo o equipamento limpe e lave as mãos. 
 
2. SÍMBOLOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE LABORATÓRIO 
 

A execução de qualquer experimento na Química envolve, geralmente, a utilização de uma variedade de 
equipamentos de laboratório, a maioria muito simples, porém com finalidades específicas. O emprego de um dado 
equipamento ou material depende dos objetivos e das condições em que a experiência será realizada. Contudo, na maioria 
dos casos, a seguinte correlação pode ser feita: 
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Estante para tubos de ensaio e tubos de ensaio: Os tubos de ensaio são 
empregados para fazer reações em pequena escala, principalmente na realização 
de testes de reação. Eles podem ser aquecidos com cuidado sobre a chama do 
bico de gás ou bico de Bunsen, desde que segurados por pinça de madeira. A 
estante para tubos de ensaio são feitas de madeira ou metal e servem como 
suporte para manter os tubos de ensaio em posição vertical. Os tubos de ensaio 
podem ter de 5 a 20 cm de altura e de podem ter diferentes diâmetros. 

 
 
 
 
 

Béquer: Serve para reações entre soluções, dissolver substâncias, efetuar 
reações de precipitação e aquecer líquidos. Apresentam escala para medir 
volumes aproximados, portanto, constituem vidraria graduada. Eles possuem um 
bico para facilitar a transferência de líquidos Pode ser aquecido sobre a tela de 
amianto. Os béqueres são vidrarias graduadas e que apresentam capacidade 
variando de 5 mL até 2000 mL. 

     

Erlenmeyer: Utilizado para titulações, aquecimento de líquidos, dissolução de 
substâncias e reações entre soluções. Para seu aquecimento, usa-se o tripé com 
tela  de amianto. Os erlenmeyers também são utilizados em titulação para conter 
a solução a ser titulada e sobre a qual será adicionada a solução tittulante. São 
graduados e, assim como os béqueres, os valores de volume são aproximados 
devido ao seu grande diâmetro. Normalmente são utilizados erlenmeyers com 
capacidade de 125 ml, 250 mL ou 500 mL. 

 
 
 
 
 

Funil: Usado na filtração, para retenção de partículas sólidas em misturas sólido-
líquido. No funil é adaptado o papel de filtro que retém o sólido e permite a 
passagem do material líquido. Podem ter a haste inferior curta ou longa. 

 
 
 
 

Balão de fundo chato: Empregado para aquecer líquidos ou soluções ou ainda 
fazer reações com desprendimento de gases. Pode ser aquecido sobre tripé com 
tela de amianto. Os balões de fundo chato podem ter apenas uma saída como 
podem ter duas ou três saídas laterais. 

 
 
 
 
 

Condensadores: Utilizados na destilação, têm por finalidade condensar os 
vapores do líquido. Condensar significa transformar os vapores em líquidos por 
resfriamento. A entrada e saída lateral dos condensadores servem para manter 
um fluxo constante de água ou de outro líquido refrigerante e com isto manter uma 
temperatura baixa no interior do condensador para permitir o resfriamento do 
vapor e consequentemente sua  condensação. 
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Bastão de vidro ou bagueta: Corresponde a um  bastão maciço de vidro. Serve 
para agitar e facilitar as dissoluções, manter massas líquidas em constante 
movimento, ou ainda, na transferência de líquidos de um recipiente a outro. 
 
Termômetro: instrumento de medidas de temperatura. 

 

 

Proveta ou cilindro graduado: Serve para medidas aproximadas de volumes de 
líquidos. Não pode ser aquecida por ser considerada uma vidraria de maior 
precisão que os béqueres ou erlenmeyers. As provetas apresentam capacidade 
de 10 mL até 2000 mL de solução. 

    

Pipetas: Usadas para medir e transferir pequenos volumes de líquidos. Não pode 
ser aquecida por ser vidraria de grande precisão de volume. A capacidade das 
pipetas pode variar de 0,5 mL até 200 mL. São classificadas em graduadas e 
volumétricas. As pipetas volumétricas são altamente precisas e são utilizadas 
para tomar um único e fixo volume de solução. As pipetas graduadas apresentam 
escala e podem tomar diferentes volumes de líquido em função da capacidade 
máxima da pipeta. 

 

Bico de Bunsen ou bico de gás: O bico de gás é a fonte de aquecimento mais 
usada em laboratório. Consiste de um sistema de metal que apresenta uma 
entrada de gás na parte inferior e uma parte superior na qual é produzida a chama 
que servirá de aquecimento.  Os bicos de gás também apresentam um anel na 
parte inferior que permite regular a entrada de oxigênio e, com isso, controlar a  
emperatura da chama. 

 

Suporte Universal: Utilizado em várias operações como filtração, suporte de 
condensador, sustentação de peças, etc. São confeccionados em metal e a base 
permite sustentação da haste na qual serão presas as peças e vidrarias. 
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Garra com mufa: Serve para segurar várias outras peças como buretas, 
condensadores, colunas de refluxo, balão de destilação. Apresentam diferentes 
formatos e tamanhos. Uma das extremidades (mufa) é presa ao suporte universal. 

 

 

 

 

 
Tripé de ferro: Sustentáculo na qual se coloca a tela de amianto e sobre a qual 
se coloca o recipiente que contém o líquido a ser aquecido. É usado com tela de 
amianto. É colocado sobre o bico de Bunsen. 
 

 

 

 

 

Cápsula de porcelana: Peça de porcelana usada para evaporar líquidos das 
soluções. 
 
Vidro de relógio: Peça de vidro de forma côncava. O vidro de relógio é usado 
para cobrir béqueres em evaporações, para pesagens e diversos fins como 
tampar frascos para impedir que caia poeira ou qualquer outro contaminante. 

 

Bureta: Usada para medidas precisas de líquidos. Usada em análises 
volumétricas para determinar o volume de solução titulante que reage com uma 
determinada quantidade de solução a ser titulada. 
Podem ser utilizadas também para a transferência de volumes precisos de 
líquidos. Na parte inferior das buretas há uma torneira por onde escoa o liquido a 
ser transferido. É sempre utilizada presa ao suporte universal por garras próprias 
para isto. 

 

 

 

Almofariz e pistilo: Confeccionados em ágata ou porcelana, são utilizados na 
trituração e pulverização de sólidos. 

 

 
Balão volumétrico: Usado para preparar e diluir soluções. Apresenta fundo 
chato, um gargalo, junta esmirilhada e um tampa que se ajusta perfeitamente na 
junta esmirilhada. No gargalho há uma marca que indica a capacidade exata do 
balão. Existem balões com capacidade variando de 5 mL até 5000 mL. 
 
 

 

 

 

 

 

Funil de decantação, funil de separação ou funil de bromo: Usado para 
separação de líquidos imiscíveis. Na parte inferior dos funis há uma torneira que 
permite escoar o líquido de maior densidade e na parte superior há uma entrada 
com junta esmirilhada que possui tampa que se ajusta perfeitamente à junta 
esmirilhada. São afixados ao suporte universal utilizando argolas. 
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Placa de Petri: Recipiente de vidro utilizada para armazenar materiais sólidos que 
poderão ser armazenados no dessecador ou em estufa para secagem. Podem ser 
utilizadas também para cobrir reagente impedindo assim sua contaminação. 

 

Dessecador: Usado para armazenar substâncias em atmosfera contendo baixo 
índice de umidade. Na parte inferior coloca-se uma substância capaz de absorver 
água (higroscópica). Os dessecadores são de vidro e apresenta paredes 
extremamente grossas para suportar baixa pressão interna por o armazenamento 
da substância pode ser feito em baixa pressão. 

 

 

 

 

 

 

Manta elétrica: utilizada no aquecimento de líquidos inflamáveis, contidos 
em balão de fundo redondo 

                      
                       1                                       2 

1 - Balança: instrumento para determinação de massa. equipamento empregado 
na secagem de materiais, por aquecimento, em geral até 200°C. 
 
2 - Estufa: equipamento empregado na secagem de materiais, por aquecimento, 
em geral até 200°C. 

 
                 1                                     2 

1 - Centrífuga: instrumento que serve para acelerar a sedimentação de sólidos 
em suspensão em líquidos. 
 
2 - Chapa elétrica: utilizada no aquecimento de líquidos inflamáveis, contidos em 
béqueres ou erlenmeyer. 

 
 
 
4. ACIDENTES COMUNS EM LABORATÓRIO E NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

4.1. Incêndio a partir do bico de gás 
Desligar a chave geral da entrada de gás (combustível). Em seguida desligar o bico de Bunsen. Caso o incêndio 

persista usar extintor do tipo pó químico (NaHCO3). Pedir ajuda, não tentar apagar o fogo sozinho. 
 

4.2. Incêndio a partir de curto-circuito em fiação elétrica 
Desligar a chave geral de energia elétrica. Utilizar extintor de CO2 ou de pó químico. 

 
4.3. Intoxicação por inalação de gases 
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Remover a vítima para um ambiente arejado deixando-a descansar. Arejar o ambiente deixando todas as janelas e 
portas abertas, ligar ventiladores e exaustores. 

 
4.4. Queimaduras com ácidos líquidos ou com bases 
Lavar imediatamente o local com água corrente em abundância por 15 minutos. Dependendo da gravidade, procurar 

auxílio médico. 
 

4.5. Queimadura geral com fogo 
Em queimaduras graves lavar imediatamente com água no chuveiro, remover as roupas e sapatos contaminados. Não 

esfregar ou friccionar a pele. Secar cuidadosamente e procurar auxílio médico. No caso de queimaduras leves aplicar 
pomada de picrato de butesina ou paraqueimol. 

 
4.6. Incêndio em um almoxarifado de reagentes químicos 
Utilizar extintor do tipo pó químico (NaHCO3). 
 
4.7. Ácidos ou álcalis nos olhos 
Lavar os olhos com água corrente por 15 minutos e em seguida com soro fisiológico. 
 
4.8. Ingestão de substâncias tóxicas 
Administrar uma colher de “ANTÍDOTO UNIVERSAL”, que é constituído de duas partes de carvão ativo, uma de 

dióxido de magnésio e uma de ácido tânico. Procurar auxílio médico. 
 

5. REFERÊNCIAS 
CIENFUEGOS, F. Segurança no Laboratório. Rio de Janeiro: Editora Interciência Ltda, 2001. 
TRINDADE, D. F. et al. Química básica experimental. 2ª edição. São Paulo: Editora Ícone, 1998. 
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1. INTRODUÇÃO 
 A Química é uma ciência experimental e um dos procedimentos mais utilizados no laboratório é a medição. Medir 
significa determinar com base em uma determinada escala, a quantidade de uma grandeza. Muitas vezes a prática química 
não exige medidas precisas, isto é, quando a medida é qualitativa. No entanto, muitas vezes é necessário saber com 
exatidão e precisão a massa ou o volume de uma substância. Para determinarmos a massa, utilizamos balanças. Para 
medirmos o volume, utilizamos vários recipientes que nos ajudam a realizar medidas, com diferentes níveis de precisão. 
 Muitas vezes o resultado de uma determinada prática depende fundamentalmente do grau de precisão com que 
foram realizadas as medidas, por isso é importante que você conheça os recipientes volumétricos, saiba lidar com eles e 
esteja ciente dos erros que podem acontecer para procurar evitá-los. 
 
2. TÉCNICAS DE LEITURA 
 A prática de análise volumétrica requer a medida de volumes líquidos com elevada precisão. Erros nas medidas 
acarretam em erros nos resultados finais da análise, os quais devem ser evitados. A não observação dos cuidados 
necessários à medição conduz a resultados equivocados, mesmo quando todas as outras regras de operação são 
realizadas com precisão. 
 A medida de volumes está sujeita a uma série de erros devidos à ação da tensão superficial sobre superfícies 
líquidas, dilatações e contrações provocadas pelas variações de temperatura, imperfeita calibração dos aparelhos 
volumétricos e erros de paralaxe. 
 Medir volumes de líquidos em um recipiente significa comparar a sua superfície com a escala descrita no recipiente 
utilizado. Essa superfície é denominada menisco. Os líquidos têm a propriedade de reduzir ao máximo a sua superfície. 
Esta propriedade denomina-se tensão superficial e está relacionada com a força na qual as moléculas de um líquido se 
atraem mutuamente. Se no interior de um líquido as forças de atração estão saturadas, na superfície está compensada só 
uma parte delas. Por isso as moléculas da superfície sofrem uma atração recíproca especialmente forte, é como se o 
líquido estivesse coberto por uma película autotensora. Essa força que contrai a superfície do líquido é o que chamamos de 
tensão superficial e varia para cada líquido, dependendo do caráter da interação intermolecular. 
 O menisco é a superfície do líquido que estaremos medindo. Para a água, a força de coesão entre as moléculas é 
parcialmente superada pelas de adesão entre ela e o vidro, e o menisco é côncavo, sendo que sua parte inferior (vértice) 
deverá coincidir com a linha de aferição figura 1a. No mercúrio, ao contrário, as forças de coesão são bastante maiores que 
as de adesão entre o mercúrio e o vidro, e o menisco é convexo, sendo considerada para leitura sua parte superior figura 
1b. 
 Para líquidos que apresentam concavidade e são transparentes ou levemente coloridos, a parte inferior do menisco 
deverá coincidir com a linha de aferição figura 1c. Se for fortemente colorido, isto é, se não for possível verificar o menisco, 
deve-se considerar sua parte superior figura 1d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 1a                                          Figura 1b                                         Figura 1c                               Figura 1d 
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                        Figura 5 Posição do observador em relação ao menisco 

 
 Outra técnica importante é a posição do olho do observador. Este deverá estar sempre no mesmo nível da marca de 
aferição do recipiente figura 5. Se o observador estiver olhando por cima do menisco, observará um valor superior ao 
verdadeiro. Se estiver olhando por baixo do menisco, observará um valor inferior. Estes erros são conhecidos como erros 
de paralaxe. 

 
3. LIMPEZA E SECAGEM DE MATERIAL VOLUMÉTRICO 
 Os aparelhos volumétricos devem estar perfeitamente limpos, para que os resultados das medidas possam ser 
reprodutíveis. Recomenda-se limpar o material com solução detergente, enxaguá-lo várias vezes com água da torneira e 
depois com jatos de água destilada. Verifica-se a limpeza, deixando escoar a água. Se a película líquida, inicialmente 
formada nas paredes, escorre uniformemente, sem deixar gotículas presas, a superfície está limpa. Qualquer sujeira 
aderida às paredes dos recipientes altera o resultado final da medida. 
 Caso seja necessária limpeza mais drástica, existem soluções especiais, tais como solução sulfocrômica (dicromato 
de potássio em ácido sulfúrico concentrado) ou solução alcoólica de hidróxido de potássio, mistura álcool e éter; solução 
básica de permanganato de potássio. 
 Para a secagem de material volumétrico, pode-se utilizar: secagem comum, por evaporação à temperatura 
ambiente; secagem em corrente de ar, por exemplo, ar aspirado por meio de uma bomba de vácuo. 
 Uma secagem rápida pode ser obtida após enxaguar o material com álcool ou acetona. Caso não se disponha de 
tempo para secar pipetas ou buretas, deve-se enxaguá-las repetidas vezes com pequenas porções do líquido que será 
usado para enchê-las. Material volumétrico não deve ser aquecido. 
 
4. REFERÊNCIAS 
E. O. Albuquerque. Aulas Prática de Química. Editora Moderna, São Paulo, 1994. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os modelos atômicos foram propostos ao longo da história para tentar dar uma explicação coerente e sistemática 
para diferentes fenômenos da natureza. Assim, o modelo de Dalton explicou a proporcionalidade das quantidades de 
substâncias ao se combinarem entre si, mas não contemplava a natureza elétrica da matéria, o que foi feito pelo modelo de 
Thomson. 

Os grandes descobrimentos realizados a partir de meados do século XIX levaram a questionamentos do modelo de 
Thomson e à idealização de um novo modelo, o de Rutherford, que introduziu o conceito de espaço vazio em nível atômico 
e a localização das partículas subatômicas no átomo. 

Contudo, à medida que a Ciência evoluiu foi observado falhas no modelo de Rutherford-Bohr, ao tentar explicar os 
espectros atômicos, estudou exaustivamente à existência de níveis de energia no átomo. Segundo Bohr, os elétrons no 
átomo não estariam girando ao redor do núcleo, mas movimentavam-se em espaços atômicos caracterizados por 
quantidades definidas de energia. Alguns elétrons, ao receberem energia, passam a ocupar outro nível de maior energia. 
Mas tal situação é instável e a tendência é retornar ao seu estado de menor energia. Nesse processo, a energia absorvida 
é irradiada na forma de ondas eletromagnéticas que podem ser visualizadas, isto é, na forma de cor (Figura 1). Este é o 
fundamento dos ensaios da chama, que possibilitam identificar um metal por meio da cor que eles emitem quando levados 
à chama. 
 

λ
ν

hc  E  E 12 ==−=Δ hE  (eq. 1) 

 
 
                                       Figura 1  Transição eletrônica 
 

A radiação eletromagnética é um tipo de energia que interage com a matéria em uma grande variedade de 
maneiras e, portanto é de grande importância em química. A fim de entender a natureza dessas interações, alguns 
aspectos com as propriedades da energia radiante são necessárias. 

A radiação eletromagnética ou energia radiante não é facilmente caracterizada, possui algumas propriedades 
consistentes com a teoria das ondas, porém possui outras propriedades que a faz com que se comporte como partícula. 
Ela pode ser considerada como uma combinação de corrente elétrica alternada e campo magnético que percorre através 
do espaço com um movimento de onda. 

Devido a radiação atuar como uma onda, ela pode ser classificada tanto em termos de comprimento de onda 
como de freqüência, as quais estão relacionadas pela seguinte equação: 
 

ν = c/λ (eq. 2) 
onde: ν = freqüência em segundos -1 (s-1); 
c = velocidade da luz (3 x 108 m s-1); 
λ = comprimento de onda em metros (normalmente em nm = 10-9 m). 
 

Nem todas as interações entre radiação eletromagnética e matéria podem ser explicadas em termos de uma 
simples teoria das ondas. Um entendimento de certas interações requer que a radiação seja visualizada como uma 
partícula ou um pacote de energia denominada de fóton. 

A energia de um fóton associada com a radiação eletromagnética é definida pela seguinte equação: 
E = h ν (eq. 3) 

onde: E = energia em joules (J); 
h = constante de Planck (6,62 x 10-34 J s). 

Uma vez que freqüência e comprimento de onda são inversamente proporcionais, a energia de um fóton é descrita 
em termos de comprimento de onda pela equação: 

E = h c/λ (eq. 4) 

Interação da radiação 
eletromagnética Com a Matéria 

Absorção Emissão 

  Estado Fundamental   E1 

Estado Excitado     E2 
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Tentando usar simultaneamente as características de onda e partícula, a radiação eletromagnética pode ser 
considerada como sendo pequenos pacotes de energia se movendo no espaço na forma de onda. 

Através das equações acima, verifica-se que as radiações com menores comprimentos de onda possuem maior 
energia. 

Quando a radiação interage com a matéria um certo número de processos pode ocorrer, incluindo reflexão, 
espalhamento, absorção, fluorescência/fosforescência (absorção e reemissão), e reações fotoquímicas (absorção e quebra 
de ligações químicas). 

Como a luz é uma forma de energia, absorção de luz pela matéria faz com que a quantidade de energia das 
moléculas (ou átomos) aumente. 

A energia potencial total de uma molécula é representada geralmente como a soma de suas energias eletrônica, 
vibracional e rotacional: 
Etotal = Eeletrônica + Evibracional + Erotacional (eq. 5) 

A quantidade de energia que uma molécula possui em cada uma das formas não é contínua, mas uma série de 
níveis discretos ou níveis de estado. As diferenças de energia entre os diferentes estados são na seguinte ordem: 
Eeletrônica > Evibracional > Erotacional 

Em algumas moléculas e átomos, luz tem energia suficiente para ocasionar transições entre os diferentes níveis 
eletrônicos de energia. 

O comprimento de onda da luz absorvida é aquele que tem energia suficiente para mover um elétron de um nível 
inferior de energia para um nível superior de energia. Para transições eletrônicas, a diferença de energia entre o estado 
fundamental e o estado excitado é relativamente grande. Portanto, a absorção de energia e o retorno para o estado 
fundamental são processos rápidos, e o equilíbrio é alcançado muito rapidamente. Assim, uma simples relação linear entre 
absorbância e concentração e a relativa facilidade de medida da luz têm feito com que a espectroscopia seja à base de 
vários métodos analíticos quantitativos. 
 
2. OBJETIVOS 

Nesta aula, os ensaios da coloração da chama serão utilizados para observar as cores emitidas por diferentes 
metais no espectro visível (Figura 2), correlacionando este fenômeno com o modelo atômico proposto por Bohr. 

 
Figura 2  Espectro na região do visível 

 
3. MATERIAIS E REAGENTES 
• Bastões de Vidro Pequeno  (20); 
• Erlenmeyer de 125mL (6); 
• Béquer de 300mL; 
• Fósforo; 

• Quite de bisnagas com soluções de: Cloreto de 
Sódio, Lítio, Potássio, Cálcio, Estrôncio, Bário;  
• Bico de bunsen. 
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
1. Introduza um bastão de vidro na solução em estudo. Observe se a mesma foi entrou em contato com a solução. Leve-a 
à chama. Observe a coloração da chama e anote na tabela de resultados. Repita o mesmo procedimento com as demais 
soluções. 
2. Faça misturas de soluções de metais (1:1) nos tubos de ensaios, conforme Tabela 1. Mergulhe o bastão em cada 
mistura e observe a coloração da chama. Anote na tabela de resultados. 
 
5. RESULTADOS 

 
AMOSTRA 

 
COR DA CHAMA 

 
MISTURA 

 
COR DA CHAMA 

NaCℓ  NaCℓ + KCℓ  

KCℓ  KCℓ + LiCℓ  

LiCℓ  LiCℓ + CaCℓ2  

CaCℓ2  CaCℓ2 + SrCℓ2  

SrCℓ2  SrCℓ2 + BaCℓ2  

BaCℓ2  BaCℓ2 + NaCℓ  

 
6. BIBLIOGRAFIA 
VOGEL, A. Química Analítica Qualitativa. 5a ed. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1981. 

 
DESENHO E EXPLICAÇÕES DO MODELO ATÓMICO DE BOHR 
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1. INTRODUÇÃO 

A geração de resíduos químicos em laboratórios de instituições de ensino superior no Brasil sempre foi um 
assunto pouco discutido na maioria das Universidades, em especial nos departamentos de Química a gestão dos resíduos 
gerados nas suas atividades rotineiras é inexistente e, devido à falta de um órgão fiscalizador o descarte inadequado é 
realizado normalmente. 

No atual cenário, aonde vários segmentos da sociedade vêm cada vez mais se preocupando com a questão 
ambiental, as Universidades não podem continuar mantendo esta medida cômoda de simplesmente ignorar sua posição de 
geradora de resíduos, pois, tal atitude fere frontalmente o papel que ela própria desempenha quando avalia o impacto 
causado por outras unidades geradoras de resíduo fora dos seus limites físicos. 

Assim sendo, frente ao papel importante que as universidades desempenham na nossa sociedade, diante da 
importância ambiental que estes resíduos podem apresentar e, por uma questão de coerência e postura, os Laboratórios 
de Química do Departamento de Matemática, Química, Física e Engenharia de Alimentos (MAF) da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), se posicionam de forma ativa e consciente na implantação do Programa 
de Gerenciamento de Resíduos (PGRQ), considerando a importância em preservar o meio ambiente e proteger a saúde 
dos cidadãos. 

 
2. OBJETIVOS 
 Esta aula tem por objetivo apresentar o processo de coleta seletiva, tratamento e reaproveitamento dos resíduos 
gerados nas aulas práticas do Laboratório de Química, de acordo com as normas e legislações vigentes e de forma 
ecologicamente correta. 
 
3. META 

Por meio de iniciativas para conscientizar funcionários, docentes, alunos e a comunidade interna e externa que 
freqüentam os laboratórios, o PGRQ tem como meta modificar o comportamento cultural sobre a importância da 
preservação ambiental, quanto aos resíduos gerados, segregação e o seu destino final. 

 
4. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS (PGRQ) 

A implantação e a manutenção de um Programa de Gerenciamento demandam a adoção de três conceitos 
importantes, os quais direcionarão as atividades a serem desenvolvidas no decorrer do programa. O primeiro é o de que 
gerenciar resíduos não é sinônimo de geração zero de resíduo, ou seja, o gerenciamento busca não só minimizar a 
quantidade gerada, mas também impõe um valor máximo na concentração de substâncias notadamente tóxicas no efluente 
final da unidade geradora, tendo como guia as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). O 
segundo conceito diz que só se pode gerenciar aquilo que se conhece, e assim sendo, um inventário de todo o resíduo 
passivo produzido na rotina da unidade geradora é indispensável. O terceiro conceito importante é o da responsabilidade 
objetiva na geração do resíduo, ou seja, o gerador do resíduo é o responsável pela sua destinação final. 

 Além destes três importantes conceitos que servem de sustentação para qualquer programa de gerenciamento de 
resíduos, a operacionalização deste envolve outros pontos básicos: 

1) O compromisso explícito dos responsáveis da Unidade Geradora pelo programa; 
2) A conscientização de todos os usuários do laboratório; 
3) O Inventário do passivo e ativo existente na unidade geradora; 
4) A Hierarquização das responsabilidades de cada pessoa envolvida no PGRQ. 

O compromisso formal dos responsáveis pela Unidade Geradora em programar e manter o PGRQ é importante, 
primeiro porque envolve todo o pessoal ligado diretamente às atividades que geram resíduos. Além disso, devemos 
considerar que grande parte destas pessoas estará engajada em alguma atividade adicional pelo menos durante a fase 
inicial do PGRQ. Um programa desta natureza sempre demanda recursos financeiros tanto na sua fase inicial, como na sua 
manutenção e um levantamento completo dos resíduos vencidos sem utilidade que se classificam como passivo e os 
reagentes químicos que são utilizados no dia-a-dia classificados ativo são importantes, porque permitem que a unidade 
conheça a si própria quanto à natureza e qualidade dos resíduos gerados e estocados. 
 

4.1. Resíduos Químicos 
Os resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 

dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade são: 

Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Químicos (PGRQ) 
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1. Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; 

imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e 
distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos 
controlados pela Portaria do Ministério da Saúde (MS) n. 344 de 1998; 

2. Resíduos de saneantes, desinfetantes, resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive 
os recipientes contaminados por estes; 

3. Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); 
4. Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; 
5. Demais produtos considerados perigosos pela classificação da NBR 10004 (ABNT, 2004) aquele tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis e reativos. 
 

4.2. Resíduos comuns recicláveis e não recicláveis 
Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 

equiparados aos resíduos domiciliares como: papel de uso sanitário,  
 fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar, material utilizado em anti-sepsia, 

sobras de alimentos e do preparo de alimentos, resto alimentar de  
 refeitório, resíduos provenientes das áreas administrativas, resíduos de varrição como flores, podas e jardins, resíduos 

de gesso provenientes de assistência à saúde. 
Os resíduos orgânicos como sobras de alimento e de pré-preparo desses alimentos, restos podem ser 

encaminhados ao sistema coletor da Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG). 
Todos os resíduos recicláveis como papel, papelão e plástico deverão ser acondicionados em recipientes 

apropriados de acordo com a figura 1 e 2 e posteriormente encaminhados ao espaço reservado no estacionamento da área 
III  da PUC - Goiás para reciclagem em uma cooperativa de catadores de papel. 

Entretanto, os resíduos não recicláveis deverão ser acondicionados em recipientes apropriados conforme figura 3 
e posteriormente encaminhados à COMURG. 

 
 

 

 

                                              Figura 1                       Figura 2                       Figura 3 

Modelos de lixeiras apropriadas para coleta de resíduos recicláveis (1 e 2) e não recicláveis (3). 

 
4.3. Resíduos Perfurocortantes 

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, 
brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e 
lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório  tais como pipetas, tubos de coleta sanguínea, 
placas de Petri e outros similares. 
 
5. Rotulagem e a Identificação dos Resíduos Químicos  

Todos resíduos são identificados e acondicionados na unidade geradora. Para resíduos químicos foi utilizado o 
processo de identificação e rotulagem de acordo com a simbologia de risco da National Fire Protection Association (NFPA) 
dos Estados Unidos da América (EUA), também conhecida como diagrama de Hommel. 

Nesta simbologia, cada um dos losangos expressa um tipo de risco que será atribuído um grau de risco variando 
entre 0 e 4 conforme pode ser visto nas figuras 6 e 7.  

Baseado neste diagrama de Hommel foi desenvolvido um modelo de rótulo a ser utilizado na identificação dos 
resíduos químicos gerados durante as aulas práticas, com posterior armazenamento em local apropriado e destinação 
correta. As cores usadas no diagrama indicam: o amarelo, a substância é Reativa; o vermelho, ela é Inflamável; o azul, ela 
é Tóxica. 

Os números de 0 - 4 indica o grau de atividade, iniciando pelo 0 que representa pouco reativo ou estável e 4 
muito reativo sendo tóxico ou facilmente inflamável, conforme apresentado na legenda do diagrama, figura 8. 

(A) 
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Figura 5 Diagrama de Hommel (JARDIM, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 6 Modelo de rótulo adotado no Laboratório de Química da PUC-GO para resíduos químicos. 

 

INFLAMABILIDADE (VERMELHO) 
4 - Perigo: Gás inflamável ou líquido extremamente inflamável ponto de fulgor abaixo de  22 ºC.  
3 - Perigo: Líquido inflamável com ponto de fulgor abaixo de 38 ºC.   
2 - Cuidado: Líquido inflamável com ponto de fulgor entre 38º e 93º C.   
1 – Cautela: Combustível se aquecido ponto de fulgor acima de 93 ºC.  
0 – Estável: Não inflamável. 

REATIVIDADE (AMARELO) 
4 – Perigo: Material explosivo em temperatura ambiente.   
3 – Perigo: Pode ser explosivo em caso de choque, em aquecimento  ou se misturado com água.   
2 – Cuidado: Instável ou pode reagir violentamente se misturado com água.   
1 – Cautela: Pode reagir sobre aquecimento ou misturado com água, mas não violentamente.   
0 – Estável: Não reativo quando misturado com água.  

SAÚDE (AZUL) 
4 – Perigo: Pode ser fatal em pequena exposição. Usar EPI’S necessários   
3 – Perigo: Corrosivo ou tóxico. Evitar contato com a pele ou inalação.   
2 – Cuidado: Pode ser prejudicial ou nocivo se inalado ou absorvido.   
1 - Cautela: Pode ser irritante.   
0 - Estável: Não causa dano à saúde. 

Figura 7 Legenda do diagrama de Hommel (JARDIM,1998). 
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RESÍDUOS  

 
Composto de soluções de NH4Cl, H2SO4, NaOH, 
NH4OH, Na2CO3, tampão pH10, CH3COOH, 
indicadores com fenolftaleína, alaranjado de metila e 
azul de bromotimol, refrigerante, vinagre e 
detergente. 
 

NOME DA AULA 

  

MEDIDAS E APLICAÇÃO DE pH 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA 
PUC GOIÁS 

 

NOCIVO 
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A tabela 1 apresenta o protocolo de caracterização de resíduos químicos que não possuem rótulos, este 

procedimento permitirá saber algumas propriedades químicas do resíduo como: reatividade, pH, solubilidade, 
inflamabilidade  etc.  
 
Tabela 1 Protocolo para a caracterização preliminar de resíduos químicos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jardim (1999). 

 
5.1. Tratamento e o Acondicionamento dos Resíduos Gerados 

O tratamento não visa zerar a geração de resíduos e sim atender aos pré-requisitos adotados pela legislação. Os 
grupos de resíduos anteriormente identificados nesse laboratório químico, além de segregados e identificados, são 
tratados, acondicionados e destinados de acordo com os procedimentos operacionais padrões (POP’s) disponíveis no PGR 
da Química. 

 
5.2.  Resíduos de Solventes Orgânico 

Todos os solventes orgânicos gerados nas aulas práticas são identificados e armazenados em frascos adequados 
para recuperação por meio de destilação e posterior reutilização nas aulas. Os roteiros que descrevem o processo de 
destilação e recuperação dos solventes orgânicos utilizados nas aulas estão descritos no POP disponível no PGR da 
Química. 

Os solventes que não podem ser recuperados por destilação são encaminhados para incineração controlada em 
empresa habilitada para tal atividade de acordo com procedimento específico. 

Os solventes utilizados nas aulas são: acetona, etanol, eter etílico, hexano, clorofórmio, acetato de etila, álcool 
Iso-amílico, eter de petróleo, dissulfeto de carbono, etilenodiamina, cloreto de metileno, propileno glicol, alizarol e metanol. 
 
6. REFERÊNCIAS 
CASTRO, E. M. O. Programa de gerenciamento de Resíduos Químicos do Laboratório de Química da PUC Goiás. 
Goiânia: 2011, (TCC Apresentado à PUC Goiás na Especialização de Perícia Ambiental. 

TESTE A SER REALIZADO PROCEDIMENTO A SER SEGUIDO 

Reatividade com água Adicione uma gota de água e observe se há a formação de chama, geração 
de gás, ou qualquer outra reação violenta. 

Presença de cianetos 
Adicione 1 gota de cloroamina-T e uma gota de ácido barbitúrico/piridina em 3 
gotas de resíduo. A cor vermelha indica teste positivo. 

Presença de sulfetos 
Na amostra  acidulada  com HCl,  o   papel   embebido 
em acetato de chumbo fica enegrecido quando na presença de sulfetos. 

pH Usar papel indicador ou pHmetro. 

Resíduo oxidante A oxidação de um sal de Mn(II), de cor rosa claro,para uma coloração escura 
indica resíduo oxidante. 

Resíduo redutor Observa-se  a  possível   descoloração  de   um papel umidecido em 2,6-
dicloro-indofenol ou azul de metileno. 

Inflamabilidade Enfie um palito de cerâmica no resíduo, deixe escorrer o excesso e coloque-o 
na chama. 

Presença de halogênios 
Coloque um fio de cobre limpo e previamente aquecido ao rubro no resíduo. 
Leve à chama e observe a coloração: o verde indica a presença de 
halogênios. 

Solubilidade em água 
Após o ensaio de reatividade, a solubilidade pode ser avaliada facilmente. 
Adicionando-se algumas gotas do resíduo em um pouco de água. 
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho em laboratório de Química tem como principais objetivos à aquisição de conhecimentos fundamentais 
sobre as operações práticas e o relacionamento das experiências com os conceitos teóricos. 
 As experiências de laboratório estimulam a curiosidade, desenvolvem as habilidades de observação, registro e 
interpretação de dados, assim como oferecem a oportunidade de um bom treinamento na manipulação de diversos 
materiais e equipamentos. 
 O sucesso de uma experiência está diretamente relacionado com o interesse, organização e cuidado na sua 
execução. Assim, o respeito às normas de segurança é fundamental para se evitar acidentes, devidos aos riscos inerentes 
dos trabalhos desenvolvidos. 
 O cuidado e a adoção de medidas de segurança são de responsabilidade de cada indivíduo no laboratório. Se 
existir qualquer dúvida quanto à segurança de uma experiência, deve-se pedir a opinião de uma pessoa experiente ao 
invés de esperar que nada de mal aconteça. Cada um que trabalhe deve ter responsabilidade no seu trabalho e evitar 
atitudes imprudentes, de ignorância ou pressa que possam acarretar num acidente e possíveis danos. Deve prestar 
atenção à sua volta e se prevenir contra perigos que possam surgir do seu trabalho, bem como de outras pessoas. 
 Nenhum produto químico deve ser manipulado no laboratório sem que se saiba exatamente o seu comportamento. 
Os rótulos devem conter sempre informações necessárias para a perfeita caracterização, bem como indicações de riscos, 
medidas de prevenção para o manuseio e instruções para o caso de eventuais acidentes. Dessa forma é fundamental que 
o químico saiba diferenciar as propriedades, a qualidade e os eventuais riscos na manipulação de reagentes químicos. 
 
2.  OBJETIVOS 
 Esta aula tem como objetivos analisar os reagentes químicos quanto as suas propriedades físicas e químicas, a 
forma correta de manipulá-los e como proceder em casos de acidentes. 
 
3. MATERIAIS E REAGENTES 
• Ácidos inorgânicos: HCl, H2SO4, HNO3 • Ácidos Acético e Cítrico 
• Hidróxidos: NaOH e NH4OH • Solventes: Hexano e Acetona 
• Sais: Sulfato de cobre e Nitrato de ferro • Óxidos: óxido de crômio 
• Índice Merck •  
 
4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 Você encontrará sobre a bancada alguns produtos químicos. Analise seis frascos, leia o rótulo e organize as 
seguintes informações na tabela abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise das Propriedades de 
Reagentes Químicos 
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5. RESULTADOS 
 
Tabela 1- Análise dos rótulos dos reagentes químicos 

 
Nome do 
Reagente 

 

      

 
Fórmula 

 

      

 
Empresa 

 

      

 
Estado 
Físico 

 

      

 
Ponto de 

Fusão (°C) 
 

      

 
Ponto de 
Ebulição 

(°C) 
 

      

 
Densidade 

(g/cm3) 
 

      

 
Massa 

Molecular 
(g/mol) 

 

      

 
% das 

principais 
impurezas 

 

      

 
Riscos de 

Manipulação 
 

      

 
Forma de 
Descarte 
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1. INTRODUÇÃO 

Eletrólitos são substâncias que em um meio de elevada constante dielétrica, tal como a água, dissociam-se em íons 
(cátions e ânions) que se movem na solução, simultaneamente e em direções opostas, estabelecendo a corrente elétrica. 
O íon positivo (cátion) é atraído pelo pólo negativo (catodo) e o íon negativo (ânion) é atraído pelo pólo positivo (anodo).  

A dissociação iônica pode ser total (eletrólitos fortes), como acontece com a maioria dos sais e em alguns ácidos e 
bases, ou parcial (eletrólitos fracos), como ocorre com a maior parte dos ácidos e bases. Quando fundidos, quase todos os 
eletrólitos conduzem eletricidade. 

Deve-se registrar que uma substância que se comporta como um eletrólito em água pode não formar uma solução 
condutora em outro solvente. Isto é o que ocorre, por exemplo, com o cloreto de sódio em álcool, éter ou hexano. 

Os não-eletrólitos são as substâncias que quando em solução não conduzem a corrente elétrica. Por exemplo, 
sacarose, manose, glicose, etanol e uréia em soluções aquosas. 
 
2. OBJETIVOS 

Nesta aula serão realizados experimentos visando comparar a condutividade elétrica de diferentes eletrólitos e 
verificar que: a) a condutividade está relacionada com a mobilidade dos íons na solução; b) que a concentração iônica está 
diretamente relacionada com a carga que atravessa a solução; c) que quando se mistura uma substância iônica com uma 
substância molecular há uma interação entre elas que modifica suas estruturas e sua condutividade elétrica; d) o efeito da 
natureza do solvente e do soluto e também da concentração do soluto sobre a condutividade da solução. 
 
3. MATERIAIS E REAGENTES 
• Béquer de 250, 150, 100 e 50mL 
• Proveta de 100mL 
• Quite de lâmpadas com suporte e garras 
• Bureta de 25mL  
• Bombril e Fenolftaleína 

• Copos plásticos com açúcar e sal 
• Soluções de: Ácido sulfúrico 0,5molL-1, Ácido 
Acético 0,1molL-1, Hidróxido de Amônio 0,1molL-1, 
Hidróxido de Bário 0,1molL-1 e Etanol Comercial 

 
4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1. Verificação da natureza elétrica de espécies puras e em solução 
1. Meça numa proveta 100mL de água destilada-deionizada para um béquer de 150mL. Mergulhe os eletrodos de cobre, 
previamente limpos, lavados e secos, e conecte a fonte de corrente alternada, como mostrado na figura 1. Verifique a 
condutividade elétrica da água. Anote as suas observações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1  Arranjo a ser utilizado na verificação da condutividade das soluções 
 
2. Adicione ao béquer contendo água, uma pequena quantidade de sacarose, agite até haver dissolução completa do 
sólido, ligue o sistema e observe a condutividade da solução. 
3. No mesmo béquer, adicione uma pequena quantidade de cloreto de sódio, agite até haver dissolução completa do 
sólido, ligue o sistema e observe a condutividade da solução. 
4. Em outro béquer de 150mL, transfira cerca de 50mL de solução de ácido acético 0,1mol L-1 e teste a condutividade da 
mesma. 
5. Em outro béquer de 150mL, repita o procedimento acima utilizando uma solução de hidróxido de amônio 0,1mol L-1. 
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6. Misture as soluções utilizadas nos itens 4 e 5, verifique a condutividade. Compare com os resultados obtidos acima.  
7. Em outro béquer de 150mL, adicione 50mL de álcool etílico e, a seguir, uma pequena quantidade de cloreto de sódio. 
Agite e verifique a condutividade da solução. 
Anote no quadro de resultados as suas conclusões relativas à classificação da solução como um eletrólito forte, fraco ou 
não eletrólito, utilizando como referência a situação da lâmpada (acesa ou apagada).  
 

4.2. Determinação do ponto de equivalência de uma titulação utilizando medida de condutividade 
8. Transfira para um béquer de 250mL, 50mL de solução saturada de hidróxido de bário, Ba(OH)2, e cerca de 3 gotas de 
fenolftaleína 1% (indicador ácido-base) e agite. Observe a cor. Mergulhe os eletrodos na solução. Faça as conexões como 
indicadas na figura 2 e verifique a condutividade da solução. 
9. Adicione na bureta de 25mL, a solução de ácido sulfúrico 1mol L-1 (H2SO4) e titule lentamente, adicionando gota a gota 
esta solução. Mantenha o sistema de condutividade ligado. 
10. Titule lentamente até o ponto de viragem (rosa para incolor) do indicador. 
11. Adicione algumas gotas da solução de H2SO4 1mol L-1 e anote as suas observações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Aparelho para titulação 
 
5. RESULTADOS 

Item/Solução Situação da lâmpada Classificação da solução 
1. Água pura   
2. Solução de sacarose   
3. Solução de sacarose + NaCℓ   
4. Solução de ácido acético   
5. Solução de NH4OH   
6. Mistura de ácido acético e NH4OH   
7. etanol + NaCℓ   
8. Ba(OH)2 + fenolftaleína   
9. H2SO4 + Ba(OH)2   
10. Até o ponto de equivalência   
11. Excesso de H2SO4   
 
6. BIBLIOGRAFIA 
KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr, P. Química Geral e Reações Químicas. v. 1. São Paulo: Thomson Learning. 2006. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma solução é formada quando uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias formam uma única fase. O 
componente presente em maior quantidade é chamado solvente e os outros componentes são denominados solutos. 

Quando se pensa em soluções, a primeira idéia que ocorre envolve a água como solvente, por exemplo: 
refrigerantes, bebidas, detergentes, remédios em solução oral, etc. Porém muitos produtos de consumo, tais como os óleos 
lubrificantes e a gasolina são soluções constituídas por outros líquidos. Além disso, deve-se estar atento que soluções não 
envolvem apenas os solventes líquidos. O ar é uma solução de N2, O2, CO2, vapor d’água e outros gases. O vidro, sólido 
amorfo, é uma solução de óxidos metálicos (Na2O e CaO, entre outros) em SiO2. A solda usada para fazer as conexões 
elétricas nos circuitos das calculadoras e dos computadores é também uma solução sólida de Sn, Pb e outros metais. 

As propriedades das soluções, por exemplo, a cor ou o sabor, dependem de sua concentração. Em química, a 
quantidade de soluto dissolvido em uma unidade de volume ou de massa da solução ou do solvente se denomina 
concentração. A concentração é expressa, comumente, em mol do soluto por litro da solução; esta concentração é a 
molaridade da solução. 

Em análise química é necessário preparar soluções de concentração exatamente conhecida, isto é, soluções 
padrões. 

Quando a substância não for facilmente solúvel em água, é aconselhável aquecer a substância e um pouco do 
solvente em um béquer com agitação, até que a substância se dissolva completamente. Em seguida, deixa-se a solução 
resfriar e depois se transfere para um balão volumétrico com o auxílio de um funil. Lava-se o béquer algumas vezes com o 
solvente, transferindo tudo para o balão. Em nenhuma circunstância o balão volumétrico pode ser aquecido. 

Nos trabalhos de grande exatidão, os frascos devem ser de pyrex, ou de outro vidro resistente com tampas 
esmerilhadas. Para soluções alcalinas os frascos de vidro são substituídos por frascos de polietileno uma vez que as bases 
reagem com os silicatos do vidro. Deve-se observar que os frascos de vidro são obrigatórios para algumas soluções, como 
por exemplo, iodo e nitrato de prata. Nestes dois casos o vidro deve ser escuro (castanho), pois estas substâncias 
degradam-se por ação da luz. 

Os frascos de estocagem devem estar limpos e secos. Os frascos devem ser rotulados com o nome da solução, 
concentração, data de preparação e, quando for o caso, o nome do analista.  

 
2. OBJETIVOS 

Esta aula tem como objetivos preparar soluções aquosas de um soluto sólido (NaOH) e outro líquido (HCℓ  PA ). 
 

3. MATERIAIS E REAGENTES 
• Hidróxido de sódio P.A. 
• Ácido clorídrico P.A. 
• Béquer de 100 mL 
• Funil de vidro 

• Bastão de vidro 
• Proveta de 50mL 
• Balão volumétrico 100 mL 
• Pipeta graduada 

 
4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1. Preparação da solução 0,1mol L-1 de NaOH 
1. Calcule a quantidade de NaOH (P.A.) necessária para se preparar 100mL de solução 0,1mol L-1 (massa molar do NaOH 
= 40g). Pese esta quantidade em um béquer de 100mL. 
2. Meça numa proveta 50mL de água recém fervida, agite com um bastão de vidro até dissolver e transfira 
quantitativamente, com auxílio de um funil de vidro, para um balão volumétrico de 100mL.  
3. Lave o béquer com pequenas porções de água destilada, transfira todo o volume para o balão, complete o volume até o 
traço de aferição com água destilada. 
4. Homogenize bem e transfira todo o volume para um frasco de polietileno. Rotule o. 
 

4.2. Preparação de solução 0,1mol L-1 de HCℓ 
1. Utilizando os dados do rótulo de um frasco de HCℓ  P. A (36,5-38% HCℓ; massa molar = 36,46g; densidade = 1,19g mL-

1), calcule o volume do ácido concentrado necessário para preparar 100mL de solução 0,1mol L-1. 
2. Coloque cerca de 50mL de água destilada em um balão volumétrico de 100mL. 
3. Com uma pipeta graduada, adicione ao balão, lentamente, o volume de HCℓ  calculado no item 1 (esta adição é feita na 
capela com o exaustor ligado). 

Cálculo de Concentração e 
Preparação de Soluções 



Cálculo de Concentração e Preparação de Soluções 7 
 

 

22 

4. Agite cuidadosamente o balão e complete o volume até o traço de aferição com água destilada. 
5. Homogenize bem e transfira a solução para um frasco de vidro. Rotule o. 
 
5. BIBLIOGRAFIA 
BACCAN, N.; ANDRADE, J. C.; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. Química Analítica Quantitativa Elementar. 2a ed. 
Campinas: Editora da UNICAMP. 1995. 
OHLWEILLER, O.A. Química Analítica Quantitativa. v. 2. 3a ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 1981. 
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1. INTRODUÇÃO 

Duas moléculas de água podem interagir mutuamente para formar um íon hidrônio (H3O+) e um íon hidróxido 
(OH-) pela transferência de um próton de uma molécula para outra, em um processo denominado de auto-ionização. A 
existência da auto-ionização da água foi demonstrada há muitos anos e é fundamental para o modelo do comportamento 
dos ácidos e bases em água. A dissociação da água pode ser escrita como: 

H2O + H2O D H3O+ + OH- 
Ou, de forma mais simplificada: 

H2O D H+ + OH- 
O produto das concentrações dos íons H+ e OH- é chamado de produto iônico da água (Kw). 

Kw = [ H+] x [OH-] 
Kw varia com a temperatura. A 25ºC, as concentrações dos íons H+ e OH- são iguais a 10-7 mol L-1. Assim, nestas 
condições, Kw = 10-14. Este valor de Kw é válido tanto para a água pura, como para uma solução aquosa com espécies 
dissolvidas. Assim, as soluções aquosas podem ser classificadas em três tipos distintos quanto às concentrações relativas 
destes dois íons: 

[ H+] =  [OH-] Soluções neutras e água pura 
[ H+] > [OH-] Soluções ácidas 
[ H+] <  [OH-] Soluções alcalinas ou básicas 

Como as concentrações dos íons H+ e OH- em solução aquosa são freqüentemente números muito pequenos com 
os quais é bastante incômodo trabalhar, Soren Sorensen propôs, em 1909, uma medida mais prática chamada pH. O pH 
de uma solução é definido como o inverso do logaritmo decimal da concentração de íons hidrogênio (em mol L-1). 

pH = - log [H+] 
Como o pH é simplesmente uma forma de exprimir a concentração dos íons H+, as soluções ácidas, neutras e 

básicas a 25ºC podem ser identificadas por meio dos seus valores de pH: 
Soluções neutras e água pura [ H+] = 1,0x10-7 pH= 7,0 
Soluções ácidas [ H+] > 1,0x10-7 pH< 7,0 
Soluções alcalinas ou básicas [ H+] < 1,0x10-7 pH> 7,0 

No quadro 1 temos os valores de pH de algumas substancias classificando-as em ácidas, alcalinas ou neutras. 
 

Quadro 1: Valor de pH de algumas amostras 
AMOSTRA VALOR DO pH CLASSIFICAÇÃO 

Suco gástrico 1,0-2,0 Ácido 
Suco de limão 2,4 Ácido 

Vinagre 3,0 Ácido 
Suco de laranja 3,5 Ácido 

Urina 4,8-7,5 Ácido 
Cerveja 4,2-5,0 Ácido 

Água exposta ao ar 5,5 Ácido 
Sangue 7,35-7,45 Neutro 

Lágrimas 7,4 Neutro 
Leite de magnésia 10,6 Básica 

Detergente doméstico de amoníaco 11,5 Básica 
Concreto 13,0 Básica 

 
No laboratório e em campo, o pH de uma solução pode ser medido por meio dos seguintes procedimentos: 

 
1º) em um aparelho denominado medidor de pH ou pHmetro. O pHmetro é um aparelho constituído basicamente por um 
eletrodo de vidro e um potenciômetro. O eletrodo é feito de um vidro muito fino, que estabelece e mede a diferença de 
potencial entre a solução a ser medida e a solução interna do eletrodo que serve como referência. O potencial elétrico é 
então convertido para uma escala de valores de pH, que são os valores apresentados na escala de leitura do aparelho. 
 

 

Medidas e Aplicação de pH 
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2º) utilizando-se um papel impregnado com uma substância que muda de cor em função da concentração dos íons H+ 
presentes no meio (papel indicador de pH). Existem dois tipos de papel indicador, o de tornassol e o universal. O papel de 
tornassol é embebido em uma tintura que muda de cor na presença de ácidos ou bases. Existem também dois tipos de 
papel de tornassol, o vermelho e o azul. O papel de tornassol vermelho é utilizado para se verificar se uma solução é 
alcalina. Neste caso, o papel vermelho fica azul. Já o papel de tornassol azul muda a cor para vermelho em meio ácido. O 
papel indicador universal apresenta uma série de faixas coloridas, cada uma delas mudando de cor em função do pH do 
meio. Após ser mergulhada em uma solução, a fita deve ser comparada com uma carta de cores, geralmente contida na 
embalagem do indicador. Esta comparação permite concluir qual o valor do pH da solução. 
 
3º) pela adição de uma substância chamada indicador de pH. Os indicadores de pH são geralmente, ácidos ou bases 
orgânicas fracas que modificam a cor quando passam de um meio ácido para um meio básico, ou vice-versa. Contudo, 
nem todos os indicadores mudam de cor no mesmo valor do pH. A escolha do indicador para uma situação particular 
depende do pH que se espera encontrar.  
Genericamente, a dissociação dos indicadores é representada por: 

HInd  + H2O D H3O+ (aq) + Ind- 
            Forma não dissociada      Forma dissociada 

Ind OH + H2O D OH- (aq) + Ind+ 
     Forma não dissociada  Forma dissociada 

O quadro a seguir apresenta alguns indicadores de pH, suas respectivas mudanças de cor e a faixa de pH em que 
esta mudança ocorre. 

 
Quadro 2: Tipos de indicadores de pH  

INDICADOR MUDANÇA DE COR FAIXA DE  pH 
Azul de timol Vermelho para amarelo 1,2 – 2,8 

Azul de bromofenol Amarelo para azul 3,0 – 4,6 
Vermelho congo Azul para vermelho 3,0 – 5,0 

Metilorange Vermelho para amarelo 3,2 – 4,4 
Verde de bromocresol Amarelo para azul 3,8 – 5,4 

Vermelho de metila Vermelho para amarelo 4,8 – 6,0 
Roxo de bromocresol Amarelo para roxo 5,2 – 6,8 
Azul de bromotimol Amarelo para azul 6,0 – 7,6 
Vermelho de cresol Amarelo para vermelho 7,0 – 8,8 

Fenolftaleína Incolor para rosa 8,2 – 10,0 
Amarelo de alizarina Amarelo para vermelho 10,1 – 12,0 

 
2. OBJETIVOS 

Determinar o pH de amostras utilizando um pHmetro, soluções indicadoras de pH e papel indicador universal. 
 
3. MATERIAIS E REAGENTES 

• Sugestão de amostras para parte 1 Água, Refrigerante, Vinagre, Detergente, Hidróxido de amônio 0,1molL-1, 
Ácido acético 0,1molL-1, Ácido sulfúrico 0,05molL-1, Bicarbonato de sódio 0,1molL-1, Cloreto de amônio 0,1molL-1, 
Hidróxido de sódio 0,1molL-1. 

•  Sugestão de amostras para parte 2: água destilada, hidróxido de sódio 0,1mol/L; ácido clorídrico 0,1mol/L; 
cloreto de amônio 0,1mol/L; bicarbonato de sódio 0,1mol/L; solução tampão pH10. 

• Uma estante com 9 tubos de ensaios 
• Fita de pH universal 
• Bequer de 50, 100 e 250mL  
• Papel higiênico 

• Medidor de pH 
• Solução tampão pH 4 e 7 
• Placa de petri pequena 

 
4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
Determinação do pH utilizando soluções indicadoras e papel indicador (Parte 1) 
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1. Cada grupo deverá realizar o experimento com duas amostras sendo uma ácida e outra básica e um dos grupos utilizará 
água destilada. 
2. O professor deverá escrever uma tabela no quadro para a discussão dos resultados. 
3. Pipete cerca de 3mL de cada amostra para três tubos de ensaio. Amostra A nos tubos A1, A2, A3 (água destilada), 
Amostra B nos tubos B1, B2, B3, Amostra C nos tubos C1, C2, C3. 
 
Determinação do pH com papel indicador (Parte 1) 
4. Nos tubos A1, B1 e C1 utilize uma fita de papel indicador universal, meça o pH e anote na tabela de resultados. 
 
Determinação do pH com soluções indicadoras (Parte 1) 
5. Nos tubos A1, B1 e C1 adicione uma gota de fenolftaleína 1%, verifique a coloração e anote os seus resultados. 
6. Nos tubos A2, B2 e C2, adicione 1 gota de alaranjado de metila 1%, verifique a coloração e anote os seus resultados. 
7. Nos tubos A3, B3 e C3, adicione 1 gota de azul de bromotimol 1%, verifique a coloração e anote os seus resultados. 
 
5. RESULTADOS 

Amostra pH Coloração 
Papel Fenolftaleína Azul de Bromotimol Alaranjado de Metila 

     
     
     

 
Determinação do pH utilizando o pHmetro (Parte 2) 
Sugestão de amostras para parte 2: água destilada, hidróxido de sódio 0,1mol/L; ácido clorídrico 0,1mol/L; cloreto de 
amônio 0,1mol/L; bicarbonato de sódio 0,1mol/L; solução tampão pH10. 
8. Lave o eletrodo com água destilada, seque com papel absorvente em seguida mergulhe o eletrodo em uma solução 
tampão de pH = 7,00. Aguarde o aparelho estabilizar-se. Ajuste então a escala para o valor 7,00.  
9. Remova o eletrodo do tampão. Lave-o criteriosamente com água destilada e seque-o. 
10. Coloque o eletrodo na solução tampão de pH = 4,00. Aguarde o aparelho estabilizar. Quando isso ocorrer, ajuste a 
escala para que ela leia o valor do tampão que está sendo utilizado.  
11. Retire o eletrodo do tampão, lave-o criteriosamente com água destilada. Seque com papel absorvente. 
12. Mergulhe o eletrodo nas amostras, sempre lavando o mesmo com água destilada em abundancia e secando com papel 
absorvente entre uma medida e outra. Registre os valores de pH na tabela. 
 
Verificação da ação tamponante com medidor de pH. 
Adicione em um béquer de 50mL, 40mL de solução tampão pH 10 e em outro béquer 40mL de água destilada meça o pH 
de ambas as amostras. Em seguida, adicione 3mL de ácido clorídrico 0,1mol/L em ambos os béqueres e verifique o pH. 
 
6. RESULTADOS 

AMOSTRA pH 
Água destilada  

Hidróxido de sódio 0,1mol/L  
Ácido clorídrico 0,1mol/L  

Cloreto de amônio 0,1mol/L  
Bicarbonato de sódio 0,1mol/L  

Solução tampão pH10  
 
7. BIBLIOGRAFIAS 
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1. INTRODUÇÃO 

Um cristal é um sólido no qual os constituintes, sejam eles átomos, moléculas ou íons, estão organizados num 
padrão tridimensional bem definido, que se repete no espaço, formando uma estrutura com uma geometria específica. 

Em geral, os cristais formam-se a partir de substâncias fluidas à medida que estas vão sofrendo solidificação ou 
precipitação (caso se trate de uma solução). A forma mais comum de cristalização consiste na existência de uma solução, 
a partir da qual o material que forma o cristal vai precipitando e, no processo, cada átomo ou molécula vai assumindo uma 
posição que é determinada pelos átomos ou moléculas vizinhas. 

Quase todas as ligações metálicas coexistem com um estado poli cristalino, já que os metais em estado amorfo 
raramente são encontrados na natureza. A maioria dos sais cristaliza, já que possuem ligações iônicas, formando malhas 
cristalinas muito estáveis. Por isso, quase todos os sais em estado sólido são cristais. As ligações covalentes também são 
muito comuns em cristais, em particular em cristais orgânicos (como os açucares e as proteínas puras). Outro exemplo de 
cristais com ligações covalentes são o diamante e a grafite. Os polimeros normalmente apresentam regiões cristalinas, mas 
o comprimento das cadeias dificulta a cristalização total.  

As tentativas de reprodução dos mesmos em escala de laboratório, usando água como solvente, levaram a dois 
métodos: em um deles o crescimento ocorre quando uma solução saturada é gradualmente resfriada até uma temperatura 
que a solução se torna supersaturada; no outro método, o crescimento ocorre quando se faz evaporar gradualmente uma 
solução saturada a uma temperatura constante. Em ambos os métodos é necessário preparar uma solução saturada na 
temperatura em que se deseja fazer crescer o cristal (geralmente perto da temperatura ambiente) e ter à disposição alguns 
pequenos cristais que possam atuar como germes no processo de cristalização. Com o auxilio dessas técnicas e outras, 
inúmeros cristais podem ser preparados, desde sais comuns, sais duplos e sais complexos. 

A ciência responsável pelo estudo dos cristais é a cristalografia. A forma dos cristais depende da natureza das 
substâncias. Os cristais perfeitos têm superfícies planas que se encontram em ângulos definidos e cujas arestas são linhas 
retas. O tamanho dos cristais obtidos em laboratório pode variar muito e é profundamente influenciado pelas condições sob 
as quais eles se formam.  

Um cristal facilmente obtido em condições de laboratório são os alúmens. Eles são sulfatos hidratados contendo 
íons mono e tripositivos: A+B3+(SO4)2.2H2O. O alúmen mais comum é o KAl(SO4)2.2H2O. Íons monopositivos como Li+, Na+ 
e mesmo NH4+ podem substituir K+ e íons tripositivos como Cr3+ e Fe3+ podem substituir Al3+ formando uma série de 
alúmens diferentes, que se cristalizam como o mesmo retículo e que formam cristais octaédricos grandes que crescem 
facilmente. 

 
2. Objetivo 

Preparar cristais a partir de sais puros. Preparar e acompanhar o crescimento do cristal de alúmem de potássio e 
alumínio. Aprender técnicas de crescimento de cristais. 

 
3. Materiais e Reagentes  

• Béquer de 150 mL 
• Água destilada 
• NaCl 
• CuSO4 
• Placa de Petri 
• Termômetro 

• Funil de vidro 
• Garra (aro) 
• Filtro de papel 
• Espátula 
• Chapa de aquecimento 

 
4. Procedimento Experimental 

4.1. Preparação de cristais a partir de sais puros (NaCl e CuSO4) 
Com o auxílio de uma proveta, adicione 30 mL de água em um béquer de 150 mL e aqueça essa água até 70ºC 

(usando chapa elétrica). Em seguida, dissolva a massa adequada do sal (NaCl – Cloreto de Sódio) até obter uma solução 
saturada. 

Filtre a mistura (utilizando funil simples e filtro de papel) e recolha o filtrado em um béquer de 150 mL. Divida a 
solução filtrada em duas partes iguais, colocando-as em duas placas de petri – Solução A e B. 

Resfrie a solução A em freezer (ou banho de gelo) para a obtenção dos cristais, em seguida deixe em repouso. 
Deixe a solução B repousar durante uma semana à temperatura ambiente. Observe o aparecimento de cristais e sua 

forma obtidos através das duas soluções. Se necessário utilizar lupa. 
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• REPITA O PROCEDIMETO COM O SULFATO DE COBRE (CuSO4) 
Dados: Solubilidade dos sais a 70°C em 100g de H2O: NaCl = 40g, CuSO4 = 47g  
 

4.2. Crescimento do cristal de KAl(SO4)2.2H2O  
Dissolva 5 g de KAl(SO4)2.2H2O (Alúmen) no mínimo possível de água quente, em um béquer de 150 mL. Resfrie a 

solução em banho água corrente. 
Enquanto a solução é resfriada no banho de água, amarre a uma das extremidades de um fio de teflon um cristal 

previamente selecionado. Amarre a outra extremidade numa haste de vidro. Apoie a haste de vidro na borda do béquer de 
forma a deixar pendurado o cristal no seio da solução. Cobrir o béquer com um papel de filtro e deixar o sistema, por uma 
semana, em repouso. Verifique, na semana seguinte, o comportamento do seu sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Esquema para crescimento do cristal. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma reação química é uma transformação da matéria na qual ocorrem mudanças qualitativas na composição 
química de uma ou mais substâncias reagentes, resultando em um ou mais produtos. Envolve mudanças relacionadas à 
conectividade entre os átomos ou íons, na geometria das moléculas das espécies reagentes. Em resumo, pode-se afirmar 
que uma reação química é uma transformação da matéria em que pelo menos uma ligação química é criada ou desfeita [1]. 
Sendo que, esse processo qualitativo é descrito de maneira a explicar como se dá a obtenção do equilíbrio das espécies 
em estudo, podendo ocorrer formação de precipitado, gás, eletrólito fraco ou transferência de elétrons. Um aspecto 
importante sobre uma reação química é a conservação da massa e o número de espécies químicas microscópicas 
(átomos) presentes antes e depois da ocorrência da reação. Essas leis de conservação se manifestam macroscopicamente 
sob a forma das leis de Lavoisier, de Proust e de Dalton. 

Dentre os tipos de reações existentes, as mais comuns são as que envolvem ácidos e bases, as quais geram uma 
infinidade de transformações químicas. A partir do conhecimento sobre ácidos e bases, formou-se uma teoria alegando 
que, toda substância ácida em meio aquoso irá liberar um íon H+, que determinará sua força, quanto ao grau de 
dissociação. Assim sendo, a neutralização do ácido seria a partir de uma base que no mesmo meio irá liberar a hidroxila 
(OH-). E finalmente, o produto da reação entre um ácido e uma base (chamada reação de neutralização) será sal e água. 

Um grupo de funções inorgânicas comum é o dos sais. Numa mistura entre dois sais que são eletrólitos fortes 
(substâncias que formam solução na qual o soluto está presente, quase totalmente como íons) ocorre a formação do que 
se denomina de precipitação, ou seja, ao se tentar solubilizá-los em água, parte do sólido é completamente insolúvel e, 
imediatamente passa a depositar-se no fundo do recipiente que contiver a mistura. 

Outro grupo inorgânico funcional é o dos óxidos os quais são responsáveis por grande parte dos compostos da 
química sendo eles formadores de inúmeras substâncias. Os óxidos são compostos binários que tem o oxigênio em sua 
fórmula, sendo ele o elemento mais eletronegativo. 

A sistematização das reações químicas é uma estratégia muito importante para a previsão de métodos reacionais 
para a síntese de novas substâncias. Um dos primeiros cientistas a verificar similaridades entre os padrões de reatividade 
de diferentes substâncias foi o sueco Svante Arrhenius.  Ao observar diferentes reações em fase aquosa, ele classificou as 
substâncias em ácidos, bases, sais e óxidos. 

 
2. Objetivo 

Realizar algumas reações químicas envolvendo as principais funções inorgânicas (classificação de Arrhenius) e 
observar aspectos qualitativos relacionados às mesmas. 

 
3. Materiais e Reagentes  

• Fenolftaleína 
• Solução de hidróxido de sódio 0,1 mol/L 
• Solução de ácido clorídrico 0,1 mol/L 
• Solução de hidróxido de bário 0,01 mol/L 
• Solução de ácido sulfúrico 0,1 mol/L 
• Carbonato de cálcio 
• Solução de ácido clorídrico 1,0 mol/L 
• Solução de nitrato de zinco 0,1 mol/L 
• Solução de nitrato de prata 0,1 mol/L 
• Solução de cloreto de sódio 0,1 mol/L 
• Óxido de cálcio 
• Água destilada 
• Magnésio 
• Cobre 

• Sódio 
• Ácido nítrico concentrado 
• Grade para tubos de ensaio 
• Tubos de ensaio 
• Conta-gotas 
• Proveta de 10,0 mL 
• Béquer de 50,0 mL 
• Espátula 
• Pipeta graduada de 5,0 mL 
• Pêra 
• Piceta 
• Placa de petri 
• Fita indicadora de pH 
• Béquer de 150 mL 

 
4. Procedimento Experimental 

4.1. Reação entre ácido e base. 
Em um tubo de ensaio colocou-se 2,0 mL de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol/L e, acrescentou-se uma gota de 

fenolftaleína. Em seguida, foram acrescentados 2,0 mL de ácido clorídrico (HCl) 0,1 mol/L e, observou-se. Anotou-se a 
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mudança de coloração e a reação ocorrida. Em seguida, colocou-se uma gota da base, observou-se; foi acrescentada mais 
uma gota do ácido, repetiu-se a operação e foi observada a alteração na cor. 

 
4.2. Reação entre ácido e sal. 

Colocou-se em um tubo de ensaio cerca de 0,1g de carbonato de cálcio (CaCO3) e, com o auxílio de uma pipeta 
graduada, adicionou-se 3,0 mL de ácido clorídrico (HCl) 1,0 mol/L. Observou-se um desprendimento de gás, em seguida, 
escreveu-se a reação ocorrida. 

 
4.3. Reação entre base e sal. 

Em um tubo de ensaio, colocou-se 2,0 mL de uma solução de nitrato de zinco (Zn(NO3)2) 0,1 mol/L. Adicionou-se 2,0 
mL da solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol/ L. 

 
4.4. Reação entre óxido básico e água. 

Colocou-se em um tubo de ensaio cerca de 0,1g de óxido de cálcio (CaO) e, com o auxílio de uma proveta de 15,0 
mL, adicionou-se 10,0 mL de água destilada. Agitou-se a mistura. Com o auxílio de uma fita indicadora de pH, mediu-se o 
pH da solução resultante. Em seguida, foram adicionadas algumas gotas de fenolftaleína. 

Adicione solução de ácido clorídrico (HCl) 1,0 mol/L, agitando bem. 
 

4.5. Reação entre óxido ácido e base. 
Em um tubo de ensaio, colocou-se 2,0 mL da solução formada no item anterior (V). Faça borbulhar dióxido de 

carbono (CO2), assoprando com auxílio de uma pipeta, até a mudança de cor. Foi adicionado 1,0 mL de ácido clorídrico 
(HCl) 1,0 mol/L. 

Em um erleymner, colocar 10 mL de solução 0,1 mol/L de hidróxido de sódio e 3 gotas de fenolftaleína. Assoprar 
com uma pipeta até descoramento do indicador. Verificar o pH da solução com papel indicador universal e assoprar com 
uma pipeta até observar precipitação. 

 
4.6. Reação entre metal e ácido. 

Colocou-se em um tubo de ensaio, com auxílio de uma proveta de 10,0 mL, 5,0 mL de ácido clorídrico (HCl) 1,0 
mol/L e, adicionou-se um pedaço de magnésio. 

 
4.7. Peróxidos: 

Em um tubo de ensaio colocar 2,0 mL de água oxigenada e adicionar uma quantidade bem pequena de dióxido de 
manganês, observando o que ocorre. 

 
5. Dados 

Faça observações de todas as reações e escreva as reações químicas. Dê a função inorgânica de todos os 
reagentes e produtos desta aula. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma das diferenças mais notáveis entre o nosso planeta e os outros do sistema solar é a existência de água líquida 
na Terra. Vivemos em um mundo de muita água. Três quartos da superfície do planeta estão cobertos por água líquida; 
além disso, a água no estado sólido e gasoso ocorre naturalmente em grande abundância. Muitos processos químicos na 
natureza ocorrem em solução aquosa. A existência de vida na Terra depende criticamente da capacidade da água de 
dissolver uma notável gama de moléculas polares. De fato, a maioria dos organismos vivos, tanto plantas como animais, é 
constituída predominantemente de água e seus processos bioquímicos dependem largamente dela. Além disto, a água é 
fator importante no controle do clima e da vida do planeta. 

Devido à sua participação em interações íon-dipolo, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio, a água é um excelente 
solvente para uma enorme variedade de compostos e, por esta razão, tem sido extensivamente usada como meio de 
reação. 

A polaridade e a capacidade de formação de ligações (pontes) de hidrogênio da água fazem dela uma molécula com 
grande poder de interação. Ela é um excelente solvente para moléculas polares. O motivo é que a água enfraquece muito 
as ligações eletrostáticas e as ligações de hidrogênio entre as moléculas polares, competindo por suas atrações. A 
constante dielétrica da água é 80, e assim a água diminui a força das atrações eletrostáticas por um fator de 80, em 
comparação com as forças estabelecidas no vácuo. A constante dielétrica da água é excepcionalmente grande em 
consequência de sua polaridade e de sua capacidade de formar camadas orientadas em torno de íons. Estas camadas 
orientadas de solvente produzem campos elétricos próprios, que se opõem aos produzidos pelos íons. Em conseqüência, a 
presença de água enfraquece pronunciadamente as atrações eletrostáticas entre os íons.  

As reações que ocorrem em meio aquoso podem ser classificadas como: 
Reações de precipitação: são reações caracterizadas pela formação de um composto insolúvel, ou precipitado (um 

precipitado é um sólido insolúvel que se separa da solução). Por exemplo, quando a uma solução aquosa de nitrato de 
chumbo [Pb(NO3)2] é adicionado iodeto de sódio (NaI), forma-se um precipitado amarelo, o iodeto de chumbo (PbI2): 

 
Pb(NO3)2  (aq) + 2 NaI (aq) "  PbI2 (s)  +  2 NaNO3 (aq) 

 
Reações ácido-base: também chamadas de reações de neutralização. Estas reações são geralmente caracterizadas 

pela seguinte equação: 
 

Ácido + Base "  Sal + Água 
 
Reações de oxidação-redução: são reações de transferência de elétrons. A reação de combustão de combustíveis 

fósseis é um exemplo de reação de oxidação-redução (redox). A maior parte dos metais e não metais são obtidos a partir 
de seus minerais por processos de oxidação ou redução.  
 
2. OBJETIVOS 

Esta aula tem como objetivos estudar os métodos e os princípios da análise qualitativa, utilizando diferentes tipos de 
reações químicas em meio aquoso. 
 
3. MATERIAIS E REAGENTES 

• Uma estante com 9 tubos pequenos; 
• Sulfato ferroso 0,1 mol L-1; 
• Cloreto de Sódio 0,1 mol L-1; 
• Nitrato de prata 0,1 mol L-1; 
• Cloreto de bário 0,1 mol L-1; 
• Sulfato de sódio 0,1 mol L-1; 
• Sulfato de cobre 0,1 mol L-1; 
• Hidróxido de sódio 0,1 mol L-1; 

• Carbonato de sódio Saturada; 
• Ácido Sulfúrico 0,1 mol L-1; 
• Permanganato de potássio 0,1 mol L-1; 
• Peróxido de Hidrogênio 20V 
• Tiocianato de potássio 0,1 mol L-1; 
• Nitrato férrico 0,1 mol L-1; 
• Ácido clorídrico 6,0 mol L-1;                           

 
 
4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
1- Em uma estante de tubos de ensaio, coloque nove tubos e numere-os. 
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2- No tubo 1, adicione 10 gotas de solução de NaCℓ  0,1mol L-1. Em seguida, adicione 10 gotas de AgNO3 0,1mol L-1. 
Observe a reação. Leve o tubo ao sol e observe novamente;. 
3- No tubo 2, adicione 10 gotas de BaCℓ2 0,1mol L-1. Em seguida, adicione 10 gotas de Na2SO4  0,1mol L-1. Observe a 
reação. 
4- No tubo 3, adicione 5 gotas de CuSO4 0,1mol L-1. Em seguida, adicione 10 gotas de NaOH 0,1mol L-1. Observe. 
5- No tubo 4, adicione 20 gotas de solução saturada de Na2CO3. Em seguida, adicione lentamente pelas paredes do tubo 
de ensaio, algumas gotas de HCℓ  6,0mol L-1. Observe. 
6- No tubo 5, adicione 10 gotas de solução de Fe(NO3)3 0,1mol L-1. A seguir, adicione 5 gotas de KSCN 0,1mol L-1. 
Observe. 
7- No tubo 6, adicione 20 gotas de CuSO4  0,1mol L-1. Em seguida coloque um prego limpo e observe. 
8- No tubo 7, adicione alguns pedaços de papel alumínio. Em seguida adicione lentamente pelas paredes do tubo de 
ensaio, algumas gotas de HCℓ  6,0mol L-1. Observe. 
9- No tubo 8, adicione 20 gotas de solução de KMnO4  0,1mol L-1. A seguir, adicione 10 gotas de H2SO4 3,0mol L-1 e, logo 
após, 20 gotas de H2O2 a 20V. Agite e observe. 
10- No tubo 9, adicione 20 gotas de FeSO4 0,5mol L-1. A seguir, adicione 10 gotas de H2SO4 3,0mol L-1 e, logo após, 20 
gotas de H2O2 20V. Agite e, após observar, acrescente algumas gotas de KSCN 0,1mol L-1. 
 
5. RESULTADOS 
Elabore uma tabela de resultados para escrever as cores e aspecto dos produtos formados. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um átomo, ao passar para a forma de cátion, sofre um processo denominado oxidação, ou seja, perde elétrons: 
M "  M+X + xe- Quando um cátion recebe elétron sofre um processo de redução: M+X + xe-"  M 

Para que um determinado elemento sofra uma oxidação ou uma redução, entra em jogo um tipo de energia 
denominada potencial de oxidação ou potencial de redução, conforme o caso. 

Cu2+ + 2 e- "  Cu  Eored = + 0,337 V 
Ag+ + e- "  Ag  Eored = + 0,799 V 

Uma reação é teoricamente possível quando a diferença dos potenciais normais de redução resulta em um numero 
positivo. Por exemplo: 

Cu(s) + AgNO3 (aq) "  Cu(NO3)2 (aq) + Ag (s) 
ΔEo = Eo subst. reduzida - Eosubst. oxidada 

ΔEo = 0,799-0,337 = 0,462 V Logo, a reação é possível. 
 
2. OBJETIVOS 

Esta aula tem como objetivos relacionar a ocorrência de reações de oxidação e redução de metais em diferentes 
meios com a variação dos potenciais de oxidação e redução calculados previamente a partir de dados obtidos em tabelas. 
 
3. MATERIAIS E REAGENTES 

• Cobre metálico 
• Zinco metálico 
• Solução de sulfato de zinco 0,1molL-1 
• Solução de sulfato de cobre 0,1molL-1 
• Solução de nitrato de prata 0,1molL-1 

• Solução de cloreto de mercúrio 0,1molL-1 
• Ácido sulfúrico 0,1molL-1 
• Ácido clorídrico 0,1molL-1 
• Ácido nítrico 0,1molL-1 
• Ácido nítrico P.A. 

 
4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1. Reações de deslocamento envolvendo metais 
Os alunos deverão montar os experimentos das reações e realizar os cálculos da variação de potencial para prever 

se as reações são espontâneas ou não. 
Na próxima semana os resultados das reações serão verificados e discutidos.  
Dada a tabela dos potenciais normais de oxidação, calcule a diferença de potencial envolvido em cada uma das 

reações a seguir (se ocorrer). 
 
Tabela 1 – Cálculo de diferença de potencial  

TUBO REAÇÃO ΔE0 (V) 

1 Cu  +  Zn2+ "  

2 Zn  +  Cu2+ "  

3 Cu  +  Ag+"  

4 Cu  +  Hg22+ "  

5 Zn  +  H2SO4 (diluído) "  

6 Cu  +  HCℓ (diluído) "  

7 Cu  +  HNO3 (diluído) "  

8* Cu  +  HNO3 (concentrado) "  

* Esta reação deve ser realizada na capela. 
 
Identifique as reações espontâneas e as não espontâneas tendo como referência os valores de ΔE0.  
1. Coloque oito tubos de ensaio em uma estante e numere-os. 
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2. Adicione uma pequena peça de cada um dos metais (cobre, zinco ou magnésio) nos tubos e, a seguir, acrescente 
cerca de 20 gotas de cada um dos reagentes em solução (* a reação do item 8 deve ser realizada na capela). 

3. Observe e anote as características das soluções de cada tubo. Deixe apenas uma estante com os tubos dentro da 
capela e aguarde até a próxima aula. 

4. Observe as características das soluções presentes nos oito tubos. Compare suas observações com aquelas realizadas 
na aula anterior. 

5. Compare suas observações com os valores de ΔE0 calculados e as conclusões feitas no item 2. 
 
4.2. Reação de fotólise de um sal de prata  (Demonstrativa) 

1. Em um tubo de ensaio de 20mL, adicione 5,0mL de solução de AgNO3 0,1mol/L. 
2. Em outro tubo de 20mL, adicione 5,0mL de solução de NaCℓ 0,1mol/L. 
3. Misture as duas soluções em um dos tubos. Desenhe, observe e escreva a equação da reação envolvida. Divida a 

solução resultante entre os dois béqueres. 
4. Guarde um tubo dentro de um armário, ao abrigo da luz e deixe o outro exposto à luz solar. Após 30 minutos, compare 

o aspecto das duas soluções e explique o ocorrido. 
 

4.3. Reação de oxidação do sódio metálico (Demonstrativa) 
1. Adicione cerca de 500mL de água em um béquer de 1000mL. 
2. Adicione três a quatro gotas de solução de fenolftaleína. 
3. Acrescente um pequeno fragmento de sódio metálico e observe e explique o ocorrido. 
 
Tabelas 2 - Potenciais de redução de alguns metais 

SEMI-REAÇÃO ΔE0 (V) 

Ag+ + 1e-   Ag + 0,799 

Cu++ + 2e-   Cu + 0,337 

2H+ + 2e-   H2  
0,00 

Zn++ + 2e-   Zn -0,76 

Hg2++ + 2e-   2Hg + 0,79 

NO3- (aq)  +  2 H+  +  e-      NO2 (g)  +  3 H2O + 0,80 

NO3- (aq)  +  4 H+  + 3 e-      NO (g)  +  2 H2O + 0.96 
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1. INTRODUÇÃO 

Reações de oxidação-redução são aquelas em que um ou mais elétrons são transferidos de uma substância para 
outra. A substância que cede os elétrons é designada por agente redutor. 

(1)       oxidação) de reação-(semi Ox Red 11
−+→ neba  

A substância que recebe os elétrons é designada por agente oxidante: 
(2)       redução) de reação-(semi Re Ox 22 ddnec →+ −  

A combinação destas duas semi-reações é uma reação redox completa: 
(3)        Re cOx Red 2121 ddbOxa +→+  

Deve-se ressaltar que o número de elétrons ganhos é igual ao número de elétrons perdidos. A transferência dos 
elétrons pode ser feita ou por colisão direta entre as duas substancias, quando se encontram num mesmo recipiente, ou 
quando se encontram fisicamente separadas, mas ligadas através de um fio condutor, sendo o contato entre as duas por 
meio de uma ponte salina. Neste caso, a reação se dá numa célula ou pilha eletroquímica. 

As células eletroquímicas podem ser designadas como célula galvânica ou eletrolítica, consoante à reação seja 
espontânea ou não. Designa-se por ânodo o eletrodo onde se dá a oxidação e por cátodo onde se dá a redução. Nas 
células galvânicas o ânodo é o eletrodo negativo e o cátodo o positivo. Nas células eletrolíticas, o ânodo é o positivo e o 
cátodo o negativo. 

Em termos gerais, pode-se representar uma célula eletroquímica do seguinte modo: 
Red1/Ox1 (x mol/L)//Ox2 (x mol/L)/Red2  (4) 

Sendo que a barra vertical (/) representa a separação entre as fases e as duas barras verticais (//) a ponte salina 
(constituída por um tubo em U invertido contendo uma solução saturada de um eletrólito forte que não interfira com o 
sistema em estudo). 

A força eletromotriz de uma célula (E) é definida como o valor da diferença de potencial entre os eletrodos quando 
não existe passagem de corrente. A equação de Nernst permite calcular o seu valor: 

E = E0 - RTlnK 
                nF 
Sendo que n representa o número de elétrons envolvidos na reação redox, T a temperatura em Kelvin, R e F são 

constantes dos gases e Faraday, respectivamente. E0 designa o potencial padrão da célula, dado pela diferença entre os 
potenciais padrão de redução dos dois eletrodos e ai as atividades das espécies envolvidas. 

Sendo o quociente da reação, neste caso, uma constante de equilíbrio, K. 
 

2. Objetivo 
Esta aula tem como objetivo construir células eletroquímicas, determinar a força eletromotriz e aplicar a equação de 

Nersnt. 
 

3. Materiais e Reagentes 
• Béquer de 50mL (2 por grupo) 
• Fios condutores e crocodilos 
• Tubo em U 
• Lixas de metal 
• Algodão 
• Solução de nitrato de potássio saturada 

• Voltímetro 
• Solução de nitrato de zinco 0,5mol/L 
• Placas de zinco e cobre 
• Solução de nitrato de cobre: 0,025; 0,050; 0,25; 
0,50 e 1,00mol/L. 

 
4. Procedimento Experimental 

Lixe as placas de metal, lave-as com água destilada e acetona. Seque-as. Prepare a ponte salina enchendo o tubo 
em U com a solução de nitrato de potássio, tampe as extremidades com algodão e evite a formação de bolhas de ar no seu 
interior. Anote a temperatura das soluções. 

Cada grupo deverá construir uma célula eletroquímica, a qual possuirá concentração de solução de cobre definida. A 
solução de zinco terá concentração fixa.  Registre as diferenças de potencial entre os eletrodos. 
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Observação: 
- As diluições devem ser levadas em consideração na ponte salina de KNO3. 
- A solução de Zn2+ deve ser renovada de célula para célula. 
 
Dados: 

Equação de Nernst: K
nF
RTEE ln0 −=  , ou seja: ][

][ln 2

2
0

+

+

−=
Cu
Zn

nF
RTEE   

E0 = 1,10V  R=8,314Jk/mol F=9,65x104 JV-1.mol-1 T = 298K n=2 
 
Cálculos: 

1. Com os dados apresentados acima, calcule o valor da razão: nF
RT

 . 

2. Calcule o valor de ][
][ln 2

2

+

+

−
Cu
Zn

 , para cada célula, sabendo-se que a concentração de zinco é fixa e igual a 

0,5mol/L e a de cobre é variável (ver tabela 1 de resultados) 
 

5. Resultados 
Tabela 1: Resultados experimentais do potencial 

Célula [Cu2+] (mol/L) 
][
][ln 2

2

+

+

−
Cu
Zn

 Eexp (V) E teórico (V) 

1 0,005    

2 0,025    

3 0,05    

4 0,25    

5 0,50    
 
Exercícios: 
1. Qual a função da ponte salina? 
2. Qual a direção do fluxo de elétrons no fio que liga os eletrodos de zinco e cobre? 
3. Faça um desenho que represente a célula eletrolítica usada no experimento. Identifique o ânodo e o cátodo. 
Escreva a equação de oxido-redução. 
4. Represente graficamente os valores do E experimental vs. lnK e discuta os seus resultados. 
 

6. Referência 
ATKINS, P.W.Physical Chemistry. 7th ed. Oxford University Press: Oxford, 2002. 
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1. INTRODUÇÃO 

Peças metálicas estão constantemente submetidas a ambientes que pode provocar sua corrosão, necessitando 
antes de utilizá-la protegê-las com uma camada metálica que é depositada em um processo eletrodeposição, também 
chamada de processo galvânico. 

Nas galvanoplastias – indústrias na qual é realizado o processo de revestimento de peças e equipamentos – a peça 
é colocada em cubas ou células eletrolíticas (tanques de ferro ou de PVC) na qual por meio de um gerador de corrente 
contínua, ocorrem os processos de eletrodeposição. A peça que necessita ser protegida contra a corrosão será o cátodo e 
é imersa em banho que contenha o íon do metal utilizado na proteção. O ânodo é uma barra ou placa do metal da solução 
iônica a qual a peça será imersa. A voltagem fornecida ao sistema é sempre um pouco mais alta que a necessária, para 
superar o processo não espontâneo, fazendo assim que o processo ocorra. Antes de receber a camada de proteção passa 
por várias etapas para tornar a deposição homogênea e não porosa. Uma sequência comum de deposição é a seguinte: 

• Desengraxe: para retirar gorduras e graxas das peças 
• Decapagem: para retirar óxidos ou sais 
• Cobre alcalino: usa soluções de cianeto de cobre e cianeto se sódio e um ânodo de cobre 
• Cobre ácido: utiliza soluções de sulfato de cobre e ácido sulfúrico 
• Niquelação: Utiliza ânodo de níquel e soluções de sulfato e cloreto de níquel 
• Cromação: utiliza soluções com ácido crômico 
 

2. Objetivo 
O objetivo desta aula e o cobreamento de peças metálicas. 
 

3. Materiais e Reagentes  
• Béquer de 250 mL 
• Lixa 
• Pinça 
• Solução de HCl 1 mol.L-1 
• Barra de cobre 

• Sulfato de cobre 
• Fonte de corrente contínua 
• Solução de ácido sulfúrico 200 g.L-1 
• Fio de conexão 
• Peças metálicas (o aluno deve providenciar) 

 
4. Procedimento Experimental 

Preparação da solução ácida de sulfato de cobre 
Adicione 111 mL de ácido sulfúrico concentrado em um balão de 1L contendo 300 mL de água. Acrescente 50 g de 

sulfato de cobre pentahidratado. Avolume o balão com água destilada até a marca de 1L. 
 
Cobreamento de uma peça metálica: Adicionar 20 mL de ácido clorídrico 1 mol.L-1 em um béquer de 150 mL. 

Coloque a peça a ser cobreada (a peça deve estar previamente lixadas e secas com acetona) neste béquer, deixando por 
1 minuto para eliminar oxidação ou impurezas impregnadas. Retire a peça com o auxílio de uma pinça e enxágue com 
água destilada por aproximadamente 1 minuto. Adicione 60 mL da solução ácida de sulfato de cobre. Homogeneíze a 
solução. Mergulhe a barra de cobre que será o ânodo. Agora mergulhe a peça a ser cobreada na solução de sulfato de 
cobre contendo ácido sulfúrico. Ligue um fio de conexão ao pólo negativo da fonte de corrente contínua e a outra 
extremidade a peça a ser cobreada. Ligue o fio de conexão ao pólo positivo da fonte de corrente contínua e a outra 
extremidade à placa de cobre que será o ânodo. Deixe o sistema ligado de 20 a 30 minutos. A densidade de corrente deve 
girar em torno de 215 a 1080 A.m-2. 

 
5. Análise dos Dados 

Escreva as reações que ocorrem no ânodo e no cátodo. Quais os potenciais necessários para as reações 
ocorrerem? 

 
6. Bibliografia 

J.B. Russel, Química Geral (1ed, Mc graw-Hill) 1982 
J. C. Kotz e P. Treichel, Jr., Quimica & Reaçoes Quimicas (3 ed., LTC), vol. 1, 1996 
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1. INTRODUÇÃO 

O homem usa os metais há milhares de anos e a nossa tecnologia moderna é extremamente baseada no emprego 
dos metais e suas ligas.  

Os metais encontram-se na natureza, em geral, formando compostos com outros elementos, tais como óxidos, 
sulfetos, etc. Para usá-los em sua forma elementar ou metálica, é preciso extrair o metal mediante um processo de 
redução do mesmo, o que requer a aplicação de certa quantidade de energia. O processo inverso, ou seja, a oxidação 
permite que o metal retorne ao seu estado natural sendo acompanhado pela redução da energia livre de Gibbs, isto é, 
ocorre por meio de uma reação espontânea. Esse tipo de reação de oxidação é conhecido por corrosão. Portanto, apesar 
do seu emprego, na prática, muitos metais se deterioram atacados pelo meio ambiente, onde são usados. Mas se forem 
convenientemente protegidos seu uso se torna tecnicamente correto e consegue-se excelente duração. Por isso, o estudo 
da corrosão tem inúmeras justificativas, tanto razões técnicas como econômicas, especialmente em uma época em que as 
condições do meio ambiente, poluído e corrosivo, estão se agravando em nosso planeta. 

A corrosão ocorre quando há ataque (reação química) de um corpo sólido (objeto ou peça) por meio de uma ação 
química ou eletroquímica, provocada pelo meio ambiente. Essa reação, que geralmente ocorre na superfície do metal 
provoca seu desgaste e leva finalmente à sua destruição, por redução de suas dimensões, pela mudança na sua 
composição química ou seu aspecto externo. 

Estudaremos o caso mais frequente de corrosão que é a corrosão úmida ou eletroquímica do ferro, que é o material 
mais intensamente usado na prática. 

O ferro, quando exposto à atmosfera, oxigênio, umidade, chuva, etc. enferruja-se mudando do aspecto metálico 
(com brilho cinzento) para se tornar um óxido de cor vermelha, que hidratado vai até tornar inteiramente amarelo. 
Quimicamente diz-se que o ferro se oxidou e o seu estado de oxidação variou de zero no metal até 2+ e 3+ nos óxidos 
formados. A ligação química mudou da metálica para iônica. 

A solução eletrolítica (água de chuva, ou produtos químicos, água do mar, etc.) quando em contato com a superfície 
do metal forma uma pilha eletroquímica, tendo regiões que agem como anodo, onde ocorre a oxidação do metal, e regiões 
que agem como catodo, onde ocorre a redução (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Representação esquemática de uma pilha galvânica na superfície de uma peça de ferro 

 
As reações anódicas e catódicas que ocorrem na pilha da Figura 1, são: 

 
Anodo:  Fe " Fe2+ +  2 e-      E0 = + 0,44V 

Catodo:  2 H2O + O2 + 4 e- "  4 OH-      E0 = + 0,415V 
 

A Figura 2 mostra diferentes formas de corrosão em chapas metálicas (Fonte:Gentil,1996). 
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Figura 2 – Formas de corrosão em superfícies metálicas. 
 
2. OBJETIVOS 

Os objetivos desta aula serão demonstrar e discutir a influência de diferentes tipos de atmosferas nos processos de 
corrosão, identificar as regiões anódicas e catódicas em uma pilha eletrolítica formada durante o processo de corrosão. 

 
3. COMPLEMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. Passivação do ferro 
Em certas condições, o meio ambiente induz a oxidação do ferro com formação de óxidos. Se, nessas condições, o 

óxido formado for estável e for suficientemente compacto e aderente à superfície do material, formará sobre o metal uma 
camada que constitui uma barreira contra o processo de corrosão induzido por substâncias presentes no meio ambiente. 

Entretanto, alguns autores admitem a possibilidade de que, os metais passivos, estão cobertos por uma película 
adsorvida de oxigênio ou de íons passivantes. Esses íons desalojariam moléculas de H2O adsorvidas ao metal e 
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necessárias para o processo de corrosão. De acordo com esses autores, mesmo uma única camada de espécies 
adsorvidas sobre a superfície pode ter um efeito passivante. Essa teoria é chamada de “teoria da adsorção”. 

Outras teorias que têm sido sugeridas considerando que a passivação pode ocorrer por uma modificação alotrópica 
da superfície metálica ou ainda por modificação eletrônica do filme passivo 

No caso do concreto armado, a elevada alcalinidade derivada da formação de Ca(OH)2 durante a hidratação do 
cimento, possibilita a passivação do aço empregado na armadura. 

A reação típica do fenômeno, segundo alguns autores, pode ser descrita como: 
2 Fe(OH)3 + Ca(OH )2 "  CaO.Fe2O3 + 4 H2O 

Uma armadura revestida por uma camada desse óxido duplo de cálcio e ferro, também chamada de capa 
passivadora ou passivada, ficaria imune aos processos de corrosão. 
 

3.2. Corrosão por cloretos 
Os íons Cl− têm a propriedade de destruir de forma pontual a capa passivadora do ferro, o que provoca uma 

corrosão conhecida com o nome de pite (Figura 2). Essas crateras são o anodo da pilha de corrosão e, ao progredir em 
profundidade, podem chegar a romper as barras de ferro. 

Os mecanismos propostos para explicar o início da formação do pite admitem: 
1º) os íons Cl−, ao penetrarem na película que constitui a camada de passivação, provocam um aumento na 

condutividade iônica da película e ocasionam ataque anódico localizado com formação de pite. 
2º) os íons seriam adsorvidos na interface película de passivação-solução, baixando a energia interfacial, ocorrendo 

fraturas da película ou deslocamento da mesma. 
No início, a formação do pite é lenta, mas uma vez formado, há um processo autocatalítico que produz condições para um 
contínuo crescimento do pite. Admitindo-se aço em presença de meio contendo H2O e Cl−, essa ação catalítica pode ser 
explicada considerando-se possíveis as seguintes reações: 
 a) na área anódica, ocorre a oxidação dos metais constituintes do aço, com formação dos íons Fe2+, Ni2+ e Cr2+. 
O excesso de íons positivos dessa região ocasionaria a migração dos íons Cl− para o local (os íons C− têm maior 
mobilidade que os íons OH−). Os sais FeCl2, NiCl2 e CrCl2, formados, sofrem hidrólise de cátion, liberando íons H+ e Cl−. 

FeCl2  +   2 H2O  " Fe(OH)2 + 2 H+ + 2 Cl- 
 

 b) a produção de H+ reduz o pH, o que acelera o processo corrosivo (havendo maior produção de FeCl2 que sofre 
hidrólise e forma maior  quantidade de H+). Como a solubilidade do oxigênio em soluções salinas concentradas é 
praticamente nula, não se tem, no interior do pite, a redução do oxigênio com a formação de OH−. A reação de redução, 
nesses casos, ocorre com os íons H+: 

 
2 H+   +   2 e- " H2 

 
3º) No caso do concreto armado, embora a presença de Cℓ− faça prever um processo corrosivo acentuado, observa-

se que o mesmo é minimizado pela formação de cloroaluminato de cálcio, 3CaO.A 2O3.CaC 2.10H2O, que é insolúvel, e 
resulta da reação entre os íons Cl− e aluminatos do concreto. Essa reação consome parte dos íons Cl− reduzindo a 
quantidade dos cloretos solúveis. Daí, os cimentos contendo teores elevados de aluminato tricálcio, C3A, serem mais 
indicados para resistir a cloretos. 

Os cloretos podem estar presentes no concreto, seja por adição com seus componentes (aditivos, água, etc.) ou por 
penetrarem desde o meio externo através da rede de poros do concreto. Algumas normas limitam o conteúdo de cloretos 
no concreto fresco. Essas normas variam de país para país, uma vez que existe certa dificuldade em se estabelecer um 
limite seguro, abaixo do qual não há risco de despassivação do aço. Fatores como tipo de cimento (finura, conteúdo de 
gesso, conteúdo de C3A, etc.), relação a/c (água/cimento) e conteúdo de umidade também influem na ação dos íons Cl− 
sobre o processo de corrosão das armaduras de aço. 
 

3.3. Corrosão por aeração diferencial (Corrosão na linha d’água) 
A corrosão por aeração diferencial é responsável por grande número de casos de corrosão nas mais variadas 

instalações e equipamentos industriais. Por exemplo, em recipientes ou tanques de aço contendo soluções aquosas 
estagnadas, observa-se muitas vezes uma intensa corrosão abaixo da interface ar – solução aquosa. A explicação, leva em 
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conta o fato de que a reação catódica (eq. 1) deve ocorrer na região mais aerada (mais próxima da superfície), enquanto a 
reação anódica acontece na região menos aerada. 

2 H2O   +   O2   +   4 e-   "   4 OH-    (eq. 1) 
Fe "  Fe2+  +  2e−  (eq. 2) 

O que deve ocorrer então é que os produtos da corrosão, tais como Fe(OH)2 e Fe(OH)3, atuariam como uma 
membrana, dificultando o acesso do O2 a regiões do metal situadas mais embaixo, possibilitando a formação da pilha de 
aeração diferencial. Além disso, o meio alcalino originado pela reação catódica seria responsável pela imunidade do 
material metálico localizado imediatamente abaixo do menisco. 

 
3.4. A Carbonatação do Concreto: 

 A palavra carbonatação em seu sentido mais amplo significa converter em carbonato, ou seja, transformar um 
composto adequado em um sal através da reação de neutralização em que participe o ácido carbônico (H2CO3). 

Na engenharia civil, a carbonatação significa a neutralização do hidróxido de cálcio liberado como subproduto ao 
longo do processo de hidratação do C3S (3CaO.SiO2) e C2S (2CaO.SiO2) do cimento portland. Na hidratação, a água age 
sobre o C3S e C2S formando Ca(OH)2 (portlandita) e silicatos hidratados, como mostrado: 

2(3CaO.SiO2) + 6H2O → 3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2 
2(2CaO.SiO2) + 4H2O → 3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2 

 No processo de carbonatação, o Ca(OH)2 é neutralizado pelo H2CO3 proveniente da reação entre a H2O do meio 
ambiente e o CO2 nela dissolvido, conforme as reações abaixo: 

H2O(ℓ) + CO2(g) → H2CO3 (aq) 
Ca(OH)2(aq) + H2CO3(aq) →CaCO3(s) + 2H2O(ℓ) 

 Portanto, a carbonatação do concreto é um processo inevitável. Contudo, em ambientes com baixa umidade e/ou 
baixo teor de CO2, verifica-se que a reação ocorre em níveis muito baixos, restringindo-se às camadas mais superficiais do 
concreto. Nesse caso, quando o CaCO3 insolúvel, deposita-se nos poros do concreto, vedando-os, a carbonatação é 
benéfica e aumenta a durabilidade do concreto, pois uma vez que o CaCO3 é menos reativo do que o Ca(OH)2, o concreto 
com uma fina camada de carbonatação torna-se quimicamente mais resistente. Dessa maneira, a própria carbonatação 
consiste em barreira eficaz contra si mesma. 
 A consequência mais danosa do processo de carbonatação é a redução do pH do concreto. Uma vez que o 
concreto obtido pela hidratação de cimentos portland contém álcalis no fluido de seus poros e, aproximadamente 20% de 
seu peso é constituído de Ca(OH)2, normalmente há alcalinidade suficiente no sistema para manter o pH acima de 12. 
Entretanto, o processo de carbonatação envolve a reação de neutralização de uma base forte, o que provoca redução do 
pH que pode chegar a valores inferiores a 9,0. 
 Admite-se que o concreto protege adequadamente as armaduras de aço através de uma ação física representada 
pelo cobrimento propriamente dito, e de um efeito químico. Em meios extremamente alcalinos, como é o caso do concreto, 
e na presença do oxigênio, o aço das armaduras encontra-se passivado, ou seja, recoberto por uma camada de óxidos, 
compacta e contínua, que o mantém imune ao processo de corrosão. Contudo, a estabilidade dessa capa passivadora 
depende da manutenção do pH em valores bastante elevados. Como a carbonatação provoca redução nos valores do pH, 
a passivação do aço é destruída ficando a armadura vulnerável à corrosão. Considerando-se que, nessas condições, a 
corrosão das armaduras ocorre de forma rápida e violenta, é possível relacionar diretamente esse fenômeno com a 
carbonatação e esta com a durabilidade das estruturas de concreto armado. 
 Para se verificar a profundidade e extensão da carbonatação de uma estrutura, deve-se tratar uma área de 
concreto recém-exposto a uma solução indicadora de fenolftaleína. Quando não há carbonatação, aparece a coloração 
rósea característica da fenolftaleína em meio fortemente alcalino, e se a área estiver carbonatada a cor do concreto 
permanecerá inalterada. 
 
4. MATERIAIS E REAGENTES 

A partir do procedimento experimental, selecionar as vidrarias e reagentes necessários para a execução dos 
experimentos. 

 
5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Cada grupo realizará um experimento e apresentará para os demais, o que foi realizado. Todos os grupos deverão 
anotar e desenhar os experimentos para discussão dos exercícios. 
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5.1. Corrosão do ferro na atmosfera 
Coloque um pedaço de palha de aço no fundo de uma proveta de 50mL e encha-a com água, fazendo com que a 

mesma entre na malha da palha de aço. Emborque esta proveta em um béquer contendo água e deixe o ar penetrar cerca 
de 10 cm. 

Marque o nível de água na proveta datando-a. Após uma semana, observe novamente o conjunto. 
 

5.2. Corrosão úmida do ferro 
Para comparação da influência da natureza do meio, serão escolhidos diferentes reagentes em diversas 

concentrações. 
Pegue sete pregos, limpe-os cuidadosamente (usando palha de aço). Coloque-os em tubos de ensaio enumerados e 

mergulhe-os nas seguintes soluções. Anote os resultados. 
Tubo 1: água da torneira 
Tubo 2: HCl  3mol L-1 

Tubo 3: HCl  6mol L-1 

Tubo 4: NaOH 0,1mol L-1 

Tubo 5: HNO3 1:5 
Tubo 6: NaCl a 5% (água salgada) 
Tubo 7: somente lâmina de ferro 

 
5.3. Corrosão na linha d’água  
Mergulhe parcialmente uma lâmina de ferro nas seguintes soluções:  
Tubo A: Água de torneira 
Tubo B: Água salgada (solução de NaCl a 5%). 
Tampe os dois tubos de ensaio. Após uma semana, observe a corrosão nas partes acima e abaixo da linha d’água. 

Explique. 
 

5.4. Verificação das áreas anódicas e catódicas 
Coloque em uma placa de ferro limpa (decapada com HCl, lavada e seca), duas gotas de solução de NaCl contendo 

ferricianeto de potássio e fenolftaleína (indicador ferroxílico). 
 

5.5. Corrosão galvânica 
 

Mergulhe um par formado por duas placas de Zn-Cu em água salgada e, após uma semana, verifique como estão as 
placas. 
 
Potencial padrão de redução de alguns metais a 25ºC 
Semi-reação E0 (V) 

Cu2+ + 2e-   Cu + 0,337 

Zn2+ + 2e-   Zn  - 0,763 

 
5.6. Carbonatação do concreto 
Pingar gotas de fenolftaleína na superfície do concreto, em seguida quebrar a peça e colocar a mesma quantidade da 

solução indicadora no interior e verificar cores diferentes. Explicar o princípio da carbonatação do concreto. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um metal ou uma liga metálica exposta à ação do ambiente sofre modificações (deterioração) em suas propriedades 
metálicas transformando-se em compostos do metal sem as propriedades que satisfaçam os fins a que se destinam. Por 
exemplo, o ferro em contato com o ar e a água, enferruja. 

Metal + agente de processo de corrosão D produto de corrosão + energia 
Esse fenômeno, conhecido como corrosão, merece estudos tanto no sentido de conhecer seus mecanismos, como 

na prevenção, a fim de minimizar os efeitos do mesmo. Para se ter uma ideia do que isto representa para a indústria, 
observa-se que: 
a) um quarto da produção mundial de ferro é gasta para substituir o destruído pela corrosão; 
b) causa redução dos rendimentos; 
c) provoca contaminação de produtos; 
d) causa problemas de segurança, por exemplo, pelos vazamentos de fluídos inflamáveis. 

Os meios corrosivos mais importantes são: 
a) atmosfera: gases (CO, CO2, SO2, H2S, NO2), umidade, partículas em suspensão. 
b) águas: gases dissolvidos, matéria orgânica e bactérias. 
c) solo: acidez, porosidade, umidade. 

Em todos esses ambientes pode-se ter o fator poluição química como um agravante. 
Quase sempre um processo de corrosão é devido ao fluxo de elétrons que se desloca de uma área da superfície 

metálica (região anódica), para outra (região catódica). Esse movimento de elétrons é devido à diferença de potencial, de 
natureza eletroquímica, que se estabelece entre as regiões se o metal estiver num meio corrosivo, como exemplo a água, 
os íons formados se dissolvem na mesma, acelerando ainda mais a ação corrosiva. 
 
2. COMPLEMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Conceitos básicos sobre corrosão de armaduras 
Uma vez iniciada a corrosão e despassivado o aço, a velocidade da deterioração é significativa, em termos de vida 

útil, para uma presença suficiente de oxigênio e acima de um mínimo de umidade. Os fatores que determinam a cinética do 
processo de corrosão das armaduras são: 1) teor de umidade e oferta de eletrólito que, por sua vez, determina a 
disponibilidade de oxigênio nas proximidades da armadura e resistividade do concreto; 2) teor de cloretos; 3) temperatura; 
4) existência de macropares galvânicos (pilhas de corrosão geradas entre duas áreas distantes no máximo alguns 
centímetros, uma das quais está corroída e atua como anodo e a outra funciona como catodo). 
 

2.2. Efeitos da corrosão 
Os efeitos da corrosão se manifestam de três formas diferentes: 

1°) sobre o aço, com redução de sua capacidade mecânica; 2°) sobre o concreto produzindo fissuras e 3°) sobre a 
aderência aço/concreto. 
 

2.3. Recomendações de boa prática para aumentar a durabilidade das armaduras 
Além de um projeto adequado que evite circulação desnecessária de água através do concreto, são decisivas a 

qualidade e espessura do cobrimento, já que é a única barreira contra um meio ambiente sempre agressivo para um metal 
como o aço, que não é estável à atmosfera. Uma alta porcentagem de deterioração se produz devido às pequeníssimas 
espessuras do cobrimento, geralmente poucos milímetros. 

Quanto à influência do tipo de cimento é necessário frisar que o portland sem adições é que proporciona maior 
quantidade de reserva alcalina, frente ao ataque dos cloretos e da carbonatação. 

O emprego de adições como a pozolana ou cinzas volantes, se bem curados, confere ao concreto um grau muito 
maior de impermeabilidade, o que faz com que o período de iniciação, ou seja, o tempo que a agressividade leva para 
atingir a armadura seja maior quando o cimento tiver adições.  

A proporção de cimento é de vital importância para assegurar uma adequada compacidade e impermeabilidade do 
concreto. 

Considerações semelhantes podem ser feitas com respeito à relação água/cimento (a/c), parâmetro que resulta 
também decisivo na hora de fabricar um concreto denso e pouco permeável.  

Uma vez colocado na obra, o concreto necessita uma boa compactação que assegure um bom cobrimento da 
armadura e uma distribuição homogênea dos agregados. Finalmente, deve-se assegurar uma cura suficientemente 
demorada e contínua, já que a cura do concreto é um dos fatores que influi enormemente na capacidade final do material 

 

 

Métodos de Prevenção de 
Corrosão 



Métodos de Prevenção de Corrosão 16 
 

 

43 

resultante. Uma cura insuficiente bloqueia ou perturba determinadas reações de hidratação e dá como resultado um 
concreto poroso e muito mais vulnerável. 

Quanto às armaduras, o estado superficial do aço também influi na sua capacidade de passivação. Quando o aço 
encontra-se recoberto de produto de corrosão de cor parda, sua passivação será mais difícil e incompleta e a quantidade 
de agentes agressivos necessários para despassivá-lo será comparativamente menor do que se a sua superfície estiver 
isenta de corrosão e outras impurezas. 

 
2.4. Métodos Complementares de Proteção 

 São os seguintes os métodos mais utilizados: 
• Proteção catódica. 
• Galvanização: a galvanização consiste em submergir o aço em um banho de Zn fundido a 450°C. O aço base reage 
com o Zn e fica recoberto de uma capa formada por uma liga Fe – Zn, tendo uma capa externa constituída por Zn puro. O 
Zn é muito mais estável que o aço frente à atmosfera e também é mais resistente aos cloretos.  
• Cobertura com resinas epóxi. 
• Aditivos inibidores da corrosão: são substâncias adicionadas à água de amassamento e devem ser ativos no meio 
alcalino do concreto além de não alterar suas propriedades físico-mecânicas. Essas substâncias inibem as reações 
anódica e/ ou catódica. Ex: K2Cr2O7; ZnCrO4; PbCrO4; NaNO2; Ca(NO2)2; etc. 
• Tratamentos protetores superficiais: os produtos empregados para proteção do concreto, quando convenientemente 
escolhidos, dão geralmente resultado satisfatório, qualquer que seja o grau de proteção requerido e o mecanismo da 
agressão. Nem sempre a finalidade dos tratamentos superficiais se limita à proteção do concreto. No caso, por exemplo, 
dos tanques para depósito de produtos alimentícios – leite, vinho, sucos de frutas e outros – o interesse do tratamento 
prende-se também à preservação do sabor e do cheiro que lhes são peculiares e que, de outro modo, poderiam ser 
alterados pelo contato com o concreto.  
• Pinturas superficiais com: 
- Produtos químicos: fluor-silicato de Mg ou de Zn, silicato de sódio. 
- Óleos secantes: óleo de linhaça cru ou cozido, óleo de tungue, óleo de soja. 
- Vernizes e hidrofugantes de superfície: os vernizes de poliuretanos alifáticos, de epóxi, de base acrílica (metilmetacrilato 
ou estireno-butadieno), formam um filme superficial contínuo. Os hidrofugantes são todos à base de silicone (resina de 
silicone, silanos ou siloxanos oligoméricos). 
- Tintas orgânicas: vinílicas, acrílicas, epoxídicas, de borracha e de poliuretano. 
- Tintas betuminosas e de alcatrão de hulha base epóxi. 
- Esmalte betuminoso. 
• Revestimentos superficiais: 
Tijolos, cerâmicas e argamassa; lençóis de resina ou borracha; lâminas de chumbo; placas de vidro. 

Os quadros a seguir resumem os métodos atualmente utilizados para proteção das armaduras. 
 

Quadro 1- Proteção de Armaduras - Métodos que atuam sobre o aço 
Método Aplicação Principal Vantagens Incovenientes 
Proteção 
Catódica 

Qualquer Única eficácia em corrosão já 
iniciada 

Pessoal qualificado e controle 
contínuo 

Galvanização Ataque por água do mar 
e carbonatação 

Facilidade de aplicação, custo 
relativo baixo e sem manutenção 

Deteriorações localizadas por 
manipulação e transporte 

Pinturas epóxis Qualquer Sem manutenção Custo elevado da colocação na 
obra 

 
Quadro 2- Proteção de Armaduras - Métodos que atuam sobre o concreto 
Método Aplicação Principal Vantagens Incovenientes 
Aditivos inibidores da 
corrosão 

Ataque por cloretos adicionados 
durante o amassamento e 

carbonatação 

Sem manutenção, fácil 
aplicação e custo relativo 

baixo 

É necessário determinar a 
quantidade ótima a ser 

utilizada 
Pintura, epóxis, 
ceras, etc. 

Qualquer Protegem o concreto Custo relativo e necessidade 
de manutenção 
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2.5. Corrosão sobtensão 

Na corrosão sobtensão tem-se a deterioração de materiais devido à ação combinada de tensões residuais ou 
aplicadas e meios corrosivos, como se observa a fratura dos materiais, ela é chamada de corrosão sobtensão fraturante. 
Há uma ação sinérgica da tensão e do meio corrosivo, ocasionando fratura em um tempo menor do que a soma das ações 
isoladas de tensão e da corrosão. Diferentemente da corrosão sob fadiga, onde as solicitações mecânicas são cíclicas ou 
alternadas, na corrosão sob tensão têm-se solicitações estáticas. 

As tensões residuais, que causam corrosão sobtensão são geralmente provenientes de operações de soldagem e 
deformações a frio, como estampagem e dobramento.  

Característica importante da corrosão sobtensão é que não se observa praticamente perda de massa do material. O 
material permanece com bom aspecto até que ocorra a fratura. 

O tempo necessário para ocorrer corrosão sobtensão fraturante está relacionado com a intensidade da tensão, a 
natureza do meio corrosivo, a temperatura e a estrutura e composição do material.  

Metais puros geralmente são imunes à corrosão sobtensão, mas no caso do cobre, traços de impurezas podem 
torná-lo suscetível ao processo. Por exemplo, pequena quantidade de fósforo, usado para desoxidar o cobre pode torná-lo 
suscetível à corrosão sobtensão fraturante. 

 
Potencial padrão de redução de alguns metais a 25ºC 
Semi-reação E0 (V) 

Cu2+ + 2e-   Cu + 0,337 

Fe2+ + 2e-   Fe - 0,440 

Zn2+ + 2e-   Zn  - 0,763 

Mg2+ + 2e-   Mg - 2,37 

 
3. OBJETIVOS 

Os objetivos desta aula serão demonstrar os princípios do método de proteção catódica (anodo de sacrifício) e 
discutir outros processos de proteção contra a corrosão de metais. 
 
4. MATERIAIS E REAGENTES 

A partir do procedimento experimental, selecionar as vidrarias e reagentes necessários para a execução dos 
experimentos. 
 
5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL (DEMONSTRATIVO) 

1- Em um béquer de 250mL, pesar 2,3g de agar-ágar, adicionar 150mL de água destilada e esperar alguns minutos 
até a hidratação total do ágar. 

2- Aquecer até ferver. 
3- Acrescentar 15 gotas de ferricianeto de potássio e 10 gotas de fenolftaleína. Homogeneizar bem. 
4- Tomar cinco pregos e proceder como segue: envolver um prego com uma fita de zinco, outro com cobre e um 

terceiro com magnésio. O quarto prego deve ser dobrado ao meio e o quinto permanecer sem alteração. 
5- Colocar os três primeiros pregos em uma placa de Petri e o quarto e quinto, em uma segunda placa. 
6- Adicionar o ágar fundido em ambas placas de tal forma que os pregos fiquem todos recobertos. 
7- Deixar as placas de Petri em repouso, esfriando. Observar durante a semana atentamente e anotar suas 

observações sobre cada prego. 
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Item (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Item (b) 
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1. INTRODUÇÃO 

A termoquímica estuda as transferências de calor associadas à s reações químicas ou às mudanças no estado físico 
das substâncias. Calor de reação é o nome dado à quantidade de calor liberado ou absorvido em uma reação química ou 
mudança de estado. Para medi-lo, utiliza-se um equipamento denominado de calorímetro. 

Um processo exotérmico é aquele no qual calor é liberado pelo sistema (reação química) para o ambiente. Por 
exemplo, a queima de um pedaço de carvão. Processos endotérmicos são aqueles nos quais o sistema absorve calor do 
ambiente. Por exemplo, a fusão do gelo é um processo endotérmico. 

Calorimetria é uma técnica usada para medir o calor libera do por um objeto quente ou por uma reação química, em 
um sistema isolado denominado calorímetro. Por meio da variação de temperatura ocorrida no calorímetro pode-se 
determinar o calor liberado pelo sistema, fazendo-se relações entre a massa do material (ou da substância colocada dentro 
do calorímetro) com o calor específico da substância ou com a capacidade calorífica do calorímetro. 

Um calorímetro é um sistema isolado adiabaticamente. Por exemplo, se colocarmos água a diferentes temperaturas 
dentro do calorímetro, o calor cedido pela água quente é igual ao calor recebido pela água fria e pelas paredes do 
calorímetro, ou seja, a soma dos calores recebidos por todos os corpos no processo adiabático é igual a zero. 

A quantidade de calor cedida ou recebida é proporcional à variação da temperatura do sistema. 
Q = mc∆T 
Onde c é o calor específico: Quantidade de calor requerida para aumentar a temperatura de 1g de uma substância 

qualquer em 1°C (propriedade intensiva). Unidade: J/g. 
Exemplo: água: c = 1,0 cal/g/°C = 4,186 J/g . °C 
 

2. Objetivo 
Esta prática visa introduzir o conceito de entalpia de reação, ∆rH, e a aplicação da Lei de Hess. Para isto será 

medida a quantidade de calor absorvida ou liberada em três reações químicas, reação 1: dissolução do hidróxido de sódio 
sólido em água; reação 2: hidróxido de sódio sólido com uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio; e reação 3: solução 
aquosa de hidróxido de sódio com solução aquosa de cloreto de hidrogênio. 

 
3. Materiais e Reagentes  

• Béquer de 150 mL 
• 1 calorímetro 
•  3 béqueres de 300 mL 
• 1 termômetro digital 
• 1 densímetro 
• 1 bastão de vidro 

• 1 proveta de 100ml 
• 1 proveta de 250 ml 
• NaOH sólido (soda cáustica) 
• solução de HCl 0,25 molL-1 
• solução de HCl 0,5 molL-1 
• água destilada 

 
4. Procedimento Experimental 

4.1. Determinação do calor de reação 1 
 
NaOH(s) → Na+(aq) + OH-(aq) + ∆H1 
 
1- Adicionar 200 mL de água destilada no calorímetro. Agitar a água com o bastão e medir a sua temperatura. Anote 

o seu valor. 
2- Pesar e adicionar 2,00 g de hidróxido de sódio (NaOH) no calorímetro, agitar com cuidado, e anotar a temperatura 

máxima alcançada. 
3- Adicionar 100 mL de solução de NaOH (item 2) numa proveta de 100 mL 
4- Medir com um densímetro a densidade da solução. Anote o seu valor. 
5- Anotar o calor específico correspondente. 
 

4.2. Determinação do calor de reação 2 
 
NaOH(s) + H+(aq) + Cl-(aq) → H2O(l) + Na+(aq) + Cl-(aq) + ∆H2 
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1- Adicionar 100 mL de solução de ácido clorídrico a 0,25 molL-1 no calorímetro. Agitar a solução com o bastão e 
medir a sua temperatura. Anote o seu valor. 

2- Pesar e adicionar 1,00 g de hidróxido de sódio (NaOH) no calorímetro, agitar com cuidado, e anotar a temperatura 
máxima alcançada. 

3- Medir com um densímetro a densidade da solução. Anote o seu valor. 
 

4.3. Determinação do calor de reação 3 
 
Na+(aq) + Cl-(aq) + H+(aq) + Cl-(aq) → H2O(l) + Na+(aq) + Cl-(aq) + ∆H3 
 
1. Adicionar 100 mL de solução de acido clorídrico a 0,50 molL-1 no calorímetro. Agitar a solução com o bastão e 

medir sua temperatura. Anote o seu valor. Esta temperatura deve ser aproximadamente a mesma do ácido clorídrico  
2. Adicione 100 mL de solução de hidróxido de sódio (do item I ) à solução acida (HCI 0,50 molL-1)no calorímetro. 

Agitar a solução com o bastão e medir a sua temperatura. Anote o seu valor. 
3. Medir com um densímetro a densidade da solução. Anote o seu valor. Com o auxílio de uma proveta, adicione 30 

mL de água em um béquer de 150 mL e aqueça essa água até 70ºC (usando chapa elétrica). Em seguida, dissolva a 
massa adequada do sal (NaCl – Cloreto de Sódio) até obter uma solução saturada. 

 
7. Cálculos 

1 – Para cada reação, calcule:  
a) a quantidade de calor liberado;  
b) o número de moles de NaOH utilizado;  
c) a quantidade total de calor liberado, por mol de NaOH .  
 
2 – Expressar os resultados como entalpia de reação, ∆H1, ∆H2e ∆H3. 
 
3 – Compare ∆H2, com a soma (∆H1+ ∆H3) e explique; 
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