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INSTRUÇÕES PARA O TRABALHO DE LABORATÓRIO 

1 Introdução 

Mesmo que outras disciplinas de laboratório do curso tenham apresentado 
e discutido as normas e fornecido esclarecimento sobre o trabalho prático, 
convém relembrar alguns itens importantes assim como mencionar aqueles de 
caráter específico. 

1. É adequado o uso de óculos de segurança durante todo o tempo de 
permanência no laboratório. 

2. Evitar usar lentes de contato. 

3. É indispensável o uso do jaleco de algodão. 

4. Os alunos devem trajar calças compridas, sapatos fechados e se 
necessário cabelos presos. 

5. Caso o aluno não esteja trajado de forma adequada, o mesmo não 
poderá permanecer e realizar os experimentos. Não haverá reposição 
das aulas perdidas. 

6. O laboratório é um lugar de trabalho sério. Evite conversas 
desnecessárias e qualquer tipo de brincadeira. 

7. O trabalho de laboratório será em dupla. Antes de iniciar e após término 
dos experimentos mantenha sempre limpa a aparelhagem e a bancada 
de trabalho. 

8. Estude com atenção os experimentos antes de executá-los, registrando 
na apostila de laboratório as suas observações e conclusões. 

9. As lavagens das vidrarias são de responsabilidade da equipe. Lave 
com água e sabão. No final passe água destilada. 

10. Todas as operações nas quais ocorre desprendimento de gases tóxicos 
(evaporações de soluções ácidas, amoniacais, etc.) devem ser 
efetuadas na capela. 

11. Ao observar o cheiro de uma substância não se deve colocar o rosto 
diretamente sobre o frasco que a contém. Deve-se abanar com a mão 
por cima do frasco aberto, na sua direção, para poder cheirar os 
vapores. 

12. Na preparação ou diluição de uma solução, use água destilada. 

13. Verificar cuidadosamente o rótulo do frasco que contém um dado 
reagente antes de tirar dele qualquer porção de seu conteúdo. 

14. Cuidado ao trabalhar com ácido concentrado. No caso de diluição, 
adicione primeiro água, depois o ácido lentamente. 

15. Evite contaminar os reagentes químicos. 

16. No caso de quebra de alguma vidraria, avise o professor 
imediatamente, para que o mesmo providencie a sua troca. 

17. Lave sempre as suas mãos no final da aula. 

18. Sempre que tiver dúvidas, pergunte! 
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VISCOSIDADE 

1 Introdução 

A viscosidade de um líquido mede a resistência interna oferecida ao 
movimento relativo das diferentes partes desse líquido (resistência ao 
fluxo).Conhecer e controlar essa propriedade é muito importante na formulação 
e preparação de emulsões, cremes, géis, soluções etc. 

A viscosidade é chamada de newtoniana quando a tensão de 
cisalhamento, , ou seja, a força F por unidade de área, aplicada paralelamente 
à direção do fluxo, necessária para iniciar o fluxo de uma camada molecular, for 
proporcional ao gradiente de velocidade dv/dx entre as camadas, 

τ =     (1) Equação de fluxo de Newton 

Sendo que  é o coeficiente de viscosidade. 

A unidade de viscosidade é o poise, definido como a força de 
cisalhamento requerida para produzir uma velocidade de 1 cm s-1 entre dois 
planos moleculares paralelos, de 1 cm2 de área separados por uma distância de 
1 cm. Na prática é comum o uso da unidade centipoise cp (1cp = 0,01 poise). O 
inverso de η é chamado de fluidez (). 

É freqüente expressar a viscosidade em termos da chamada viscosidade 
cinemática, cin , que resulta do quociente da viscosidade pela densidade, ρ, isto 
é, 

 =

  (2) 

A unidade de ηcin é o stoke (s), sendo comum o uso do centistoke (cs). 

O coeficiente de viscosidade de um líquido pode ser determinado através 
da velocidade de vazão do fluído por um tubo capilar. Neste caso, o coeficiente 
de viscosidade é dado pela equação de Hagen-Poiseuile, 

 =
. . .

. .
  (3) 

Sendo que  P é a pressão hidrostática sobre o líquido (P=ρ.g.h) em N/m2, V é o 
volume em m3, do líquido que flui em t segundos através do capilar de raio r e de 
comprimento L, em metros. 

O viscosímetro de Oswald, permite uma determinação simples do coeficiente de 
viscosidade a partir de uma substância padrão. Neste caso as medidas de 
viscosidade são feitas por comparação entre o tempo na vazão do fluído de 
viscosidade conhecida, geralmente água, e o de um fluído de viscosidade 
desconhecida. Neste caso a equação usada é 




=

.

.
  (4) 

Sendo que d1 e d2 são as densidades dos fluídos conhecido e 
desconhecido,respectivamente e t1 e t2 são os tempos correspondentes para 
que escoem volumes iguais dos líquidos.A precisão na operação com este 
viscosímetro depende do controle das variáveis temperatura, tempo, 
alinhamento vertical e volume da substância estudada. 
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O efeito da temperatura sobre o coeficiente de viscosidade de um fluído difere 
notadamente segundo o estado físico (líquido ou gás). Nos gases, a viscosidade 
aumenta com a temperatura, mas nos líquidos diminui marcadamente com a 
elevação da temperatura enquanto que a fluidez aumenta. A relação dos 
coeficientes de viscosidade dos líquidos com a temperatura á dada pela 
equação de Carrancio, 

 = A. e   (5) 

Sendo que T é a temperatura absoluta, A é uma constante dependente da 
massa molar e do volume molar do líquido; Ea é a energia de ativação requerida 
para inicar o fluxo entre camadas moleculares (energia necessária para fazer o 
líquido fluir). 

Tomando-se o logaritmo natural da equação de Carrancio, obtém-se 

ln = lnA +
.

  (6) 

A partir dessa equação pode-se obter uma reta, lançando ln η em função de 1/T. 

2 Objetivo 

 Determinar o coeficiente de viscosidade de líquidos em função da 
temperatura e calcular a energia de ativação do fluxo. 

 

3 Materiais e Reagentes 

 Etanol  Cronometro 

 Propanol  Pipeta 

 n-butanol  Picnomêtro (4 por grupo) 

 Termometro  Banho termostático 

 Viscosimentro de Ostwald 
 

4 Procedimento Experimental 

(a) Determinação da densidade 

Calibração: Determine a massa do picnômetro vazio com a tampa, mp. Utilize um 
béquer para encher o picnômetro com a água. Tampe-o e enxugue as paredes 
externas do instrumento. Anote a temperatura. Determine a massa do 
picnômetro cheio com a água, ma. Calcule o volume do picnometro a partir dos 
dados de densidade da água em função da temperatura. (Tabela 1). 

Medida de densidade: Anote o volume do picnômetro, vp, obtido na 
calibração. Determine a massa do picnômetro vazio com a tampa, mp. Utilize um 
béquer para encher o picnômetro com a amostra (água, etanol, propanol e n-
butanol). Tampe-o e enxugue as paredes externas do instrumento. Colocar os 
picnômetros cheios em um banho termostatizado a 30°C e aguardar 15 min para 
ter equilíbrio térmico (confira a temperatura do banho com um termômetro e 
anote o valor exato). Retire o picnômetro do banho térmico e pese. Calcule a 
densidade da amostra na temperatura de 30ºC. Repetir o procedimento nas 
temperaturas de 40ºC e 50ºC. 
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Observações:  
 Não tocar no picnômetro com a mão (usar papel absorvente);  
 Eliminar as bolhas;  
 Secar o picnômetro externamente, sem tocar na parte superior. 

Tabela 1: Densidade da água em função da temperatura 

oC 
Décimos de grau 

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 

0 0,9999 0,9999 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9999 0,9998 

10 0,9997 0,9996 0,9995 0,9994 0,9993 0,9991 0,9990 0,9988 0,9986 0,9984 

20 0,9982 0,9980 0,9978 0,9976 0,9973 0,9971 0,9968 0,9965 0,9963 0,9960 

30 0,9957 0,9954 0,9951 0,9947 0,9944 0,9941 0,9937 0,9934 0,9930 0,9926 

40 0,9922 0,9919 0,9915 0,9911 0,9907 0,9902 0,9898 0,9894 0,9890 0,9885 

50 0,9881 0,9876 0,9872 0,9867 0,9862 0,9857 0,9852 0,9848 0,9842 0,9838 

60 0,9832 0,9827 0,9822 0,9817 0,9811 0,9806 0,9800 0,9765 0,9789 0,9784 

70 0,9778 0,9772 0,9767 0,9761 0,9755 0,9749 0,9743 0,9737 0,9731 0,9724 

80 0,9718 0,9712 0,9706 0,9699 0,9693 0,9686 0,9680 0,9673 0,9667 0,9660 

90 0,9653 0,9647 0,9640 0,9633 0,9626 0,9619 0,9612 0,9605 0,9598 0,9591 

(b) Determinação da Viscosidade em Função da Temperatura 

Inicialmente faça a determinação das densidades da água e dos líquidos 
estudados na temperatura em que são feitas as medidas dos tempos de 
escoamento nas diferentes temperaturas (30°C, 40°C e 50°C) (ver procedimento 
a e b). Coloque com uma pipeta, 10,0 mL água em um viscosimetro limpo e 
seco. Lave o viscosímetro com esse líquido e despreze o líquido. Pipete 
novamente 10,0 mL do líquido, coloque no viscosímetro. Colocar o viscosimetro 
em um banho termostatizado a 30°C e aguardar 15 min para ter equilíbrio 
térmico (confira a temperatura do banho com um termômetro e anote o valor 
exato). Após atingir o equilíbrio químico  faça a medida do tempo de escoamento 
com cronômetro (faça ao menos 3 leituras e tire a média do tempo em questão). 
Repita o procedimento acima com etanol, propanol e n-butanol nas diferentes 
temperaturas (40°C e 50°C). 

4 Resultados 

Tabela 2: Resultados obtidos da calibração do picnômetro 

Massa do 
picnômetro 

vazio(mp) (g) 

Massa do 
picnômetro 

cheio (ma)(g) 

Temperatura 
(ºC) 

Densidade da 
água na 

temperatura 
medida (g mL-1) 

Volume do 
picnômetro 

(Vp) (mL) 
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Tabela 3: Resultados obtidos de densidade e viscosidade em diversas 
temperaturas 

Líquido T(°C) 1/T Densidade Tempos(s)  
(Poise) 

ln  

Água 

30    0,001003  

40    0,000653  

50    0,000547  

Etanol 

30      

40      

50      

Propanol 

30      

40      

50      

n-Butanol 

30      

40      

50      

5 Análise dos Dados 

1) Calcule a viscosidade dos líquidos problemas em relação à da água. 

2) Construa o gráfico de ln  contra 1/T para cada uma das substâncias e 
verifique a validade da lei de Carrancio, ajustando uma reta ao conjunto de 
dados e obtenha os parâmetros A e Ea. 

3) Discuta os resultados das medidas que você realizou em termos das 
estruturas e das propriedades das moléculas. 

4) Esboce um gráfico da viscosidade versus o tamanho da cadeia de carbono, 
para os alcoóis . 
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TENSÃO SUPERFICIAL 

1 Introdução 

As moléculas que se encontram na superfície de um líquido são objetos 
de intensa atração das moléculas interiores. Uma força resultante, cuja direção 
acha-se em um plano tangente à superfície em um ponto particular, atua para 
fazer com que a superfície do líquido seja a menor possível. A magnitude desta 
força atuando perpendicular a longitude de uma linha na superfície se chama 
tensão superficial, γ . A superfície, ou interface, onde existe a tensão, encontra-
se entre o líquido e seu vapor saturado no ar, ordinariamente a pressão 
atmosférica. Também pode existir uma tensão na interface entre líquidos 
imiscíveis; ordinariamente a esta, denominada de tensão interfacial. As 
dimensões da tensão superficial são força por unidade de comprimento e 
comumente expressa no sistema CGS como dinas por centímetro (dyn/cm). 
Diversos métodos podem ser utilizados para a determinação da tensão 
superficial, dependendo do grau de precisão que se deseja. Nessa prática será 
utilizado somente o método da gota. 

 Quando uma gota se forma na ponta de um tubo (Figura 1), têm-se as 
seguintes forças atuando: força peso (P ) e a força capilar ( CF ) 

 Em se tratando de líquidos: .gVm  , sendo que gV  é o volume da gota e 

  é a densidade do líquido. Portanto, gVP g .. . 

A força capilar é proporcional à tensão superficial   e à L , linha de 
contato entre a gota e o tubo (perímetro do tubo). Da definição de tensão 
superficial tem-se que L/Fγ C . Como rπL 2 , então pode-se escrever: 

r

FC




2
    (1) 

 Para que a gota se destaque do tubo e caia, é necessário que as duas 
forças, P  e CF  se igualem: 

Figura 1: Forças que atuam sobre a gota de um líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r  = raio da ponta do tubo 

A força peso será mgP  . 

Sendo que m  é a massa da gota e g  é 
a gravidade 
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PFC    (2) 

gVr g 2   (3) 

r

gVg





2

   (4) 

Na presente prática, para contornar o problema da determinação do raio 
do tubo, será utilizado um método comparativo para determinação de γ . Este 
método está baseado no conhecimento prévio do valor da tensão superficial de 
um líquido, no caso da água. 

 Primeiramente é feita a medida do número de gotas, an , que é formado 
por um volume V , fixo de água, quando esta cai do tubo utilizado. 

 O volume de cada gota de água, aV , será: 

a
a n

V
V    (5) 

Essa medida é repetida utilizando um outro líquido ( l ), medindo o número 
de gotas, ln , que um volume lV  forma nas mesmas condições das feitas para a 
água. Tem-se então que: 

l
l n

V
V     (6) 

Para os dois líquidos em questão, podemos escrever: 

r

gV
e

r

gV ll
l

aa
a 








22

   (7) 

Substituindo os valores de aV  e de lV , tem-se: 

            (8) 

 

Dividindo-se a  por l , tem-se: 

 

       (9) 

 

Dessa forma, conhecendo-se o valor da tensão superficial da água e as 
densidades da água e do líquido ( l ), determina-se o valor da tensão superficial 
do líquido ( l ) 

2 Objetivo 

O objetivo desta aula é medir a tensão superficial relativa de líquidos 
puros e de soluções e verificar o efeito de algumas substâncias sobre a tensão 
superficial da água 

  

al

la

l

a

n

n









l

l
l

a

a
a rn

Vg
e

rn

Vg









22
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3 Materiais e Reagente 

 Picnômetro (4 por grupo)  Solução de Lauroil sulfato de sódio 

 Bureta de 25 ou 50 mL  Solução de Cloreto de sódio 

 Termômetro  Etanol 

4 Procedimento Experimental 

(a) Determinação da Densidade 

Calibração: Determine a massa do picnômetro vazio com a tampa, mp. Utilize um 
béquer para encher o picnômetro com a água. Tampe-o e enxugue as paredes 
externas do instrumento. Anote a temperatura. Determine a massa do 
picnômetro cheio com a água, ma. Calcule o volume do picnometro a partir dos 
dados de densidade da água em função da temperatura. (Tabela 1). 

Medida de densidade: Anote o volume do picnômetro, vp, obtido na calibração. 
Determine a massa do picnômetro vazio com a tampa, mp. Utilize um béquer 
para encher o picnômetro com a amostra(água, solução de lauroil sulfato de 
sódio, cloreto de sódio ou etanol). Tampe-o e enxugue as paredes externas do 
instrumento. Anote a temperatura. Determine a massa do picnômetro cheio com 
a amostra, ma. Calcule a densidade da amostra. 
Observações:  
 Não tocar no picnômetro com a mão (usar papel absorvente);  
 Eliminar as bolhas;  
 Secar o picnômetro externamente, sem tocar na parte superior. 
 Tabela 1: Densidade da água em função da temperatura 

oC 
Décimos de grau 

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 

0 0,9999 0,9999 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9999 0,9998 

10 0,9997 0,9996 0,9995 0,9994 0,9993 0,9991 0,9990 0,9988 0,9986 0,9984 

20 0,9982 0,9980 0,9978 0,9976 0,9973 0,9971 0,9968 0,9965 0,9963 0,9960 

30 0,9957 0,9954 0,9951 0,9947 0,9944 0,9941 0,9937 0,9934 0,9930 0,9926 

40 0,9922 0,9919 0,9915 0,9911 0,9907 0,9902 0,9898 0,9894 0,9890 0,9885 

50 0,9881 0,9876 0,9872 0,9867 0,9862 0,9857 0,9852 0,9848 0,9842 0,9838 

60 0,9832 0,9827 0,9822 0,9817 0,9811 0,9806 0,9800 0,9765 0,9789 0,9784 

70 0,9778 0,9772 0,9767 0,9761 0,9755 0,9749 0,9743 0,9737 0,9731 0,9724 

80 0,9718 0,9712 0,9706 0,9699 0,9693 0,9686 0,9680 0,9673 0,9667 0,9660 

90 0,9653 0,9647 0,9640 0,9633 0,9626 0,9619 0,9612 0,9605 0,9598 0,9591 

(b) Determinação da Tensão superficial 

Prender uma bureta pequena em um suporte. Encher a bureta com água 
destilada e determinar o número de gotas que se formam para cada mililitro. 
Repetir a medida pelo menos três vezes e tirar a média. Repetir o procedimento 
anterior utilizando álcool, uma solução de detergente (lauril sulfato de sódio) e 
uma solução de NaCl. 

Dados: 

a  a 20 oC = 72,75 dyn cm-1; a  a 25 oC = 71,97 dyn cm-1 e a  a 30 oC = 71,18 

dyn cm-1 
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5 Resultados 

Tabela 2: Resultados obtidos da calibração do picnômetro 

Massa do 
picnômetro 

vazio(mp) (g) 

Massa do 
picnômetro 

cheio (ma)(g) 

Temperatura 
(ºC) 

Densidade da 
água na 

temperatura 
medida (g mL-1) 

Volume do 
picnômetro 

(Vp) (mL) 

     
     
     
     

 

Tabela 3: Resultados das medidas de densidade 

Amostra 
Massa do 

picnômetro, 
mp (g) 

Massa do 
picnômetro mais 
amostra, mp+a (g) 

Massa da 
amostra, ma 

(g) 

Densidade da 
amostra 
(g/mL) 

Água     
Lauroil 

sulfato de 
sódio 

    

Etanol     
Cloreto 

de sódio4 
    

 

Tabela 4: Resultados das medidas de tensão superficial 

Amostra Número de gotas 
Média de 

gotas 
Tensão 

Superficial 
Água      

Lauroil 
Sufato de 

sódio 
     

Etanol      
Cloreto de 

sódio 
     

6 Análise dos Resultados 

1) Explique a origem da tensão superficial. 

2) Discuta os resultados das medidas que você realizou em termos das 
estruturas e das propriedades das moléculas. 

3) Explique o efeito da NaCl, etanol e do lauril sulfato de sódio na tensão 
superficial da água. 
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PILHAS GALVÂNICAS OU VOLTÁICAS 

1 Introdução 

 Em uma pilha galvânica utiliza-se de uma reação espontânea de oxi-
redução como fonte de energia. Nesse caso, as reações de oxi-redução ocorrem 
quando os agentes oxidantes e redutores não estão em contato direto, portanto 
a pilha dever ser construída separando-se fisicamente a reação global em duas 
semi-reações eletródicas, uma delas envolvendo a oxidação e a outra a 
redução. Os elétrons liberados no eletrodo onde há oxidação (ânodo) passam 
pelo circuito externo (fio de cobre, por exemplo) para o eletrodo onde há 
redução (cátodo). 

Por exemplo, a reação: 

Mg (s)   +   2 Ag+ (aq)                    Mg2+ (aq)   +   2 Ag (s) 

Pode ser obtida pela adição das semi-reações eletródicas: 

Ânodo (oxidação):  Mg (s)                    Mg2+ (aq)   +   2 é 

Cátodo: (redução):  Ag+ (aq)   +   é                   Ag (s) 

 No ânodo (pólo negativo), átomos de magnésio se dissolvem deixando 
elétrons no metal, já que os membros não podem existir livres em solução e 
formando íons magnésio que vão para a solução. No cátodo (pólo positivo), íons 
de prata são removidos da solução à medida que recebem elétrons e ai se 
depositam como átomos de prata. A neutralidade elétrica das soluções é 
estabelecida pelo fluxo de íons através de uma ponte salina. O fluxo de elétrons 
do ânodo para cátodo pode ser detectado por um voltímetro que fornece a 
diferença de potencial entre os eletrodos. 

 A tendência que possui um elemento para perder ou ganhar elétrons varia 
de acordo com sua posição na série eletroquímica. O potencial normal de 
redução é uma quantitativa desta tendência. Como não é possível medir o 
potencial absoluto de eletrodo, se mede seu potencial relativo, tomando como 
padrão o eletrodo normal de hidrogênio, ao qual foi atribuído, arbitrariamente, o 
potencial 0,00 volts. Aos eletrodos que perdem elétrons mais facilmente que o 
hidrogênio são atribuídos potenciais de redução negativos (-) e aos outros são 
atribuídos potenciais positivos (+). A série eletroquímica é de grande valia para a 
previsão da espontaneidade das reações. 

2 Objetivo 

 O objetivo desta aula é montar pilhas galvânicas e medir o seu potencial 
elétrico. 

3 Materiais e Reagentes 

 Béquer de 100 e de 250 mL  Lixas 

 Pipeta de 10 mL  Solução de CuSO4 0,001 e 1,0 
mol.L-1 

 Tubo de vidro em U  Solução de FeSO4 0,001 e 1,0 
mol.L-1 

 Voltímetro  Solução de NaCl 3% 

 Placas de Cu, Fe e Zn  Solução de ZnSO4 0,001 e 1,0 
mol.L-1 
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4 Procedimento Experimental 

(a) Pilha Galvânica 

 Lixe as placas de metal passe-as por água destilada e acetona e seque-
as. Prepare a ponte salina enchendo o tubo em U com a solução de cloreto de 
sódio, tapando as extremidades com algodão e evitando a formação de bolhas 
de ar no seu interior. Monte as seguintes pilhas: 

(a) Zn (s) | ZnSO4 (1 mol L-1) || CuSO4 (1 mol L-1) | Cu (s) 

(b) Zn (s) | ZnSO4 (1 mol L-1) || FeSO4 (1 mol L-1) | Fe (s) 

(c) Fe (s) | FeSO4 (1 mol L-1) || CuSO4 (1 mol L-1) | Cu (s) 

e registre as diferenças de potencial entre os elétrodos Preencha a Tabela 1. 
Acrescente 50 mL de água destilada ao ânodo da pilha (a), homogeneíze a 
solução e verifique o potencial elétrico. Acrescente 50 mL de água destilada ao 
cátodo da pilha (b), homogeneíze a solução e verifique o potencial elétrico. 
Retire a ponte salina da pilha (c) e verifique o que acontece. 

(b) Pilha Eletroquímica de Concentração Iônica 

Lixe as placas de metal passe-as por água destilada e acetona e seque-
as. Prepare a ponte salina enchendo o tubo em U com a solução de cloreto de 
sódio, tapando as extremidades com algodão e evitando a formação de bolhas 
de ar no seu interior. Monte as seguintes pilhas: 

(a) Zn (s) | ZnSO4 (0,001 mol L-1) || ZnSO4 (1 mol L-1) | Zn (s) 

(b) Fe (s) | FeSO4 (0,001 mol L-1) || FeSO4 (1 mol L-1) | Fe (s) 

(c) Cu (s) | CuSO4 (0,001 mol L-1) || CuSO4 (1 mol L-1) | Cu (s) 

e registre as diferenças de potencial entre os elétrodos Preencha a Tabela 2. 
Acrescente 50 mL água destilada a solução mais diluída da pilha (c), 
homogeneíze a solução e verifique o potencial elétrico. 

5 Resultados 

Tabela 1: Resultados de potencial elétrico das pilhas galvânica 

Pilha Ânodo Cátodo ETeorico (V) EExperimental (V) 

a     

b     

c     

 

Tabela 2: Resultados de potencial elétrico das pilhas eletroquímicas de 
concentração 

Pilha Ânodo Cátodo ETeorico (V) EExperimental (V) 

a     

b     

c     
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6 Análise dos Dados 

1) Identifique em cada pilha galvânica o ânodo, cátodo, agente oxidante e 
agente redutor. 

2) Explique o que foi observado quando foi acrescentado água destilada ao 
ânodo ou ao cátodo na pilha galvânica. O que foi observado quando foi 
acrescentado água destilada a solução mais diluída da pilha eletroquímica de 
concentração. 

3) Calcule a voltagem esperada paras a pilhas galvânicas e para as pilhas 
eletroquímicas de concentração. 

4) Cite os principais fatores que causam erros nos potenciais medidos 
experimentalmente. 
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CÉLULAS ELETROQUÍMICAS: EQUAÇÃO DE NERNST 

1 Introdução 

Reações de oxidação-redução são reações em que um ou mais elétrons 
são transferidos de um espécie para outra. A espécie que cede os elétrons é 
designada por redutor: 

a Red1 → b Ox1 + n e- (semi- reação de oxidação)   (1) 

A espécie que recebe os elétrons é designada por oxidante: 

c Ox2 + n e- → d Red2 (semi- reação de redução)   (2) 

A combinação destas duas semi-reações dá uma reação redox completa: 

a Red1 + c Ox2 → b Ox1 + d Red2   (3) 

A transferência dos elétrons pode ser feita ou por colisão direta entre as 
duas espécies, quando os reagentes se encontram num mesmo recipiente, ou 
quando se encontram fisicamente separados, por transferência através de um fio 
condutor, sendo o contacto entre as duas soluções assegurado através de uma 
ponte salina. Neste último caso, a reação dá-se em uma célula ou pilha 
eletroquímica. As células eletroquímicas podem ser designadas por células 
galvânicas ou células eletrolíticas, consoante a reação seja espontânea ou não. 
Designa-se por ânodo o eletrodo onde se dá a oxidação e por cátodo o eletrodo 
onde se dá a redução. Nas células galvânicas o ânodo é o eletrodo negativo e o 
cátodo o eletrodo positivo. Nas células eletrolíticas o ânodo é o positivo e o 
cátodo o negativo. 

Em termos gerais, pode representar-se uma célula eletroquímica do seguinte 
modo: 

Red1 | Ox1 (c mol L-1) || Ox2 (c mol L-1) | Red2   (4) 

sendo a barra vertical | representa a separação entre 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, embebida em agar-agar). 

Define-se força eletromotriz de uma célula, E, como o valor da diferença 
de potencial entre os eletrodos quando não há passagem de corrente: 

a
1red

c
2ox

b
1ox

d
2red0

a.a

a.a
ln

F.n

T.R
EE    E2 > E1  (5) 

sendo que n representa o número de elétrons envolvidos na reação redox, T a 
temperatura absoluta, R e F a constante dos gases perfeitos e a de Faraday, 
respectivamente. E0 designa o potencial padrão de célula, dado pela diferença 
entre os potenciais padrão de redução dos dois 

elétrodos ( 0
1

0
2

0 EEE  ) e ai as atividades das espécies envolvidas. Ao quociente 

a
1red

c
2ox

b
1ox

d
2red

a.a

a.a
 dá-se o nome de quociente reacional que é usualmente representado 

por Q. 

Genericamente o potencial de eletrodo, Ei, por convenção o potencial de 
redução, para a semi- reação x Oxi + n e → y Redi, é determinado através da 
expressão: 
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X
1ox

y
1red0

a

a
ln

F.n

T.R
EE     (6) 

Estas equações que relacionam o potencial com a atividades das 
espécies, designam-se por equações de Nernst. 

No equilíbrio o potencial da célula, E, é igual a zero e portanto 

Kln
F.n

T.R
E0     (7) 

Sendo o quociente de reação, neste caso, uma constante de equilíbrio, K, dada 
por: 

a
1red

c
2ox

b
1ox

d
2red

a.a

a.a
k    (8) 

em que a representa as atividade das espécies no equilíbrio. 

2 Objetivo 

O objetivo desta prática é a construção de células eletroquímica, a 
determinação das suas forças eletromotrizes e a verificação da equação de 
Nernst. 

 

3 Materiais e Reagentes 

  Béquer de 50 mL (2 por grupo)  Lixas 

 Tubo em U 
 Solução de nitrato de potássio ou 
cloreto de potássio saturada 

 Algodão 
 Solução de Nitrato de zinco 0,005; 
0,025; 0,05; 0,25 e 0,50 mol L-1 

 Voltímetro (1 por grupo)  Solução de Nitrato de cobre 0,005; 
0,025; 0,05; 0,25 e 0,50 mol L-1  placas de zinco e de cobre  

 fios condutores e crocodilos  

 
4 Procedimento Experimental 

Lixe as placas de metal passe-as por água destilada e acetona e seque-
as. Prepare a ponte salina enchendo o tubo em U com a solução de nitrato de 
potássio, tapando as extremidades com algodão e evitando a formação de 
bolhas de ar no seu interior. Registre sempre a temperatura das soluções. 

Construa cinco células indicadas fazendo variar a concentração da 
solução onde é mergulhado o eletrodo de Cu. Registre as diferenças de 
potencial entre os elétrodos. 

Zn (s) | Zn2+ (0,5 mol L-1) || Cu2+ (c mol L-1) | Cu (s) 

Construa, agora, mais cinco células indicadas fazendo variar a 
concentração da solução onde é mergulhado o eletrodo de Zn. Registre as 
diferenças de potencial entre os elétrodos. 

Zn (s) | Zn2+(c mol L-1)  || Cu2+ (0,5 mol L-1) | Cu (s) 
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Observação: 

- As diluições devem ser levadas em consideração na ponte salina de KNO3  

- A solução 0,5 mol L-1 de Zn2+ ou Cu2+ deve ser renovada de célula para célula 

5 Resultados 

Tabela 1: Resultados de diferença de potencial da pilha mantendo constante a 
concentração da solução de Zn2+ (0,5 mol L-1) e variando a concentração da 
solução de Cu2+. 

[Zn2+] mol L-1 [Cu2+] mol L-1 E (V) Q lnQ 

0,500 

0,005    

0,025    

0,050    

0,250    

0,500    

Tabela 2: Resultados de diferença de potencial da pilha (E) mantendo constante 
a concentração da solução de Cu2+ (0,5 mol L-1) e variando a concentração da 
solução de Zn2+. 

[Cu2+] mol L-1 [Zn2+] mol L-1 E (V) Q lnQ 

0,500 

0,005    

0,025    

0,050    

0,250    

0,500    

6 Análise dos Dados 

1)  Qual a direção do fluxo de elétrons no fio que liga os eletrodos de zinco e 
cobre? Qual a direção do fluxo de íons negativos através da ponte salina? 

2) Represente graficamente os valores de E vs. Ln Q (quociente de reação) e 
discuta a validade da equação de Nernst. 
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ELETRÓLISE 

1 Introdução 

É conhecido pelo nome de eletrólise todo o processo químico não 
espontâneo provocado por uma corrente elétrica proveniente de um gerador 
(mais especificamente, uma pilha). A palavra eletrólise é a combinação de dois 
termos gregos: elektró (eletricidade) e lisis (quebra), unidas para se referir a uma 
reação ocorrida por meio de energia elétrica. Algumas reações químicas 
acontecem apenas quando fornecemos energia na forma de eletricidade, 
enquanto outras geram eletricidade no momento em que ocorrem. Trata-se de 
um processo químico inverso ao da pilha, que é espontâneo e transforma 
energia química em elétrica. 

O processo eletrolítico se dá a partir do fornecimento de energia vindo de 
uma pilha, que serve de gerador. Com isso, ocorre a descarga de íons, na qual 
ocorre uma perda de carga por parte de cátions e ânions. Consequentemente, 
os cátions irão receber elétrons, sofrendo redução, enquanto que os ânions irão 
ceder elétrons, sofrendo oxidação. Tais reações ocorrem entre dois ou mais 
eletrodos mergulhados em uma solução condutora, na qual será estabelecida 
uma diferença de potencial elétrico. As substâncias iônicas conduzem corrente 
elétrica quando fundidas ou em soluções aquosas, e a condução de corrente 
elétrica se dá pela formação de substâncias nos eletrodos. Vale lembrar que a 
denominação "solução eletrolítica", empregada para designar qualquer solução 
aquosa condutora de eletricidade, deriva justamente desse processo. 

As das formas comuns de eletrólise são a eletrólise ígnea e a eletrólise 
aquosa: na eletrólise ígnea, não há presença de água, e a passagem da 
corrente elétrica acontece em uma substância iônica no estado de fusão 
(liquefeita ou fundida). É um tipo de reação muito utilizado na indústria, 
principalmente para a produção de metais, como, por exemplo, o alumínio a 
partir da bauxita (minério de alumínio). Já a eletrólise aquosa se dá com a 
passagem elétrica através de um líquido condutor. Neste tipo, apenas um dos 
cátions e um dos ânions são participantes. É na eletrólise do cloreto de sódio em 
meio aquoso que são produzidos a soda cáustica (NaOH), o gás hidrogênio (H2) 
e o gás cloro (Cl2). 

A eletrólise encontra grande utilidade na indústria química, como na 
produção de metais como o alumínio, magnésio, potássio, etc. Por meio dela é 
possível isolar algumas substâncias fundamentais para muitos meios de 
produção, como o hidróxido de sódio (soda cáustica) e peróxido de hidrogênio 
(água oxigenada), além da deposição de finas películas de metais sobre peças 
metálicas ou plásticas, numa técnica conhecida como galvanização. Além disso, 
é um processo que purifica e protege (como revestimento) vários metais. 

2 Objetivo 

 O objetivo desta aula é verificar a eletrólise da água 
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3 Materiais e Reagentes 

 Cuba de vidro ou bequer  Solução de sulfato de sódio 

 provetas  Eletrodos 

 Fonte de corrente 
contínua 

 Fios e conectores 

4 Parte Experimental 

Montar a aparelhagem esquamatizada na Figura 1 com as seguintes 

precauções: 

a) A cuba ou os bequeres devem conter ¾ de seu volume de solução de 

sulfato de sódio. 

b) Ao introduzir as provetas ou os tubos de ensaio recolhedores de gás na 

cuba, enchê-los totalmente com a solução de sulfato de sódio. Tapar a 

boca dos mesmos com a mão, virá-los de cabeça para baixo e introduzi-

los no outro recipiente sem deixar bolhas de ar no seu interior. 

c) Os eletrodos devem entrar em contato com o líquido somente dentro das 

provetas ou dos tubos na qual vai haver desprendimento de gás. Não 

pode ocorrer eletrólise fora destes recipientes. 

d) Lavar as mãos depois de introduzi-las na solução. 

e) Ligar a corrente elétrica e regular para cerca de 80 mA. 

f) Prosseguir a eletrólise pro 30 a 40 minutos, considerando que os volumes 

dos gases desprendidos não podem ultrapassar a parte calibrada do 

recipiente onde estão sendo recolhidos. 

g) Desligar a corrente elétrica. 

h) Medir os volumes dos gases recolhidos nas provetas ou nos tudos 

coletores de gás. Para isto, levantar e/ou abaixar os tubos até que o nível 

do líquido no seu interior coincida com o nível do líquido na cuba ou 

béquer. 

i) Medir a temperatura da solução e anotar. 
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Figura 1 – Aparelhagem para eletrólise da água 
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COROSSÃO 

1 Introdução 

Na vida cotidiana encontra-se muitos metais que reagem com meio 
ambiente. A prata escurece, o ferro enferruja, o cobre e o latão se recobrem de 
pátina, o alumínio se oxida e o zinco, o chumbo e o mesmo o aço inoxidável 
perdem gradativamente o brilho metálico, devido à corrosão. 

 O tipo mais conhecido de corrosão é o do ferro. O ferro ou o aço são 
particularmente suscetíveis à corrosão, porque suas superfícies são 
quimicamente reativas e heterogêneas. Comparando eletroquimicamente ao 
hidrogênio, oxigênio e outros componentes atmosféricos, é um elemento 
fortemente eletropositivo. Assim, ele é anódico em relação às impurezas, às 
áreas não sujeitas às tensões e a outros pontos de natureza catódica na 
superfície do metal. 

 Reações de meia célula que ocorrem comumente na corrosão do ferro, 
em presença de umidade são: 

Ânodo: Fe (s)                Fe2+ (aq)   +   2 é 

Cátodo: 2H2O (l)   +   2 é                H2 (g)   +   2 OH- (aq) 

 Posterior oxidação do Fe2+ para Fe3+ é geralmente realizada pelo oxigênio 
atmosférico. O produto final é um óxido férrico hidratado, que geralmente 
autocatalisa o desenvolvimento do processo de corrosão. Os fatores críticos 
nesse processo são: concentração de oxigênio, o pH e a umidade. A presença 
de eletrólitos, de correntes elétricas estranhas e de irregularidades na estrutura 
do metal podem favorecer essas reações. 

 A tensão de materiais metálicos também favorece a corrosão, neste tipo 
de corrosão tem-se que a deterioração de materiais é devido a ação combinada 
de tensões residuais ou aplicadas e meios corrosivo. Há uma ação sinérgica da 
tensão e do meio corrosivo, ocasionando fratura em um tempo menor que a 
soma das ações isoladas de tensão e da corrosão. Característica importante da 
corrosão sob tensão é que 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 sob tensão fraturante está relacionado com a 
intensidade da tensão, a natureza do meio corrosivo, a temperatura e a estrutura 
e composição do material 

 O fenômeno de corrosão merece estudos tanto no sentido de conhecer 
seus mecanismos, como na prevenção, no sentido de minimizar os efeitos dos 
mesmos. Os meios corrosivos mais importantes são: 

(a) Atmosfera: gases (CO, CO2, SO3, H2S, NO2), umidade, partículas em 
suspensão 

(b) Águas: gases dissolvidos, matéria orgânica e bactérias 

(c) Solo: acidez, porosidade e 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 para a outra. Esse 
movimento de elétrons é devido à diferença de potencial, de natureza 
eletroquímica, que se estabelece entre as regiões. Se o metal estiver em um 
meio corrosivo, por exemplo, a água, os íons formados se dissolvem na mesma, 
acelerando ainda mais a ação corrosiva. 
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A corrosão pode ser inibida por vários métodos, tais como, pintura, 
desumificação da atmosférica e construção de uma célula eletroquímica, na qual 
o próprio ferro é o catado. O ânodo nessa célula é um metal com um potencial 
eletropositivo mais elevado que o do ferro. A proteção catódica e aplicada 
frequentemente nos tubos, tanques subterrâneos e barcos. 

2 Objetivo 

O objetivo desta prática é investigar alguns fatores envolvidos na corrosão 
e a relacioná-los por meio de algumas generalizações. Além disto, pretende-se 
avaliar os métodos de prevenção de corrosão. 

3 Materiais e Reagentes 

 Béquer de 250 mL e 500 mL   Águar-águar 

 Placas de ferro e cobre unidas por 
fio de cobre (soldadas) 

 Fonte de alimentação de corrente 
contínua 

 Placas de zinco e ferro unidas por 
fio de cobre (soldadas) 

 Solução de H2SO4 1:5 

 Placas de zinco e cobre  Solução de HNO3 1:5 

 Lixas e Palha de aço  HNO3 concentrado 

 Pregos   H2SO4 concentrado 

 Placa de ferro   HCl 6 mol.L-1 e 3 mol.L-1 

 Tiras de cobre, zinco e magnésio  Solução de NaOH 0,1 mol.L-1 

 Grafite  Solução de NaCl 3% e 5% 

 Tubos de ensaio (9 para cada 
grupo) 

 Solução de K3[Fe(CN)6] 1 mol.L-1 

 Suporte para tubos de ensaio  Solução alcoólica de fenolfaleina 
1% 

 Placas de Petri 

 Bastão de vidro 

 Tripé e tela de amianto 

 Bico de Bunsen  

 Solução de NaCl contendo 
K3[Fe(CN)6] e fenolftaleina (100 mL 
de NaCl 3% + 1mL de solução de 
fenolftaleina 1% + 1 mL de solução 
de K3[Fe(CN)6] 1 mol.L-1) 

4 Procedimento Experimental 

(a)  Corrosão Úmida do Ferro 

 Para a comparação da influência da natureza do meio, pegue 7 pregos e 
limpe cuidadosamente lixando com lixa e palha de aço, secando com acetona. 
Após a limpeza, mergulhe completamente os pregos conforme as seguintes 
condições: 

(a) Água de torneira 

(b) HCl 3 mol.L-1 

(c) HCl 6 mol.L-1 

(d) NaOH 0,1 mol.L-1 

(e) HNO3 1:5 

(f) NaCl 5% 
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(g) Somente lâmina de ferro 

 Após uma semana verifique os resultados. Para cada experiência 
descreva a alteraão da solução e da lâmina, explicando o que ocorreu. Retire as 
lâminas lave-as e verifique se ocorreu corrosão. Preencher a Tabela 1. 

(b) Corrosão em Meio Aquoso 

Experimento 1 

 Em um béquer de 250 mL colocar 200 mL de solução aquosa a 3% de 
cloreto de sódio, 1 mL de solução aquosa alcoólica a 1% de fenolftaleina e 2 
mL de solução de ferricianeto de potássio 1 mol.L-1. (a) Imergir os eletrodos 
de ferro (ânodo) e de cobre (cátodo), previamente lixados e secos com 
acetona, e ligá-los por meio de um fio de cobre ou outro condutor. Observar o 
que acontece, após alguns minutos. (b) Repetir o procedimento agora 
utilizando eletrodos de zinco (ânodo) e ferro (cátodo) e observar o que 
acontece, após alguns minutos. Em cada caso, dê as reações anódicas e 
catódicas ocorridas. 

Experimento 2 

 Em um béquer de 250 mL colocar 200 mL de solução aquosa a 3% de 
cloreto de sódio, 1 mL de solução aquosa alcoólica a 1% de fenolftaleina e 2 
mL de solução de ferricianeto de potássio 1 mol.L-1. (a) Imergir os eletrodos 
de ferro (ânodo) e de cobre (cátodo), previamente lixados e secos com 
acetona. Ligar o eletrodo de cobre ao pólo negativo e o eletrodo de ferro ao 
pólo positivo de uma fonte de alimentação de corrente continua. Observar o 
que acontece. (b) Repetir o procedimento, porém agora ligando o eletrodo de 
cobre ao pólo positivo e o eletrodo de ferro ao pólo negativo de uma fonte de 
alimentação de corrente continua.  Observar o que acontece. 

Experimento 3 

 Em um béquer de 250 mL colocar 200 mL de solução aquosa a 3% de 
cloreto de sódio, 1 mL de solução aquosa alcoólica a 1% de fenolftaleina e 2 
mL de solução de ferricianeto de potássio 1 mol.L-1.Imergir o eletrodo de ferro, 
previamente lixados e secos com acetona, e o eletrodo de grafite. Ligar o 
eletrodo de ferro ao pólo negativo e o eletrodo de grafite ao pólo positivo de 
uma fonte de alimentação de corrente continua. Observar o que acontece.  

(c) Verificação das Áreas Anódicas e Catódicas 

 Coloque em uma placa de ferro limpa, decapada com HCl lavada e seca, 
3 a 4 gotas de solução de NaCl contendo K3[Fe(CN)6] e fenolftaleina. Após 
alguns minutos observar o que acontece.  

(d) Corrosão na Linha d’Água 

 Mergulhe parcialmente o prego no tubo de ensaio contendo: 

(a) Água de torneira 

(b) Solução de NaCl 5% 

 Após uma semana, observe o que acontece. 

(f) Corrosão sob tensão 

 Em um béquer, aquecer até fever 300 mL de água destilada. Adicionar 
4,5g de aguar-águar em pó. Agitar até dissolução total. Retirar do 
aquecimento, acrescentar 15 gotas de K3[Fe(CN)6] e 10 gotas de fenolftaleina. 
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Homogeneizar o sistema. Colocar um prego normal e outro tensionado 
(dobrado) na placa de Petri (os pregos devem estar lixados e secos) e 
adicionar a solução de aguar-aguar ainda quente sobre eles (Figura 1). Deixar 
as placas de Petri em repouso, esfriando. Após uma semana observar o que 
acontece. Preencher a Tabela 3. 

 

(g) Prevenção da Corrosão 

 Envolver um prego com a fita de zinco, outro com a fita de cobre e o outro 
com a fita de magnésio. Os pregos devem estar lixados e secos, assim como 
as fitas de cobre, zinco e magnésio. Colocar os pregos envolvidos com as 
fitas metálicas e adicionar a solução de aguar-aguar ainda quente preparada 
no item 3.5 (Figura 2). Deixar as placas de Petri em repouso, esfriando. Após 
uma semana observar o que aconteceu. Preencher a Tabela 4. 
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5 Resultados 

Tabela 1: Resultados do Experimento de Corrosão Úmida do Ferro 

Condição Observações 
Houve 

Corrosão? 

Água de torneira   

HCl 3 mol.L-1   

HCl 6 mol.L-1   

NaOH 0,1 mol.L-1   

HNO3 1:5   

NaCl 5%   

Lâmina de ferro   

Tabela 2: Resultados observados no experimento de corrosão em solução 
aquosa 

Experimento Observações: 

1 

Parte (a) 

 

Parte (b) 

 

2 

Parte (a) 

 

Parte (b) 

 

3 
 

 

Tabela 3: Resultados referentes ao experimento da corrosão sob tensão 

Experimento Observações: 

Prego 
Normal 

 

Prego 
Tencionado 
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Tabela 4: Resultados referentes ao experimento de proteção contra corrosão 

Experimento Observações: 

Prego envolto 
a fita de cobre 

 

Prego envolto 
a fita de zinco 

 

Prego envolto 
a fita de 

magnésio 

 

6 Análise dos Dados  

1) Explicar o que foi observado no procedimento (a) Caso houve reação de 
corrosão, colocar as reações ocorridas. 

2) Explicar o que foi observado no procedimento (b). Colocar as reações 
anódicas e catódicas ocorridas. 

3) Com relação ao experimento relativo a Verificação das Áreas Anódicas e 
Catódicas explique qual é a região anódica e qual a região catódica. Coloque a 
reações envolvidas. 

4) Explique o experimento de corrosão na linha d’água e o experimento de 
corrosão sob tensão. Coloque as reações envolvidas. 

5) Explique o experimento relativo a proteção contra corrosão. Coloque as 
reações envolvidas 
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PROTEÇÃO CATÓDICA E ANÓDICA 

1 Introdução 

A proteção catódica é um método de combate a corrosão que consiste na 
transformação da estrutura para proteger o cátodo de uma célula eletroquímica 
ou eletrolítica. É empregado para resguardar estruturas enterradas ou 
submersas tais como dutos, tanques, pés-de-torre, navios e plataformas. 
Existem a proteção catódica terrestre e a proteção catódica marítima, que usam 
sistemas galvânicos e por corrente impressa para promover a proteção da 
estrutura. 

A proteção anódica é um método de aumento da resistência à corrosão que 
consiste na aplicação de uma corrente anódica na estrutura a proteger. A 
corrente anódica favorece a passivação do material dando-lhe resistência à 
corrosão. A proteção anódica é empregada com sucesso somente para os 
metais e ligas formadores de película protetoras, especialmente o titânio, o 
cromo, ligas de ferro-cromo, ligas de ferro-cromo-níquel. O seu emprego 
encontra maior interesse para eletrólitos de alta agressividade (eletrólitos fortes), 
como por exemplo um tanque metálico para armazenamento de ácidos. A 
proteção anódica não só propicia a formação da película protetora mas 
principalmente mantém a estabilidade desta película. O emprego de proteção 
anódica é ainda muito restrito no Brasil, porém tem grande aplicação em outros 
países na indústria química e petroquímica. 

O diagrama de Pourbaix  (Figura 1), também conhecido como diagrama 
potencial/pH ou diagrama Eh/pH, é uma representação gráfica das possíveis 
fases de equilíbrio estáveis de uma sistema eletroquímico. As linhas 
representam as fronteiras entre as áreas de estabilidade das várias espécies 
iônicas de um determinado elemento, tal como deduzido a partir da equação de 
Nernst. O diagrama de Pourbaix pode assim ser interpretado como umdiagrama 
de fase comum, contendo entretanto outro tipo de eixos. Tal como os diagramas 
de fase, não representam taxas de reação ou efeitos cinéticos. Foram 
inventados pelo químico belga, nascido na Rússia, Marcel Pourbaix (1904–
1998). 
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Figura 1 

2 Objetivo 

O objetivo desta aula é 
anódica.  

 

3 Materiais e Reagentes

 Eletrodo de Calomelano 
saturado 

 Cloreto de sódio 

 Barra de cobre 

 Barra de Zinco 

 Barra de aço carbono

 Multimetro 

4 Procedimento Experimental

4.1 – Determinação das condições iniciais do sistema 

a) Prepare uma solução de cl

b) Determine o potencial eletrolítico do aço na solução de cloreto de sódio 0,1M. 

c) Verifique o pH da solução. 

d) Verifique no diagrama de Pourbaix qual a espécie estável no sistema. 

 

4.2 – Sistema aço/cobre 

a) Monte um sistema composto por um eletrodo de aço em contato com um 

eletrodo de cobre.  

b) Meça o potencial do eletrodo de aço e verifique no diagrama de Pourbaix qual 

a espécie estável.  

c) Descreva quais as reações estão ocorrendo. 

de Físico Química Experimental II – Química Industrial

Figura 1 – Diagrama de Pourbaix para do ferro 

 

O objetivo desta aula é Verificar a formação de proteção catódica e 

e Reagentes 

Eletrodo de Calomelano  Espátula de porcelana

  Proveta graduada

 Bequer 

 Vidro de relógio 

Barra de aço carbono  Papel indicador 

 

Procedimento Experimental 

Determinação das condições iniciais do sistema  

a) Prepare uma solução de cloreto de sódio 0,1M.  

b) Determine o potencial eletrolítico do aço na solução de cloreto de sódio 0,1M. 

c) Verifique o pH da solução.  

d) Verifique no diagrama de Pourbaix qual a espécie estável no sistema. 

Sistema aço/cobre  

a) Monte um sistema composto por um eletrodo de aço em contato com um 

b) Meça o potencial do eletrodo de aço e verifique no diagrama de Pourbaix qual 

c) Descreva quais as reações estão ocorrendo.  

Química Industrial 
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Verificar a formação de proteção catódica e 

de porcelana 

Proveta graduada 

 

b) Determine o potencial eletrolítico do aço na solução de cloreto de sódio 0,1M.  

d) Verifique no diagrama de Pourbaix qual a espécie estável no sistema.  

a) Monte um sistema composto por um eletrodo de aço em contato com um 

b) Meça o potencial do eletrodo de aço e verifique no diagrama de Pourbaix qual 
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4.3 – Sistema aço/zinco  

a) Monte um sistema composto por um eletrodo de aço em contato com um 

eletrodo de zinco.  

b) Meça o potencial do eletrodo de aço e verifique no diagrama de Pourbaix qual 

a espécie estável. 

c) Descreva quais as reações estão ocorrendo.  
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ANODIZAÇÃO 

1 Introdução 

A maioria dos metais sofre corrosão e se dissolve se for usado como 

anodo de uma célula eletrolítica. O alumínio, entretanto, segue um caminho 

diferente se o eletrólito for uma solução de ácido sulfúrico. 

 O termo “anodização” aqui se refere ao processo de depositar sobre 

peças de alumínio uma fina camada de óxido. O óxido de alumínio é 

quimicamente igual à safira e ao rubi, conferindo uma dureza extraordinária à 

superfície. Também permite que a superfície seja tingida, resultando em uma 

coloração metálica, difícil de se obter por outros meios (as tintas em geral 

apresentam uma má aderência ao alumínio). 

 

O processo é feito em quatro etapas: 

 Limpeza e preparo da peça de alumínio 

 Depósito do óxido (anodização propriamente dita) 

 Tingimento 

 Selagem. 

 

  Esses processos conferem ao metal maior proteção química e 

mecânica, assim como melhor aspecto visual, e consistem na utilização da 

energia elétrica para a produção de filmes de óxido de alumínio, combinados ou 

não com outras espécies químicas. Os ensaios possibilitam a abordagem de 

diversos conceitos importantes como reação redox, solubilidade, química de 

sólidos inorgânicos e suas aplicações, termodinâmica e eletroquímica. A 

eletroquímica é a área da química que estuda processos que envolvem a 

conversão de energia química em energia elétrica (células galvânicas) ou vice-

versa (células eletrolíticas). O sistema desenvolvido neste trabalho consiste na 

oxidação eletrolítica do alumínio em diferentes soluções aquosas, empregando-

se placas de alumínio como eletrodos. Esse processo é conhecido como 

anodização e envolve uma reação termodinamicamente espontânea. Porém, 

com o uso da eletrólise, que é um fenômeno físico-químico não espontâneo, a 

camada de óxido de alumínio apresenta maior espessura. A anodização é 

bastante empregada na indústria, pois através da mesma o alumínio adquire 

maior aderência, resistência ao desgaste e corrosão. Além disso, a camada de 
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óxido de alumínio pode ser pigmentada, conferindo maior valor agregado. A 

pigmentação pode ser obtida por eletrocoloração, através do qual é possível 

definir a espessura da camada colorida em função da corrente elétrica 

introduzida. Íons podem ser introduzidos e reduzidos no interior dos poros do 

óxido de alumínio, dando origem à coloração da camada desse composto. 

 

2 Objetivo 

Preparar a superfície de alumínio realizando a anodização com pigmentação por 

eletrocoloração. 

3 Materiais e Reagentes 

 Lixa d´água 600  Fios de cobre 

 Soda Cáustica  Fonte de corrente contínua 

 Peça de alumínio  Corante 

 Ácido Sulfúrico Concentrado  

4 Procedimentos Experimentais 

4.1 Preparação da superfície: A anodização não corrige nenhum defeito ou 

imperfeição. Inicialmente, ambas foram limpas e lixadas com lixa d’água 600. A 

peça destinada ao acabamento fosco foi mergulhada em solução de soda 

cáustica. Ocorre uma reação que libera hidrogênio e aos poucos corrói a 

superfície do alumínio, deixando-a fosca. A peça destinada ao acabamento 

brilhante foi polida com estopa, massa de polir e, acima de tudo, paciência. O 

acabamento com soda cáustica é bem menos trabalhoso e produz bons 

resultados. 

4.2 Preparação da solução de ácido sulfúrico: Misture 1 volume de ácido 

sulfúrico concentrado com 6 volumes de água. O ideal é usar água destilada. Há 

um consenso na literatura de que a água clorada da torneira pode causar 

problemas. CUIDADO! Adicione o ácido concentrado à água, e NÃO a água ao 

ácido. A reação é violenta e exotérmica (esquenta muito). Adicione um pouco de 

cada vez e espere esfriar antes de nova adição. Trabalhe com equipamento de 

proteção. Óculos e luvas são obrigatórios. O objetivo é conseguir uma solução 

de ácido de aproximadamente 15% em massa.  

4.4 Montagemdo conjunto: usar um cátodo de fio de cobre permanentemente 

mergulhado na solução e não houve problema algum, mesmo quando a tensão 
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elétrica foi desligada. Entretanto, o catodo mais usado para anodização é o 

chumbo. Uma tira de chumbo imersa na solução, com uma parte para fora que 

permita sua ligação à fonte de alimentação seria ideal; entretanto, o chumbo é 

difícil de obter e é tóxico. Catodos de alumínio também são muito utilizados 

atualmente, sendo recomendado montar com uma área de 1,5 a 2 vezes o 

tamanho da peça. 

4.5 Aplicação de eletricidade: A fonte de alimentação deve ser capaz de 

fornecer entre 5 e 15 volts, e ter capacidade de alguns Ampères. A fonte usada 

nesta foto foi uma fonte chaveada de computador. Utilizamos a saída de 5 volts 

e a corrente ficou entre 0,4 e 1,2A. A corrente deve ficar entre 0,3 e 3 amperes 

por decímetro quadrado (uma área de 10cm x 10cm). SOMENTE ALUMÍNIO 

PODE SER UTILIZADO COMO SUPORTE E CONEXÃO ELÉTRICA DO 

ANODO. Deixe a peça anodizando por cerca de 3 horas. 

Figura 1 – Estrutura porosa do óxido formado 

 

 

4.6 Tingimento: Seque levemente com papel toalha e mergulhe a peça no 

corante ou aplique-o com um pincel. O corante ideal é uma questão de tentativa 

e erro. De preferência, deve ser solúvel em água. Podem ser testados corantes 

para tecidos, tintas para canetas hidrográficas, corantes para alimentos, etc. 

Para um mesmo tipo de corante podem ser obtidos resultados diferentes, 

dependendo da cor. Existem empresas especializadas na venda de corantes 

para coloração de alumínio anodizado. Estes corantes apresentam excelente 

solidez à luz e a intempéries, podem ser encontrados corantes solúveis em água 

e solvente.  
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Figura 2 – Peças de alumínio anodizadas e tingidas 

 

 

4.7 Selagem: Mergulhando a peça em água fervente durante 30 minutos. Este 

banho serve para fechar os poros da camada de óxido de alumínio. Se possível, 

faça a fervura em solução de corante.  

Figura 3 – Esquema de montagem para o processo de anodização 
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GALVANOPLASTIA 

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. 

2- 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 

4.1 – Cobreamento de uma peça metálica 

 Colocar 100 mL de ácido clorídrico 1 mol.L-1 em um béquer de 250 mL. 
Coloque a peça a ser cobreada (obs.: a peça deve estar previamente lixadas e 
secas com acetona) neste béquer, deixa por 1 minuto para eliminar oxidação ou 
impurezas impregnadas. Retire a peça com o auxílio de uma pinça e enxágüe 
com água destilada por aproximadamente 1 minuto. Coloque 200 mL de solução 
ácido sulfúrico 200 g.L-1 em béquer  e dissolva 5,0 g de sulfato de cobre. 
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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 

1) Escreva as reações que ocorrem no ânodo e no cátodo. 

2) Quais os potenciais necessários para as reações ocorrerem? 
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CONDUTIMETRIA 

1 Introdução 

A condutância, L, de um condutor é definida como sendo o inverso de sua 
resistência, isto é, 

d

a

R

1
L    (1) 

sendo que L é expressa em ohm-1, R resistência, d é o comprimento do 
condutor,  é a condutância específica ou condutividade e a a área do condutor. 

A relação d
a  é denominada constante da célula. 

 A condutividade de uma solução eletrolítica varia com a concentração da 
solução, com as cargas e a natureza dos íons e com a temperatura. Deste 
modo, é conveniente só comparar a condutividade de soluções que contenha o 
mesmo número de cargas, trabalhando com a condutância molar (), dada 
como a condutividade de soluções contendo um equivalente de cargas por cm3: 

c

.1000 
   (2) 

sendo c a concentração da solução em equivalentes por litro. 

A condutância molar varia com a concentração e, extrapolando a uma 
concentração zero tem-se o valor da condutância molar à diluição infinita (). A 
relação entre a condutância molar e a condutância molar à diluição infinita é: 

c.b    (3) 

sendo b uma constante. 

 Para soluções aquosas de KCl, a 25oC, a relação entre a condutância 
molar e a concentração e equivalentes por litro pode ser calculada a partir da 
equação empírica de Shedlowsky: 

 c2274,01.c.9,94c85,9382,149    (4) 

 A condutância molar de um eletrólito à diluição infinita é o resultado das 
contribuições do cátion e do âniom, tal que: 





    (5) 

sendo 
  e 

  as condutividades limite molares de cátions e ânions, 
respectivamente. 

 Quando o eletrólito é fracamente dissociado,  varia com a concentração, 
principalmente porque o grau de dissociação () varia fortemente com a 
concentração. Em uma primeira aproximação pode-se chegar à relação: 




   (6) 

 Uma vez calculado  e determinada experimentalmente a condutância 
molar (), é possível calcular o grau de dissociação real do eletrólito fraco, nesta 
concentração, e daí a constante de dissociação. 
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2 Objetivo 

O objetivo desta aula é determinar a condutância molar, a diluição infinita 
de um eletrólito fraco e de um eletrólito forte. 

3 Materiais e Reagentes 

 Condutivímetro  Bureta de 50 mL 

 Balão volumétrico de 100 mL   Banho termostático 

 Balão volumétrico de 250 mL  Solução de KCl 0,10 e 0,01 
mol.L-1 

 Pipeta de 50 mL  Solução de ácido acético 0,05 
mol.L-1 

 Béquer de 100 e 200 mL  Etanol 

4 Procedimento Experimental 

(a) Calibração da Célula 

 Lave cuidadosamente as células de condutividade com álcool etílico e 
depois com água destilada. Tome 100 mL de uma das soluções de KCl e 
coloque em um béquer de 200mL e meça a condutividade. Repita o processo 
com a outra solução de KCl. 

(b) Determinação da condutância molar e da constante da célula 

 Prepare 10 soluções de KCl, de 100 mL, cujas concentrações vão de 0,1 
a 5x10-5 mol.L-1 (Use o método das diluições). Coloque as soluções em 
béqueres e coloque no banho termostático a 25oC até atingir o equilíbrio térmico. 
Meça, a seguir, a condutividade de cada solução. Após cada determinação lave 
bem a célula com água destilada. Determine também a condutividade da água 
destilada. 

(c) Determinação da constante de dissociação do ácido acético 

 A partir da solução de ácido acético 0,05 mol.L-1 prepare, por diluição, 
mais quatro soluções de concentrações 0,01 mol.L-1, 0,025 mol.L-1, 0,005 mol.L-1 
e 0,0025 mol.L-1. Coloque todas as soluções em banho termostático a 25oC. 
Espere atingir o equilíbrio térmico e meça a condutividade das soluções. 

5 Resultados 

Tabela 1: Resultados de condutância das soluções de KCl 

[KCl] mol.L-1 Condutividade  [KCl] mol.L-1 Condutividade 
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Tabela 2: Resultados de condutância das soluções de ácido acético 

[ácido acético] mol.L-1 Condutividade 

0,05  

0,01  

0,025  

0,005  

0,0025  

 

6 Análise dos Dados 

1) Calcule a constante da célula utilizando a equação 1 e os valores da 
condutividade dados na Tabela 3. 

Tabela 3: Valores de condutividade das soluções de KCl em diversas 
temperaturas 

 Temperatura (oC) 

[KCl] mol.L-1 18 20 25 

Condutividade 
(cm.-1) 

0,1 0,01119 0,01167 0,01289 

0,01 0,001125 0,001278 0,001413 

2) A partir dos dados obtidos no item (b), calcule as condutâncias molares pela 

equação 2. Faça o gráfico da condutância em função de c  e extrapole para a 
concentração zero. Determine o valor de  (equação 3) 

3) A partir dos dados obtidos no item (c), determine  para cada solução a partir 
das equações 1 e 2. Faça o gráfico da condutância em função de c  e 
determine por extrapolação . Calcule  a partir da equação 6 (use  = 399 -

1.cm2.mol-1) e determine a constante de dissociação para cada solução, sabendo 
que, para o ácido acético   12 1.cK  . 

4) O que é mobilidade iônica? 

5) Quais as causas de erro deste experimento? 

6) Compare o valor da constante de dissociação do ácido acético determinada 
com a da leitura. Discuta os resultados. 

7) Por que .obtido neste experimento difere do valor 399 -1.cm2.mol-1? 
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FORÇA IÔNICA E SOLUBILIDADE 

1 Introdução 

 A solubilidade de um sal em água é influenciada pela presença de outros 

eletrólitos, devido à variação dos coeficientes de atividade dos íons de sal, pelo 

efeito do íon comum ou pela ocorrência de uma reação química envolvendo um 

dos íons de sal. Por exemplo, a dissolução do sulfato de em água na qual se tem 

os equilíbrios: 

Ag2SO4 (s) ↔ Ag+
(aq) + SO4

-2
 (aq)(K) 

Ag2SO4 (s) ↔ AgSO4 (aq. não dissociado) (K´) 

Ag+
(aq) + SO4

-2
 (aq) ↔ AgSO4 (aq. não dissociado) (K” = K/K´) 

 Como a concentração do sulfato de prata não dissociado não faz parte do 

estudo deste experimento, ela deve ser subtraída nos cálculos e, para isto, sabe-

se que k´ = 1,05x10-2 mol L-1. 

 A constante de dissociação, K, é dada pelo produto da atividade dos íons 
Ag+ e SO4

2-, tal que: 


2
4

.
SOAg
aaK   (1) 

e na prática 

  
 2

4
2 .. SOAgK    (2) 

sendo  o coeficiente de atividade médio. A força iônica  é dada por: 


i

2
ii Z.c

2

1
  (3) 

sendo Zi o numero de cargas do íon i e ci a sua concentração. 

 Quando a força iônica tende para zero, as atividades dos íons são iguais 
às suas concentrações. Pela teoria de Debye-Hückel a constante de equilíbrio 
está relacionada com a força iônica segundo a equação: 






B1

.A
Klog.

2

1
Clog   (4) 

sendo A e B duas constantes.  

2 Objetivo 

Este experimento tem como objetivo determinar a variação da solubilidade do 
sulfato de prata em função da força iônica da solução. 
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2- Materiais e Reagentes 

 Microbureta  Termômetro 

 Erlenmeyers com rolhas de 100 mL  sulfato de prata 

 Erlenmeyers de 250 mL  Solução de nitrato de sódio 0,125 
mol/L 

 Pipeta volumétrica de 25 mL  Solução de KSCN 0,05 mol.L-1 

 Pipeta graduada de 1, 10, 25 e 
50mL 

 Solução de HNO3 0,05 mol.L-1 

 Banho termostático  Solução de alúmen de ferro 
amoniacal (indicador) 

4- Procedimento Experimental 

 Em cinco erlenmeyers de 100 mL pese aproximadamente 0,5 g de sulfato 
de prata. Adicione a seguir, em cada erlenmeyer, as soluções como indicado no 
Quadro 1: 

Quadro 1: Quantidades a serem adicionadas de água e nitrato de sódio. 

Amostra Água destilada 
(mL) 

NaNO3 (mL) [NaNO3] (mol.L-1) 

1 75 0 0 

2 67,5 7,5 0,0125 

3 60 15 0,0,025 

4 45 30 0,05 

5 0 75 0,125 

Arrolhe os erlenmeyers e coloque em banho termostático de 50 a 60oC. Agite 
vigorosamente por 5 minutos. Deixe os frascos por 10 minutos em banho 
termostático a 25oC e espere atingir o equilíbrio térmico (cerca de 1 hora). 

 Tomando cuidado para que os cristais não penetrem na pipeta, pipete 
exatamente 25 mL de cada solução, sem retirar os frascos do banho e coloque-
os em um erlenmeyer de 250 mL que já contenha 20 mL de HNO3 0,5 mol.L-1. 
Titule cada solução com KSCN 0,05 mol.L-1, para determinar a concentração dos 
íons Ag+, usando como indicador 0,25 mL de solução de alúmen de ferro. 

5-Resultados 

Tabela 1: Resultados obtidos na titulação 

Amostra [NaNO3] (mol.L-1) 
Volume gasto de 

KSCN (mL) 
[Ag+] (mol.L-1) 

1 0   

2 0,05   

3 0,1   

4 0,2   

5 0,5   
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6- Análise dos Dados 

1) Calcule a solubilidade do acetato de prata a partir de suas titulações. Subtraia 
a concentração de acetato de prata não dissociado utilizando o valor de K’. 
Encontre a solubilidade iônica c, em mol.L-1

 de solução. 

2) Calcule a força iônica  para cada solução a partir da equação 3. 

3) Faça o gráfico de logc versus 




25,11
509,0 , extrapole a =0 e determine K 

a partir da equação 4. 

4) A partir da equação 2, calcule o valor de  de acetato de prata para cada 
solução estudada. 

5) Explique porque a solubilidade de um sal é função da força iônica 

6) A partir da teoria de Debye-Hückel, calcule o raio da nuvem iônica para cada 
caso experimental. Compare estes resultados com as várias solubilidades. 

  



Apostila de Físico Química Experimental II – Química Industrial 

42 

ESTABILIDADE DE UMA SUSPENSÃO COLOIDAL 

1 Introdução 

 O estado coloidal é constituído de duas fases: um meio de dispersão e 
uma fase dispersa. A fase dispersa é formada por partículas de 1nm a 1m de 
diâmetro. As partículas coloidais podem manter-se em suspensão de duas 
maneiras: por repulsão eletrostática ou por adsorção de moléculas de solvente. 
No primeiro caso, a estabilidade da suspensão é devida a adsorção de íons, de 
modo que as partículas, de mesma carga elétrica, se repelem. 

 A estabilidade de uma suspensão coloidal depende basicamente da 
resistência que as partículas oferecem à agregação durante as colisões 
(coagulação). Certos fatores podem aumentar ou diminuir a estabilidade de uma 
suspensão. Por exemplo, polímeros que são adsorvidos podem aumentar a 
estabilidade, enquanto um eletrólito pode provocar a floculação de sóis liófobos. 

2 Objetivo 

O objetivo desta aula é observar condições de estabilidade de uma 
suspensão coloidal de enxofre e verificar a influência de um eletrólito e de um 
polímero na estabilidade de uma suspensão coloidal. 

3 Materiais e Reagentes 

 Béquer de 250 mL  Funil simples para filtração 

 Tubos de ensaio 1 x 20 cm com 
rolhas 

 Pipeta de 1 , 5 e 10 mL 

 Suporte para tubos de ensaio 

 Manta aquecedora 

 Solução de amido 0,1% (recém-
preparada) 

 Balão de fundo redondo de 200 mL  Enxofre 

 Condensador  Solução de NaCl 10% 

 Papel de filtro  Acetona 

4 Procedimento Experimental 

 Pese 1 g de enxofre. Coloque-o no balão de um sistema de refluxo e 
adicione 50 mL de acetona. Aqueça o sistema até que a solução entre em 
ebulição e mantenha a temperatura por 10 minutos. Ferva em um béquer 100 
mL de água. Em uma capela com exaustão eficiente, longe de chamas ou 
faísca, adicione lentamente (ATENÇÃO) a solução de enxofre, ainda fervendo 
sobre a água em ebulição. A acetona se evapora e o enxofre, insolúvel em água, 
forma uma suspensão coloidal. Filtre a suspensão. Prepare 7 tubos de ensaio, 
numerando de 1 a 7, e adicione as seguintes soluções conforme o Quadro 1. 
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Quadro 1: Quantidade de suspensão coloidal, amido e solução de NaCl. 

No do tubo 
Suspensão 

Coloidal (mL) 
Amido 0,1% (mL) NaCl 10% (mL) 

1 

5 

0 0 

2 0 1 

3 1 0 

4 1 1 

5 2 1 

6 3 1 

7 4 1 

 Arrolhe os tubos e deixe-os em repouso por 24 horas. Observe então as 
modificações de turbidez ou cor da soluções em cada tubo, comparando com a 
solução do tubo no 1. Anote cuidadosamente as observações. Guarde os tubos 
por mais 24 horas e repita as observações e anotações. Espere mais 24 horas, 
observe e anote. 

5 Resultados 

Tabela 1: Resultados experimentais observados 

No do tubo Observações 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

6 Análise dos Dados 

1) Indique quais são as suspensões mais estáveis. Classifique por ordem de 
estabilidade os tubos. 

2) Interprete suas observações sobre a estabilidade das suspensões em termos 
da adsorção de amido e da interferência do  eletrólito. Explique 

3) Observe o efeito Tyndall no sol preparado e discuta-o. 
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DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO MICELAR 

1 Introdução 

Soluções surfactantes ou tensoativos apresentam propriedades físicas 
incomuns. Em soluções diluídas, elas atuam como eletrólito normais, mas em 
concentrações razoalvemente definidas ocorrem variações bruscas em diversas 
propriedades físicas, como pressão osmótica, condutância, turbidez e tensão 
superficial. Estas propriedades podem ser eplicadas teoricamente em termos da 
formação de agregados organizados, ou micelas dos íons de substâncias 
tensoativas, sendo as cadeias lipofílicas orientadas para o interior da micela, 
deixando assim os grupos polares em contato com o meio aquoso. A 
concentração acima da qual a formação de micelas se torna apreciável é 
chamada de concentração micelar crítica. A formação de micelas diminui a 
condutância molar de soluções de substância tensoativas. 

2 Objetivo 

O objetivo desta aula é determinar a concentração micelar crítica em 
diferentes meios aquosos. 

3 Materiais e Reagentes 

 Béquer de 250 mL de copo alto  Banho termostático 

 Condutivimentro  Solução de NaCl 0,5 mol.L-1 

 Solução de lauril sulfato de sódio 0,08 
mol.L-1 

 Solução de HCl 0,5 mol.L-1 

 Solução de NaOH 0,5 mol.L-1    Solução de Na2SO4 0,5 mol.L-

1 

4 Procedimento Experimental 

 Lavar a célula de condutância com água destilada, colocar nela água 
destilada e em seguida depositá-lo em um banho termostático, para efetuar a 
medida da condutância, após o equilíbrio térmico. Adicionar 1 mL de solução de 
lauril sulfato de sódio 0,08 mol.L-1 e medir a condutância novamente. Adicionar 
mais 1 mL de solução de lauril sulfato de sódio 0,08 mol.L-1 e medir a 
condutância. Adiciona-se mais de solução de lauril sulfato de sódio 0,08 mol.L-1 
até completar 20 medidas de condutância. Repetir o mesmo procedimento, 
porém trocando a água por solução de NaOH, NaCl, HCl ou Na2SO4. 

  



Apostila de Físico Química Experimental II – Química Industrial 

45 

5 Resultados 

Volume 
adicionado 
de Lauril 
sulfato de 
sódio (mL) 

Condutância 

H2O NaOH NaCl HCl Na2SO4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

6 Análise dos Dados 

1) Faça o gráfico da condutância molar em função da concentração de lauril 
sulfato de sódio e determine a concentração micelar crítica (CMC). 

2) Compare o valores de CMC obtidos para as diferentes soluções aquosa. O 
que se observa? Explique. 

3)Quais os fatores que influencial na formação de micelas com baixa CMC? 
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ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

1 Introdução 

O fenômeno da adsorção envolve a acumulação entre fases ou de 
concentração de uma substância em uma superfície ou interface de grande área 
específica e afinidade física entre a superfície do material adsorvente e o 
adsorvato. 

Os principais elementos da adsorção são o fluido, a superfície (normalmente um 
sólido poroso) e os componentes retidos pela superfície. O adsorvente é o sólido 
no qual se dará o fenômeno de adsorção, o fluido em contato com o adsorvente 
é denominado adsortivo e o analito retido pelo adsorvente de adsorbato. 

A interação entre adsorbato e o adsorvente pode ocorrer através de forças de 
Van der Waals, dipolo-dipolo ou ligações químicas covalentes. Segundo as 
forças envolvidas, a adsorção pode ser dividida em física e química, também 
denominada quimiossorção. Na primeira o adsorvato se liga ao adsorvente 
apenas por interações de Van der Waals ou dipolo-dipolo, o que faz com que 
uma molécula se desloque sobre a superfície do adsorvente perdendo energia 
sendo adsorvida. Já na adsorção química ocorre o rompimento e formação de 
novas ligações químicas, geralmente ligações covalentes, entre as moléculas e 
a superfície do adsorvente. Essas moléculas de adsorvato se acomodam em 
sítios favorecendo o número de coordenação máximo  

Os modelos de isotermas de adsorção são fundamentais para descrever 
como o adsorvato interage com o adsorvente, de forma que, compreendendo a 
natureza da interação, seja possível realizar o melhor uso do adsorvente A 
análise das isotermas de adsorção consiste basicamente na determinação da 
concentração inicial (antes do contato do adsorvente) e da concentração final 
(no tempo de equilíbrio, após o contato) das soluções de trabalho. A partir desta 
análise é possível determinar o valor de qe (concentração de metal adsorvido no 
sólido em mg g-1) a qual é dado pela equação 1: 

q =
.

   (1) 

Sendo C0 a concentração inicial (mg g-1); Ceq a concentração após o contato (mg 
g-1), V o volume da solução (L) e m a massa do adsorvente (g). 

As formas lineares das isotermas são mais frequentemente utilizadas por 
razões práticas, uma vez que oferecem os meios para determinar as constantes 
e outros parâmetros que descrevem a cinética de adsorção a partir de dados 
experimentais. A correlação matemática é geralmente representada por gráficos 
que expressam a quantidade adsorvida na fase sólida contra a sua concentração 
residual na solução. Esta separação de íons de metal entre as fases aquosa e 
sólida será descrita por uma ou mais isotermas de adsorção e conduz a 
resultados empíricos relacionados com o mecanismo de adsorção, tais como a 
monocamada ou multicamadas de modelos. Diferentes modelos têm sido 
propostos para descrever os processos de adsorção, dentre eles os modelos de 
Langmüir e Freundlich. 

A isoterma de Langmüir assume que a adsorção ocorre em sítios de 
adsorção homogêneos, específicos e limitados dentro do adsorvente. Além 
disso, assume-se que a adsorção ocorra em monocamada, na qual todos os 
sítios de adsorção envolvidos são energeticamente idênticos e não dependem 
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da presença ou ausência de outras entidades adsorvidas nos sítios vizinhos, ou 
seja, a interação entre as moléculas adsorvidas é desprezível  

O modelo de Langmüir é representado pela equação 2: 

q =
á

     (2) 

Sendo qe a concentração de metal adsorvido no sólido (mg g-1), Ceq a 
concentração residual de metal em solução (mg L-1), qmáx a adsorção máxima 
específica correspondente aos locais de saturação (mg g-1), e KL a constante de 
Langmüir (L g-1) e está relacionada com a energia da adsorção e a capacidade 
de adsorção máxima. 

O modelo de Langmüir pode ser escrito de forma linearizada de acordo com a 
equação 3: 

=
á

+
á

       (3) 

A partir do gráfico de  em função de Ceq é possível determinar qmax e o KL. 

A isoterma de Freundlich foi desenvolvida em bases empíricas e é 
normalmente aplicado a sistemas não ideais de adsorção, tanto em superfícies 
heterogêneas como para adsorção em multicamadas. 

Este modelo matemático conceitualmente adequa-se a descrever a 
adsorção em superfície energeticamente heterogênea. Esse modelo é 
apropriado para adsorção em monocamadas e multicamadas. Porém, apresenta 
baixa aderência aos dados experimentais quando a concentração ou pressão do 
adsorvato é muito alta. 

A isoterma de Freundlich é expressa pela equação 5: 

q = K C      (5) 

Sendo KF é a constante de Freundlich e 1/n é o fator de heterogeneidade. n é 
uma medida do desvio da linearidade da adsorção. O seu valor indica o grau de 
não-linearidade entre a concentração da solução e adsorção como se segue: se 
o valor do n é igual à unidade, a adsorção é linear, se o valor for inferior à 
unidade, isso implica que o processo de adsorção é química, se o valor é 
superior à unidade, a adsorção é um processo físico favorável. Outra maneira de 
se avaliar o valor de n, é se este for menor que 1, indica que a intensidade de 
adsorção é boa (ou favorável) ao longo de todo o intervalo de concentrações 
estudada, mas se o valor de n for maior que 1, significa que a adsorção é 
favorável a uma concentração elevada, mas desfavorável em menores 
concentrações.. 

O valor de 1/n é importante, pois é uma maneira de descrever a 
intensidade de adsorção ou a heterogeneidade da superfície. O valor de 1/n 
deve estar entre 0 e 1, se o processo de adsorção é descrito por quimissorção. 
Quanto mais próximo de 0 o valor de 1/n é, mais heterogênea é a superfície da 
fase sólida. 

A equação 5 pode ser expressa da forma linearizada, conforme descrito 
na equação 6: 

log q = log K + log C      (6) 
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Os valores de KF e n podem ser obtidos a partir da inclinação e intercepção de 
uma reta construída a partir de log qe versus log Ceq  

2 Objetivo 

O Objetivo desta aula e estudar a adsorção do ácido acético sobre carvão 
e calcular as constantes de adsorção do ácido utilizando os modelos de 
Freundlich e Langmuir. 

3 Materiais e Reagentes 

 Erlenmayer de 250mL (6 por grupo)  Ácido acético P.A. 

 Bureta de 50 mL 
 Hidróxido de sódio 1 mol.L-1 
(padronizada) 

 Pipeta de 10, 25 e 50 mL  Carvão ativo seco a 120°C 

 Balão volumétrico de 100 mL (6 por 
grupo) 

 Fenolfateléina 1% e termômetro 

 Balão volumétrico de 250 mL  Funil de vidro e papel de filtro 

4 Procedimento Experimental 

(a) Preparação do carvão ativo (realizado pelo técnico). 

Pesar 20 gramas de carvão ativo num béquer e lavar com água 
destilada. Em seguida filtrar e secar em estufa a 120 C por uma hora. 
Resfriar e armazenar em dessecador até início da aula. 

(b) Preparação e padronização de solução de ácido acético 1,0 mol/L 

Calcule o volume de ácido acético P.A. (d = 1,05 g/mL) necessário para 
preparar 250mL de solução 1,0 mol/L (verifique no rótulo os dados de massa 
molecular e densidade). Padronize esta solução com 25,0 mL de solução 
padronizada de NaOH 1,0 mol/L, usando fenolftaleína como indicador. 

Após padronização da solução de ácido acético, prepare seis soluções de 
100mL de ácido acético segundo as diluições sugeridas na tabela 1 (cada grupo 
deverá preparar as suas soluções). Preencha a tabela com a concentração final 
de cada solução. 

(c) Isotermas de Adsorção 

Pese em seis erlenmeyers e adicione 2g de carvão ativo em cada um 
(faça as pesagens rapidamente, para evitar a adsorção de impurezas da 
atmosfera e anote na Tabela 2 com todas as casas decimais). Transfira 100mL 
das soluções preparadas no item 3.2. para os erlenmayers que contêm o carvão 
ativo e anote a temperatura. Deixe a adsorção perfazer-se por 45 minutos 
agitando esporadicamente. Deixe o carvão decantar e filtre. 

Pipete 10 mL da amostra 1 e titule com hidróxido de sódio 1,0 mol/L, 
utilizando fenolftaleína como indicador. Faça a mesma titulação com as 
amostras 2, 3 4, 5 e 6, pipetando alíquotas de 10, 25, 25, 50 e 50 mL, 
respectivamente. Preencha a Tabela 2, com os dados obtidos. 
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5 Resultados 

Tabela 1: Diluições da solução de ácido acético 

Solução Volume de Ac. Acético 
(mL) 

Volume de água 
(mL) 

[Ac. Acético] 
(mol.L-1) 

1 50,0 50,0  

2 25,0 75,0  

3 10,0 90,0  

4 5,0 95,0  

5 2,0 98,0  

6 1,0 99,0  

 

Tabela 2: Dados das isotermas de adsorção 

Solução Massa do carvão ativo (g) T (°C) Volume de NaOH (mL) 

1    

2   

3   

4   

5   

6   

6 Análise dos Dados 

1) Use os dados experimentais e faça os cálculos os seguintes cálculos para 
completar a Tabela 3. 

2) Calcule a massa de ácido acético usada em cada solução antes das 
titulações do item (c). 

3) Calcule a massa de ácido acético em cada solução que reagiu com a solução 
padrão de NaOH 0,1 mol L-1 após titulações. 

4) Calcule a massa de ácido acético adsorvida em cada solução  

5) Construa as isotermas de Langmuir e de Freundlich 

6) Discuta os valores constantes encontradas nas isotermas de Langmuir e 
Freundlich. 

7) Qual a importância do conhecimento da isoterma de adsorção?  

8).Quais os fatores que poderiam influenciar na adsorção no experimento 
realizado?  



Apostila de Físico Química Experimental II – Química Industrial 

50 

BIBLIOGRÁFIAS CONSULTADAS 

ATKINS, P.; PAULA, J.  Físico-Química. 6 ed. Rio de Janeiro:LTC, 1999. v.1 e 
V.3 
CASTELLAN, G.  Fundamentos de Físico-Química. Rio de Janeiro:LTC, 1986 
MOORE,W.J.  Físico-Química. 4 ed. Rio de Janeiro:Editora Edgar Bluchüer. 
1976. v.1 e v.2 
SMITH, J.M.; VAN NESS, H.C.  Introdução a termodinâmica da engenharia 
química. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1980. 

PILLA, L.  Físico-Química, Rio de Janeiro: Editora LTC, 1980. 

BUENO, W.A.  Manual de Laboratório de Físico-Química. 1 ed. São 
Paulo:McGraw-Hill do Brasil, 1980. 

RANGEL, R.N.  Práticas de Físico-Química. 3 ed. São Paulo:Edgard Blücher, 
2006. 

 



Apostila de Físico Química Experimental II – Química Industrial 

 

TABELA PERIÓDICA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  

1                 2 
H                 He 

1,008                 4,003 
3 4           5 6 7 8 9 10 
Li Be           B C N O F Ne 

6,939 9,012           10,811 12,011 14,01 16,00 18,998 20,183 
11 12           13 14 15 16 17 18 
Na Mg           Al Si P S Cl Ar 

22,99 24,312           26,982 28,086 30,974 32,064 35,453 39,948 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

39,102 40,08 44,956 47,90 50,942 51,936 54,938 55,847 58,933 58,71 63,54 65,37 69,72 72,59 74,922 78,96 79,91 83,80 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

85,47 87,62 88,905 91,22 92,906 95,94 (99) 101,07 102,91 106,4 107,87 112,40 114,82 118,69 121,75 127,60 126,90 131,30 
55 56 57-71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
Cs Ba La-Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 

132,91 137,34  178,49 180,95 183,85 186,2 190,2 192,2 195,09 196,97 200,59 204,37 207,19 208,98 (210) (210) (222) 
87 88 89-103 104               
Fr Ra Ac-Lr Ku               

(223) (226)  (260)               
 
 
Série dos lantanídios 

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

138,9 140,1 140,9 144,2 (147) 150,4 152,0 157,3 158,9 162,5 164,9 167,3 168,9 173,0 175,0 
 
Série dos actinídios 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 
Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 

(227) 232,0 (231) 238,0 (237) (242) (243) (247) (247) (251) (254) (253) (256) (253 (257) 

 
 

 

 
 

Número Atômico 
 

Símbolo 
Massa Atômica 


