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NOTA PRÉVIA 
 

O presente texto contém as técnicas dos trabalhos laboratoriais realizados no âmbito da 
disciplina de Química-Física I, comum às três licenciaturas do Departamento de Química e 
Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a saber Química, Química 
Tecnológica e Bioquímica. 

Os trabalhos ilustram noções elementares de termodinâmica de equilíbrio (incluindo 
equilíbrio ácido-base e electroquímico) e de cinética química, os principais blocos de matéria 
cobertos pelo programa teórico.  Constituem adaptações devidamente testadas de experiências 
laboratoriais anteriormente propostas na literatura em língua inglesa. Não exigem recurso a 
meios sofisticados e são realizáveis em sessões de 3h.  Podem, por isso, ser úteis em qualquer 
outro curso universitário da área da Química ou da Bioquímica leccionado em português. 
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Objectivo 

Estudo do diagrama de fases da água. Determinação de parte da linha de equilíbrio 
líquido-vapor e da entalpia molar de vaporização com base na variação da temperatura de 
ebulição com a pressão, usando o método do ponto de ebulição. 

 

Introdução 

A água é uma substância essencial à vida. Basta lembrar o seu papel na estabilização 
das estruturas activas de proteínas e o facto de na maioria dos animais e plantas serem meios 
aquosos (respectivamente o sangue ou a seiva) que transportam o oxigénio e os nutrientes 
para as células. A água pode apresentar-se em diferentes fases (sólida, líquida, gasosa), 
consoante a pressão e a temperatura a que está submetida e as mudanças de fase podem ter 
consequências graves para a sobrevivência dos sistemas biológicos. Por exemplo, a formação 
de cristais de gelo no interior das células por exposição prolongada de um organismo vivo a 
temperaturas inferiores a 0 ºC é, frequentemente, um fenómeno letal. Torna-se, por isso, 
muito importante conhecer as condições de pressão e temperatura a que cada uma das fases da 
água é predominante (é claro que, dependendo do contexto, esta afirmação é válida para 
muitas outras substâncias). Tal informação é geralmente condensada num diagrama de fases 
p-T, como o representado na Figura 1 [1,2]. Esse diagrama mostra, por exemplo, que no ponto 
A  
 
 

 
Figura 1. Fragmento do diagrama de fases p-T da água. 

Equilíbrio entre Fases – Entalpia Molar de Vaporização 
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a água existe preferencialmente na fase sólida, mas no ponto B prevalece a fase líquida e no C 
a fase gasosa. As fronteiras entre as fases são delimitadas por linhas – as linhas de equilíbrio 
– que traduzem as situações em que duas fases estão em equilíbrio. 

Estas linhas podem ser obtidas experimentalmente usando uma considerável variedade de 
métodos. No caso do equilíbrio líquido-vapor, um dos mais simples é o método do ponto de 
ebulição [3], que se baseia no seguinte princípio: se o líquido for submetido a uma pressão 
externa, pext, fixa e, seguidamente, aquecido, a sua pressão de vapor, pv, tenderá a aumentar 
até igualar a pressão externa. Quando as duas pressões se igualam formam-se bolhas no seio e 
à superfície do líquido (o líquido entra em ebulição) atingindo-se a chamada temperatura de 
ebulição, Tb, à pressão exterior imposta. A temperatura de ebulição depende assim da pressão 
exterior e a sua variação com pext é obviamente idêntica à variação da pressão de vapor do 
líquido com a temperatura (como vimos, no ponto de ebulição pv = pext). Assim, determinando 
Tb a diferentes valores de pext pode obter-se a linha de equilíbrio líquido-vapor. 

A previsão das linhas que definem as fronteiras entre fases pode ser realizada com base 
na termodinâmica de equilíbrio e na noção de potencial químico, µ , introduzida por Gibbs. 
Deste ponto de vista, a condição de equilíbrio corresponde à igualdade de potenciais químicos 
entre fases. Assim, por exemplo, quando um líquido puro se encontra em equilíbrio com o seu 
vapor à pressão p e à temperatura T, tem-se que: 

( ) ( )pTpT ,, gásliq µµ =        (1) 

É possível demonstrar que nestas condições existe uma relação bem definida entre p e T, tal que 
[4]: 

dp

dT
 = 

mvap

mvap

VT

H

∆
∆

        (2) 

onde mvapH∆  e mvapV∆ se referem às variações da entalpia e do volume molar que acompanham 

a vaporização do líquido a p e T constantes. A equação 2 é uma das formas da chamada 
equação de Clapeyron e pode deduzir-se uma expressão análoga para os equilíbrios sólido-
líquido ou sólido-gás. Como mvapH∆  e mvapV∆  são ambos positivos, a equação 2 prevê, 

conforme esperado, que a pressão de vapor do líquido aumente com o aumento de temperatura. 
Para pressões da ordem de 1 bar ou inferiores, é em geral uma boa aproximação admitir que o 
volume molar do líquido, Vm(l), é desprezável face ao volume molar do gás, Vm(g), donde 
∆vapVm ≈ Vm(g). Com base nesta hipótese e admitindo que o gás é real, ou seja, Vm(g) = ZRT/p, 
onde Z representa o factor de compressibilidade do vapor, obtém-se: 

dT

dp
 = p

ZRT

H mvap

2

∆
        (3) 

Como pdppd /ln =  e d(1/T) = 2/ TdT− , pode re-escrever-se a equação 3 na forma 

( )
d p

d T

ln

/1
 = 

ZR

H mvap∆
−        (4) 

 A equação 4 designa-se por equação de Clausius-Clapeyron. Admitindo que ∆vapHm/Z 
não varia com a temperatura e integrando obtém-se:  

c
ZRT

H
p +

∆
−= mvap

ln         (5) 
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onde c é uma constante. Conclui-se, assim, que a representação gráfica de lnp em função de 1/T 
deve conduzir a uma recta cujo declive é igual a ∆vapHm/ZR. De facto, verifica-se 
experimentalmente que a equação 5 traduz o comportamento de muitos líquidos numa gama de 
temperaturas não muito alargada (tipicamente 20 - 50 ºC), mostrando que, nessas condições, 
∆vapHm/Z é aproximadamente constante. 

Para baixas pressões é geralmente possível admitir que o gás é perfeito (Z = 1) donde: 

ln p = c
RT

H
++++

∆∆∆∆
−−−− mvap        (6) 

Como já se viu atrás, as equações 5 e 6 foram deduzidas admitindo que ∆vapHm é 
independente da temperatura e, consequentemente, da pressão de vapor (neste caso, a 
temperatura e a pressão não são variáveis independentes) no intervalo de temperatura estudado. 
Por isso, o valor experimental de ∆vapHm é muitas vezes referido à temperatura média (Tm) e à 
pressão de saturação (psat) correspondente. Porém, as entalpias de vaporização que figuram na 
maior parte das bases de dados, referem-se à pressão padrão (1 bar) e a 298,15 K, sendo por isso 

designadas entalpias de vaporização padrão à temperatura de 298,15 K, ) K15,298(o
mvapH∆ . 

Assim, a comparação entre os valores experimentais obtidos neste trabalho e os recomendados 

na literatura exige a conversão de ∆vapHm(Tm, psat) em ) K15,298(o
mvapH∆ . Essa conversão pode 

ser feita com base no ciclo termodinâmico indicado na Figura 2 donde se conclui que: 

(3)-(4)(1)-(2))() K15,298( mmvap
o
mvap HHHHTHH ∆∆+∆∆+∆=∆  (7) 

O termo ∆H(2) − ∆H(1) representa a correcção da entalpia de vaporização experimental 
relativa à pressão, e o termo ∆H(4) − ∆H(3) representa a correcção devida à variação de 
temperatura. A influência da pressão pode desprezar-se nas condições do presente trabalho, isto 
é, ∆H(2) − ∆H(1) ≈ 0.   
 A variação de ∆vapHm com a temperatura é dada por [4]: 

∫ ∆+∆=∆
2

1

d)()( o
mp,1

o
mvap2

o
mvap

T

T

TCTHTH      (8) 

onde o
mp,C∆ , é a diferença entre a capacidade calorífica molar do gás, (g)o

mp,C , e a capacidade  

 
 

 
gás   ( psat,Tm)

líquido (psat, Tm)

gás  ( po = 1 bar,Tm)

líquido  ( po = 1 bar,Tm)

gás  ( po = 1 bar, 298,15 K)

líquido  ( po = 1 bar, 298,15 K)

∆vapHm (298,15 K)o

∆H (1)

∆H (2)

∆H (3)

∆H (4)

∆vapHm (Tm)

 
 

Figura 2. Relação entre a entalpia de vaporização medida experimentalmente, ∆vapHm(Tm, psat), e a entalpia de 

vaporização padrão a 298,15 K, ) K15,298(o
mvapH∆ . 



Química-Física I QFI-12

 
calorífica molar do líquido, (l)o

mp,C . No caso acima tratado, T2 = 298.15 K, T1 = Tm e ∆H(4) − 

∆H(3) corresponde ao integral do segundo membro da equação 8. Valores de (g)o
mp,C  e (l)o

mp,C  

em função da temperatura para a água e outras substâncias podem encontrar-se, por exemplo, na 
referência [5]. 

Em gamas de temperatura não muito alargadas é frequentemente uma boa aproximação 
admitir que: 

      )()()( 12
o

mp,1
o
mvap2

o
mvap TTCTHTH −>∆<+∆=∆    (9) 

onde >∆< o
mp,C  representa o valor médio de o

mp,C∆  entre T1 e T2. 

 Considere-se finalmente com um pouco mais de atenção as imperfeições do gás. É 
possível fazer uma estimativa do factor de compressibilidade Z indicado nas equações 3-5, 
utilizando uma das formas mais simples da equação de estado [4]: 

Z = 1 + 
m

sat

RT

Bp
        (10) 

onde B representa o 2o coeficiente do virial, que está relacionado com as interacções entre 
pares de moléculas e varia de forma muito significativa com a temperatura.  O valor de Z a 
psat e Tm, obtido com base na equação 10 e no correspondente valor de B retirado da literatura 
[6], pode ser utilizado para calcular ∆vapHm a partir da equação de Clausius-Clapeyron, caso 
seja necessário ter em conta as imperfeições do gás. 

Refira-se também que a entalpia de vaporização pode ainda ser estimada por vários 
métodos entre os quais figura a regra de Trouton [4]. Esta regra considera que a entropia de 
vaporização de certos líquidos, à temperatura normal de ebulição, é aproximadamente igual a 
88 J mol-1 K-1, pelo que, fazendo uso da equação STH vapvap ∆=∆ , se pode estimar a entalpia 

de vaporização segundo a equação: 

ebebvap  88) ( TTH =∆        (11) 

No entanto, medidas rigorosas mostraram que, mesmo para líquidos simples como os 
dos gases raros, de certas moléculas diatómicas e metano, se verificavam variações sensíveis 
de Svap∆ , tornando-se estas ainda mais acentuadas para líquidos com ponto de ebulição 

elevado e com grupos OH. 

 

Reagentes 

Água desionizada. 

 

Montagem Experimental 

 A Figura 3 representa a montagem experimental. É constituída por um balão de 500 
mL (A) onde se introduz o líquido a estudar pelo funil B. O líquido pode ser aquecido 
utilizando a manta de aquecimento C. No topo do balão está adaptada uma cabeça de 
destilação munida de um termómetro D (graduado de 0 a 100 ºC em intervalos de 0,1 ºC) e de 
um condensador de refluxo (E). Este sistema está ligado a um balastro F (balão de 2 L que, 
devido ao seu elevado volume, tem por função amortecer as oscilações de pressão no interior 
da montagem) em cuja parte inferior se encontram soldadas as torneiras G, H e I. A primeira 
(G) permite que o balão contendo a amostra e o condensador de refluxo fiquem em contacto 
ou isolados do resto do sistema; a segunda (H) põe o sistema em comunicação com um 
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manómetro de mercúrio (J) cujo desnível, conjugado com a pressão atmosférica lida num 
barómetro existente no laboratório, conduz à determinação da pressão de vapor do líquido. 
Finalmente, a torneira I possui duas vias e permite introduzir ar na montagem, pô-la em 
comunicação com um sistema de vácuo (K, L), ou isolá-la completamente do exterior. 

Antes de iniciar o trabalho é muito importante perceber a função de cada uma das torneiras 
existentes na montagem experimental. 

 

 
Figura 3. Vista geral da montagem: A - balão de 500 mL contendo o líquido a estudar; B - funil; C - manta de 
aquecimento; D - termómetro graduado de 0 a 100 ºC em intervalos de 0,1 ºC; E - condensador de refluxo; F - 
balastro (2 L); G, H - torneiras de uma via; I – torneira de dupla via; J - manómetro de mercúrio; K - bomba de 
vácuo; L - torneira de segurança da bomba de vácuo. 

 

Procedimento 

1. Ligar a água de arrefecimento do condensador de refluxo. 

2. Verificar se as torneiras G, e H estão abertas, pondo em comunicação o balão 
contendo o líquido a estudar e o manómetro, e mantê-las nessa posição durante todo o 
trabalho. Verificar também se a torneira de dupla via I e a torneira de segurança do 
sistema de vácuo L estão abertas para a atmosfera. 

3. Ligar a bomba de vácuo e fechar a torneira L. 

4. Pôr o sistema em contacto com o vácuo através da torneira I de modo a que a pressão 
diminua no interior da montagem e deixar o desnível no manómetro atingir o seu valor 
máximo (pressão mínima de trabalho). 
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5. Fechar a torneira I de modo a isolar a montagem do sistema de vácuo, e ler o desnível 

do manómetro ∆h. 

6. Abrir de novo a torneira I estabelecendo o contacto sistema/manómetro. Ligar a manta 
de aquecimento e esperar que a água entre em ebulição. Observar a condensação de 
vapor e a estabilização de temperatura (equilíbrio líquido/vapor). Tomar nota dessa 
temperatura e do desnível do manómetro. Estes valores correspondem ao primeiro 
ponto experimental.  

7. Registar a pressão atmosférica, patm no barómetro, e a temperatura ambiente, ta, que 
deve ser lida no termómetro que está adaptado ao barómetro. 

8. Introduzir ar na montagem através da torneira I de modo a que o desnível diminua 
cerca de 20 mm Hg. Registar o novo valor de ∆h e, após estabilização, registar o novo 
valor da temperatura.  

9. Repetir as operações indicadas no ponto 8., até que o desnível no manómetro seja 
nulo, encontrando-se nessa altura o sistema à pressão atmosférica (∼ 20 pontos). 

10. Verificar também os valores de patm e ta no meio e no fim da realização experimental. 

 

Tratamento de Resultados 

1. Corrigir as leituras no manómetro e no barómetro através das equações: 

∆h(corr) = 
aHg1 t

h

α+
∆

       (12) 

patm(corr) = patm
( )













+
−+

aHg

0a

1

1

t

tt

α
α

      (13) 

onde ∆h(corr) é o desnível corrigido, ∆h o desnível observado, ta a temperatura ambiente 
em graus Celsius, t0 a temperatura de calibração do barómetro (em geral, 0 °C), 
patm(corr) a pressão atmosférica corrigida, patm a pressão atmosférica observada, αΗg o 
coeficiente de expansão volumétrica do mercúrio (1,818×10-4 K-1) e α o coeficiente de 
expansão linear da escala de latão do barómetro (1,35×10-5 K-1). 

2. Calcular as pressões de vapor da água a cada temperatura, com base nos valores de 
∆h(corr) e patm(corr). 

3. Representar esses dados sobre um diagrama de fases da água semelhante ao da Figura 
1. Este pode ser traçado, por exemplo, com base nos dados da referência [3]. Discutir 
as diferenças encontradas. 

4. Calcular a entalpia molar de vaporização padrão da água à Tm experimental e a 298,15 
K a partir dos dados experimentais obtidos, considerando (i) que o vapor se comporta 
como um gás ideal e (ii ) que o vapor se comporta como um gás real. 

5. Estimar, pela Regra de Trouton, a entalpia molar de vaporização padrão da água à Tm 

experimental e a 298,15 K. 

6. Comparar os valores obtidos pelos vários métodos a 298.15 K com o valor tabelado. 
Discutir as diferenças encontradas. 
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A referência 1 contém extensa informação sobre a estrutura e propriedades da água e inclui 
ainda uma descrição detalhada do diagrama de fases. Esse diagrama, bem como as equações 
necessárias ao seu traçado, são também apresentados na referência 2. O método do ponto de 
ebulição é tratado, por exemplo, na referência 3. A equação de estado do Virial e a dedução das 
equações que traduzem as linhas de equilíbrio que definem as fronteiras entre fases são 
discutidas na referência 4. Valores de capacidades caloríficas (necessários ao cálculo de 

o
mvapH∆  a 298,15 K), entalpias de vaporização e outras propriedades termodinâmicas da água 

podem ser encontrados na referência 5. Coeficientes de virial de gases, em função da 
temperatura, vêm tabelados na referência 6. A referência 7 inclui valores da entalpia de 
vaporização da água a várias temperaturas. 
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Objectivo 

Determinação espectrofotométrica no UV-Vis da estequiometria de um complexo 
formado por iões Fe3+ e salicilato2-. Determinação da constante de estabilidade e da energia de 
Gibbs padrão de reacção de formação desse complexo. 

 

Introdução 

Designa-se por complexo de coordenação uma entidade química composta por um ião 
metálico e os seu(s) ligando(s) [1]. Num complexo de coordenação, um átomo central 
(tipicamente um catião metálico, designado por Mm+) está ligado (ou “coordenado”) a uma ou 
mais moléculas, os ligandos, que actuam como bases de Lewis, i.e., como doadores de pares 
de electrões, e são designados por L) [1]. Neste contexto, o ião metálico terá um 
comportamento de ácido de Lewis (i.e., de aceitador de pares de electrões). A formação de um 
complexo de coordenação (ou, simplesmente, complexo) é traduzida por um equilíbrio 

químico entre o ião metálico e os seus ligandos, q Mm+ + n Ll- ⇌ [MqLn]
(q.m-n.l), cuja constante 

de equilíbrio é designada por constante de estabilidade do complexo.  

Quando se mistura uma solução que contém iões Fe3+ com uma solução de ácido 
salicílico (ácido 2-hidroxibenzóico) formam-se complexos de coordenação responsáveis pelo 
aparecimento de uma cor violeta em solução. Embora o ião Fe3+ possa coordenar até três 
aniões salicilato, em determinadas condições experimentais, obtém-se essencialmente a 
espécie ML, i.e., o complexo 1:1 de [Fe3+(salicilato2−)]+ (omitiu-se a carga global em ML por 
uma questão de simplificação). O ligando salicilato é um ligando bidentado [1], isto é, um 
ligando que está coordenado ao metal por dois átomos doadores: o oxigénio do grupo 
hidroxilo e o oxigénio do grupo carboxilo, ambos desprotonados [1,2]. Uma vez que para a 
coordenação do ligando é necessário que estes dois átomos libertem um protão, este equilíbrio 
químico vai depender do pH do meio, e o mesmo acontece com a constante de estabilidade do 
complexo. Refira-se que a contante de estabilidade também depende da temperatura e da 
força iónica do meio. 

Utilizando um espectrofotómetro UV-Vis, é possível comprovar a estequiometria deste 
complexo, bem como determinar a sua constante de estabilidade, através de medidas da 
absorção relativa de soluções com várias composições. A energia de Gibbs padrão associada à 
reacção de formação do complexo pode ser subsequentemente calculada a partir da sua 
constante de estabilidade. 

A experiência descrita em seguida é realizada a um pH de cerca de 2,5. Nestas 
condições, o grupo –OH (fenólico) do ácido salicílico não está dissociado (pKa=13.4), o grupo 
–COOH só está parcialmente dissociado (pKa=2.81) e não há concentrações apreciáveis dos 
complexos de di- e tri-salicilato ([ML2]

- e [ML3]
3-, respectivamente), pelo que a formação do 

complexo 1:1 está favorecida. Por outro lado, a hidrólise dos iões Fe3+ é diminuta. 

Determinação da Fórmula e da Constante de 
Estabilidade de um Complexo por Espectrofotometria 

UV-Vis 
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A existência de apenas uma espécie complexa pode ser confirmada pela presença de um 

ponto isobéstico, ou seja, um ponto no espectro em que a absorvância total é independente da 
razão das concentrações de duas espécies absorventes que coexistam em solução. No caso de 
um complexo 1:1, tal como o [Fe3+(salicilato2-)]+, isso corresponde ao ponto em que as 
absorvâncias das duas espécies (neste caso o ferro na sua forma livre e o ferro na sua forma 
complexada) são iguais. 

O equilíbrio para a formação de complexos salicilato-ferro(III), na ausência de 
quaisquer outras espécies, pode escrever-se como: 

Fe3+ + n (salicilato)2-  ⇌  [Fe3+(salicilato2-)n]
(3-2n)   (1) 

onde Fe3+ designa o ião em solução aquosa (ou aquocomplexo) e n=1, 2 ou 3. A constante de 
estabilidade, K, para o complexo de estequiometria 1:1 (n=1) é definida por: 

� =  � [Fe 3+
salicilato 2−)+� �
[Fe 3+�[salicilato 2−�  

          (2) 

onde [Fe3+] e [salicilato2-] são as concentrações das espécies livres. O complexo ML tem um 
máximo de absorção a um comprimento de onda de 530 nm em solução aquosa [3]. A sua 
absorvância, A, é dada pela lei de Lambert-Beer: 

( )[ ][ ]+−+== 23
ML

0 salicilatoFe
I

I
logA lε      (3) 

sendo 0I  e I , respectivamente, as intensidades da luz incidente e da luz transmitida, MLε  o 

coeficiente de absorção molar do complexo ML e l  o percurso óptico da célula. 

A fórmula empírica de um complexo pode ser determinada pelo método de Job, que se 
aplica a dois reagentes que se combinam para formar um complexo. O método consiste em 
fazer variar a fracção molar dos dois reagentes, mantendo a sua concentração molar total 
constante. A quantidade máxima de complexo em equilíbrio formar-se-á quando as 
proporções dos reagentes utilizados corresponderem à fórmula empírica do complexo. Na 
prática, fazem-se soluções equimolares dos dois reagentes, que se misturam em proporções de 
1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5; 6:4, 7:3, 8:2 e 9:1 (v/v) e representa-se o máximo de absorção de cada 
solução de complexo em função da fracção molar de um dos componentes (gráfico de Job). A 
abcissa do valor máximo obtido indica a fórmula empírica do complexo. Neste caso, espera-se 
que o máximo ocorra para a mistura de composição 5:5, confirmando assim a fórmula 1:1, 
[Fe3+(salicilato2-)]+. 

Para se determinar a constante de estabilidade, é necessário conhecer a concentração do 
complexo através da equação (3). Dado que A e l  podem ser medidos, o problema consiste 
apenas em encontrar o valor de MLε  ou, na prática, o produto lMLε . Para o fazer, há 

possibilidade de recorrer a vários métodos, um dos quais consiste em medir A para uma série 
de misturas 1:1 a diluições crescentes. Designando por c as concentrações iguais de Fe3+ e 
ácido salicílico em cada solução preparada, para a série de misturas obtidas, e admitindo que 
as concentrações de Fe3+ e de (salicilato)2- livres são dadas por: 

[ ] [ ] [ ][ ]+−+−+ −== )salicilato(FecsalicilatoFe 2323     (4) 

resulta das equações (2) a (4) (com 1=n ) que: 
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[ ]2/

)/(

l

l

ML

ML

Ac

A
K

ε
ε

−
=        (5) 

ou, desenvolvendo: 

ll MLML

A

KA

c

εε
+= 1

       (6) 

Da representação gráfica da equação (6) é possível calcular o valor da constante de 
estabilidade do complexo, admitindo a inexistência em solução de outros complexos ou de 
outro tipo de equilíbrios (ex: ácido-base, etc.). Na verdade, o sistema em estudo é mais 
complexo do que o descrito anteriormente e a determinação mais rigorosa de K envolve uma 
correcção em que o conhecimento do pH do meio se torna essencial. 

 

Material e Reagentes 

Espectrofotómetro de UV-Vis; 1 par de células de quartzo de 1 cm de percurso óptico. 
Solução aquosa de ácido clorídrico 2 mmol dm-3 (solvente); sulfato de ferro amoniacal; 
solução de ácido salicílico 2,5 mmol dm-3 em HCl 2 mmol dm-3 (solução Y); 3 buretas de 50 
cm3; 9 balões volumétricos de 10 cm3; 7 balões volumétricos de 25 cm3; 3 gobelés de 25 cm3; 
medidor de pH e eléctrodo combinado de vidro. 

 

Procedimento 

1. Preparar uma solução de sulfato de ferro amoniacal 2,5 mmol dm-3 em HCl 2 mmol 
dm-3 (solução X). 

2. Encher uma bureta com a solução de Fe3+ de concentração 2,5 mmol dm-3 preparada 
anteriormente (solução X). 

3. Encher uma bureta com a solução de ácido salicílico de concentração 2,5 mmol dm-3 
(solução Y). 

4. Encher uma bureta com ácido clorídrico de concentração 2 mmol dm-3 (solvente 
utilizado na preparação das soluções X e Y). 

5. Preparar misturas das soluções X e Y nas proporções (v/v) de 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5; 
6:4, 7:3, 8:2 e 9:1 em balões de 10 cm3. 

6. A título de exemplo, medir o valor de pH para a mistura X:Y na proporção (v/v) 5:5. 

7. Traçar os espectros de absorção (entre 300 e 600 nm) das soluções X e Y, 
separadamente, a 20 ºC.  

8. Registar, no mesmo gráfico, os espectros de absorção (entre 300 e 600 nm) das 
diferentes misturas preparadas em 5, a 20 ºC. Notar o aparecimento de um máximo de 
absorção a, aproximadamente, 530 nm. 

9. Medir as absorvâncias das diferentes misturas a 530 nm. 

10. Preparar uma série de 7 misturas de X e Y na proporção de 5:5, a diluições crescentes 
de HCl (de 0 a 15 cm3) em balões de 25 cm3. 
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11. Ao comprimento de onda correspondente ao máximo de absorção (530 nm), medir as 

absorvâncias das diferentes misturas preparadas em 10, a 20 ºC. 

12. Registar a temperatura do laboratório e do banho termostático acoplado ao 
espectrofotómetro. 

Tratamento de Resultados 

1. Localizar a posição aproximada do ponto isobéstico. 

2. Determinar a fórmula empírica do complexo pelo método de Job. 

3. Calcular o coeficiente de absorção molar do complexo e a sua constante de 
estabilidade (Nota: atenção às unidades). 

4. Comparar o valor de K determinado experimentalmente com valores tabelados. 
Justificar quaisquer discrepâncias observadas atendendo à informação fornecida em 
Anexo. Recalcular a constante de estabilidade, K’

ML, atendendo às condições 
experimentais em que trabalhou – ver equações (A9) e (A12) do Anexo. Comparar o 
valor de K com o valor de K’

ML obtido e com os valores tabelados. 

5. A partir da equação 

KRTG lno −=∆  

  calcular a energia de Gibbs padrão de reacção de formação do complexo e comentar o 
valor obtido. 
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A referência 1 contém informação sobre compostos de coordenação em geral e complexos 
com metais de transição. Nas referências 2, 3 e 4 podem encontrar-se valores de constantes de 
estabilidade para complexos que se formam com o sistema Ferro – Salicilato. As referências 
5 e 6 são úteis para melhor compreender a base deste trabalho. Na referência 7 é apresentado 
na íntegra o tratamento matemático proposto por Ringbom, do qual se apresenta um resumo 
em Anexo.  
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Anexo  – Constantes de Estabilidade Condicional 

 

 

No contexto do presente trabalho, entende-se por constante de estabilidade a constante 
de equilíbrio relativa à formação do complexo de iões Fe3+ e salicilato2-.  

Na determinação experimental de constantes de estabilidade, a situação mais comum é 
não ser possível eliminar todas as reacções que podem ocorrer em paralelo com a reacção de 
interesse, particularmente no caso de o(s) ligando(s) envolvido(s) poder(em) sofrer 
protonação/desprotonação, tomando assim parte em equilíbrios ácido-base.  

É frequente em Química e Bioquímica medirem-se constantes de estabilidade a um 
determinado valor de pH, num meio tamponado ou fixando o pH da solução de outra forma. 
Nestas condições, a constante de estabilidade determinada a esse valor de pH estará 
condicionada pelas condições experimentais. É importante reter que se podem obter valores 
diferentes para o mesmo sistema ao utilizar diferentes meios no procedimento experimental 
(ex. diferentes meios-tampão, diferentes electrólitos, etc.). Outro aspecto a ter em atenção é o 
facto de a constante de equilíbrio determinada em laboratório ser obtida em termos de 
concentrações e não de actividades. A abordagem experimental típica consiste em controlar a 
força iónica do meio mantendo assim os valores dos coeficientes de actividade também 
constantes, podendo estes, desse modo, ser incorporados na própria constante de estabilidade. 
A constante de equilíbrio determinada será, assim, válida nessas condições experimentais. 
Estes dois aspectos sublinham a importância extrema de, ao consultar uma tabela de 
constantes de estabilidade, ter particular atenção às condições experimentais para as quais 
essas constantes foram obtidas e avaliar se esses valores serão válidos no caso em análise. 

Considerando a reacção de formação de um complexo de estequiometria 1:1 que 
designaremos por ML (omitindo a sua carga global para maior simplicidade), é frequente que 
as espécies de interesse, que são o ião metálico M e o ligando L e o complexo ML, estejam 
envolvidas em reacções secundárias. 

De facto, no caso de o ligando L ser um ácido ou uma base fraca, os equilíbrios ácido-base 
que se podem estabelecer em solução e que envolvam L constituem uma série de reacções 
secundárias a ocorrer em paralelo com a formação de ML. Por sua vez, o ião metálico Mm+ 

pode sofrer hidrólise formando-se hidróxidos solúveis do tipo [(Mm+)(OH-)n]
(m-n), e há ainda a 

possibilidade da existência de outros ligandos que o possam coordenar.  

Na expressão geral mais usual para a constante de estabilidade de ML,  
 

��� =  [���
[�� [��        (A1) 

não se considera a existência de reacções secundárias. Utilizando o formalismo de Ringbom 
[7], que permite de uma forma simples efectuar o tratamento matemático de reacções de 
formação de complexos na presença de reacções secundárias, pode definir-se um coeficiente 
de reacção secundária, α, que permite contabilizar a extensão da(s) reacção(ões) paralela(s) 
interferente(s) no sistema em estudo: 

 

�� = [� ´�
[��  

 
�� = [� ´�

[��  
    

��� = [��´ �
[���  

  (A2) 
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onde [M’ ] designa a concentração total de ião metálico M não complexado pelo ligando L, 
isto é, a soma de [M] com todos os termos [M(OH-)n] e [MAn] (sendo A uma outra espécie 
presente em solução e que pode complexar M); [L’ ] refere-se à concentração total de ligando 
L que não complexa M, isto é, a soma de [L] com todos os termos [HnL] e [MB] (sendo B 
outro ião metálico eventualmente presente e que se pode coordenar a L); e [ML’ ] designará a 
concentração total de complexos com M e L, isto é a soma de ML com todos os termos MLHn 
e/ou ML(OH)n.   

Em condições em que seja possível desprezar os equilíbrios de hidrólise do ião 
metálico, virá então 

 
   [�′ � = [�� + [��� + [��2� +  … + [���� = 
          = [�� + ��� [��[�� + … +  ���� [��[��� =
          = [�� (1 + ���[�� +  … +  ���� [��� ) = 
          = [�� 
1 + ∑ ���" [��"�"=1  #     (A3) 

 

e, portanto, 
�� = 1 + ���[�� +  … +  ���� [���  

�� = 1 +  $[��"  �"

�

"=1
 

            (A4) 

Para [L’ ], considerando o equilíbrio ácido-base do ligando (HnL) e a formação de (por 
ex.) um complexo 1:1 com outro ião metálico B, pode escrever-se uma expressão análoga (já 
que βBL = KBL): 

 
[�′  � = [�� + [&�� + [&2�� + … + [&� �� + ['�� = 

        = [�� 
1 + �&� [&+� +  … + �&� �[&+�� + �'� ['�#     (A5) 

com 
�� = 1 + �&� [&+� +  … +  �&� �[&+��  + �'�['� 

�� = 1 + $ ��  [&��
(

� =1
 + �'�['� 

    (A6) 

Nas expressões (A4) e (A6), βi/n é uma constante de formação global. αi = 1 se a espécie i não 
participar em reacções paralelas e αi > 1 em caso contrário. 

A relação entre a constante de estabilidade, KML, e a constante de estabilidade 
condicional, K’

ML, é dada, assim, pela seguinte expressão:  

���′ =  ���
��  ��

  [���
[��[��  

      (A7) 
 

���′ =  ���
��  ��

 ��� 
      (A8) 

Em alguns sistemas é possível escolher condições experimentais tais que: i) se esteja na 
ausência de outros complexantes A e em condições de desprezar os equilíbrios de hidrólise do 
metal, e ii)  não se formem complexos do tipo MLHn e/ou ML(OH)n; Nesse caso, [M’ ] = [M] e 
[ML’] = [ML], pelo que   αM = αML = 1 e a expressão (A8) simplifica-se para 
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  ���′ =  ���
��

 
                 (A9) 

Concretizando para o ácido salicílico, em solução aquosa e dependendo do pH, este 
ligando pode estar na sua forma di-, monoprotonada ou completamente desprotonada: 

O OH

OH

O O-

OH

O O-

O-- H
+

- H
+

                            
   H2Sal                             HSal-                       Sal2- 

 

Em termos de constantes de formação globais β, pode escrever-se  

 

Sal2- +  H+  HSal-   
�&)*+ =  [&)*+−�

[)*+2−�  [&+�   (A10) 

 

Sal2- + 2 H+  H2Sal  
�&2)*+ =  [&2)*+�

[)*+2−�  [&+�2 
  (A11) 

 

com   βHSal = 1013.40 e   βH2Sal = 1016.21 [2], válidas a 25 ºC para uma força iónica de 0.1 mol 
dm-3. Aplicando a equação (A6) e, na ausência de outros iões metálicos em solução a não ser 
o Fe3+, temos, então, que: 

�� = 1 + 1013.40 [&�+ 1016.21 [&+�2     (A12) 

Substituíndo  na equação (A9) pode converter-se uma constante de estabilidade  (por 
exemplo, tabelada na bibliografia para 25 ºC e uma determinada força iónica) para as 
condições experimentais utilizadas. 
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Objectivo 

Estudo da influência da adição de co-solventes sobre a energia de Gibbs de 
transferência de um soluto hidrofóbico entre dois solventes. 

 

Introdução 

A variação da energia de Gibbs associada ao processo de transferência de uma molécula 
de soluto de um solvente para outro é um conceito importante em química-física e química-
biofísica, uma vez que a análise desta variação permite explicar vários fenómenos, como o 
transporte activo e passivo, a osmose, a desnaturação química de proteínas e o efeito 
hidrofóbico. 

Este trabalho destina-se a ilustrar o modo como o efeito hidrofóbico de um dado soluto 
pode ser alterado pela adição de modificadores de solubilidade ou co-solventes. Os co-
solventes seleccionados são de três tipos: agentes estabilizadores de proteínas, agentes 
cristalizadores de proteínas e desnaturantes de proteínas.  

Os co-solventes têm um enorme interesse biofísico, porque são muitas vezes usados 
para precipitar, cristalizar ou induzir a transição entre as formas “enrolada” (folded) e 
“desenrolada” (unfolded) de proteínas. A maior parte das proteínas possuem uma zona 
hidrófoba, não polar, composta de resíduos de aminoácidos. No estado nativo (estado “N” ou 
biologicamente activo) essa zona está protegida do solvente. Quando ocorre a desnaturação ou 
unfolding (estado “D” ou biologicamente inactivo) os resíduos hidrofóbicos ficam expostos 
ao solvente. Assim, um co-solvente que reduza a energia de Gibbs de transferência desses 
resíduos da zona hidrófoba para um solvente aquoso, favorecerá a desnaturação da proteína 
(N�D). Ao invés, um co-solvente que aumente a energia de Gibbs de transferência dos 
resíduos hidrofóbicos da referida zona para o solvente, dificultará a desnaturação da proteína. 

Para um sistema líquido bifásico composto por tolueno e água, o potencial químico do 
tolueno na fase aquosa e na fase orgânica (tolueno líquido) é dado respectivamente por: 

µtol, água = µ0
tol, água + RT ln a tol, água     (1) 

µtol, org = µ0
tol, org  + RT ln a tol, org      (2) 

onde R é a constante dos gases perfeitos, T a temperatura absoluta, µtol,α representa o potencial 
químico do tolueno na fase α, µ0

tol, α é o potencial químico padrão do tolueno na fase α e a tol,α 
é actividade do tolueno na fase α. 

Quando as duas fases estão em equilíbrio, o potencial químico do tolueno em cada uma 
delas é igual e, consequentemente, 

Efeito Hidrofóbico 
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∆G0
trans (tol,tol 

�
 água) = µ0

tol,água- µ0
tol,org = RT ln 

água tol,

org tol,

a

a
   (3) 

onde ∆G0
trans (tol,tol 

�
 água) é a variação da energia de Gibbs associada à transferência de 1 mol 

de tolueno da fase orgânica para a fase aquosa em condições padrão. Uma molécula 
“hidrofóbica” terá um ∆G0

trans do líquido puro para a água positivo.  

Analogamente, para uma mistura bifásica constituída por tolueno puro em equilíbrio 
com uma solução aquosa contendo o soluto, temos que 

µ0
tol, sol. aq. - µ0

tol, org = RT ln 
aq sol. tol,

org tol,

a

a
     (4) 

Combinando as equações (3) e (4) obtém-se: 

∆G0
trans (tol,água

�
 sol. aq) = µ0

tol,sol. aq - µ0
tol,água = RT ln 

aq sol. tol,

água tol,

a

a
  (5) 

em que ∆G0
trans (tol,água

�
 sol. aq) corresponde à variação da energia de Gibbs envolvida na 

transferência de 1 mol de tolueno da água para uma solução aquosa em condições padrão. 
Como o tolueno se encontra em baixa concentração, quer nas soluções aquosas quer na 

água, pode aproximar-se a actividade à concentração e escrever a equação 5 como: 

∆G0
trans (tol,água

�
sol. aq) ≈ RT ln 

aq sol. tol,

água tol,

c

c
     (6) 

onde c é a concentração molar do tolueno. As concentrações de tolueno em água e nas 
soluções aquosas podem ser determinadas por espectrofotometria no ultra-violeta através da 
lei de Lambert-Beer. 

 

Material e Reagentes 

Espectrofotómetro de UV-Vis; 1 par de células de quartzo com 1 cm de percurso óptico. 
Dezassete tubos de ensaio com tampa, de cerca de 20 cm3 de volume; dezassete balões 

volumétricos de 10 cm3; quatro gobelés de 25 cm3; uma pipeta volumétrica de 2 cm3; 4 
buretas de 50 cm3; dezassete pipetas de Pasteur. Recipiente para os desperdícios de tolueno. 

Tolueno. Soluções-mãe aquosas de cloreto de guanidínio (GdmCl) 6 mol⋅dm-3, cloreto 
de sódio (NaCl) 5 mol⋅dm-3 e tiocianato de potássio (KSCN) 2 mol⋅dm-3.  

 
Usar luvas e óculos de protecção. As manipulações envolvendo tolueno 

deverão ser feitas na hotte. 

 

Procedimento  

1. A partir das soluções-mãe preparar cada uma das soluções de co-solvente indicadas na 
tabela I em balões de 10 cm3. 
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Tabela I - Soluções de co-solvente a preparar 

Co-solvente c /mol dm-3 
 1,2 
 2,4 

GdmCl 3,6 
 4,8 
 1 
 2 

NaCl 3 
 4 
   0,3   (2 soluções) 

KSCN   0,66 (2 soluções) 
    1,0   (2 soluções) 

 

2. Transferir o conteúdo de cada balão para um tubo de ensaio. Preparar também 3 tubos 
de ensaio apenas com 10 cm3 de água destilada. 

3. A cada um dos tubos, incluindo os que contêm apenas água destilada, adicionar 2 cm3 
de tolueno e misturar suavemente. No caso das soluções de KSCN, a cada 
concentração adicionar tolueno apenas a um dos tubos (o outro vai ser necessário para 
corrigir a linha de base relativa às soluções de KSCN). Fechar bem os tubos de ensaio 
e deixar a equilibrar durante pelo menos 24h.  

4. Verificar se estão presentes duas fases em cada tubo deixado a equilibrar. 

5. Ligar o espectrofotómetro. Fazer a correcção da linha de base com o “branco” (água 
destilada ou solução de KSCN, consoante o caso) entre 260 e 280 nm. 

6. Fazer uma amostragem à fase aquosa (inferior) de cada tubo, inclinando-o 
adequadamente para introduzir a pipeta e colocando-o de novo na vertical para a 
retirar. Ter muito cuidado para não extrair nenhuma quantidade de líquido da fase 
orgânica (superior). 

7. Traçar o espectro de cada amostra no intervalo indicado em 5 e registar a absorvância 
a 268 nm (εtol,268 nm = 1,8 × 102 mol-1 dm3cm-1), começando sempre pela solução mais 
diluída para cada co-solvente. Sobrepôr os espectros obtidos para o mesmo co-
solvente às várias concentrações. Traçar também o espectro da amostra água 
destilada/tolueno no início, meio e fim das medidas. Entre cada medida, lavar bem as 
células, primeiro com água destilada e posteriormente com um pouco da amostra 
seguinte. 

8. Estimar a reprodutibilidade das medidas a partir da observação do comportamento das 
3 amostras de tolueno em água destilada. 

Nota: Os desperdícios de tolueno devem ser transferidos para um recipiente apropriado. 

 

Tratamento de Resultados 

1. Determinar a energia de Gibbs de transferência do tolueno da água para cada uma das 
soluções de co-solvente. 
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2. Avaliar e discutir que co-solventes poderão ser úteis como agentes estabilizadores e 

como agentes desnaturantes de proteínas.  

3. Para a o unfolding de proteínas induzido por desnaturantes, usa-se normalmente a 
equação  

∆GD-N = OH
ND

2
−∆G  – mD-N [desnaturante] 

onde ∆GD-N é a energia de Gibbs de desnaturação (N→D) para uma proteína, OH
ND

2
−∆G  é 

a energia de Gibbs de desnaturação em água e mD-N é uma constante. Verificar se os 
resultados obtidos estão de acordo com esta dependência da concentração. Analisar o 
comportamento para cada co-solvente. 

4. Calcular o valor da energia de Gibbs de transferência do tolueno, de tolueno puro para 
a água, com base na equação (3), considerando que: 

i) aα = γα xα, onde xα é a fracção molar do tolueno na fase α. 

ii) aα = fα cα, onde cα é a concentração molar do tolueno na fase α. 

Comparar os valores obtidos com o valor tabelado (22,7 kJ mol-1[1]). Comentar a 
validade das abordagens i) e ii) utilizadas. 
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Objectivo 

Determinação das variações de energia de Gibbs, entalpia e entropia (∆slnG
0, ∆slnH

0, 
∆slnS

0) padrão associadas ao processo de dissolução da ureia em água. 

 

Introdução 

A ureia é um composto sólido, branco, cristalino, contendo cerca de 46% de azoto. É 
produzido pelos mamíferos no fígado durante o metabolismo das proteínas, sendo 
posteriormente transferido pelos rins, do sangue para a urina e, seguidamente, excretado. 
Sabe-se que cada pessoa elimina cerca de 30 g de ureia por dia e os níveis de azoto sob a 
forma desta substância, quer no sangue quer na urina, são usados para avaliar o bom 
funcionamento dos rins, o grau de desidratação e a quantidade de proteínas ingerida. 

A ureia foi o primeiro composto orgânico a ser 
sintetizado em laboratório a partir de matéria inorgânica, 
nomeadamente amónia e dióxido de carbono. A ureia 
sintética é usada comercial e industrialmente na produção 
de alguns plásticos, fertilizantes, comida para animais, 
colas, detergentes para máquinas de lavar, tintas para 
cabelos e pesticidas. Do ponto de vista medicinal pode ser 
usada, por exemplo, como fungicida, como produto 
dermatológico para re-hidratar a pele e como diurético. 

A ureia é também muito usada para aumentar a solubilidade de moléculas hidrofóbicas 
(péptidos e proteínas) e como agente desnaturante de proteínas. 

Embora as características estruturais da ureia em fase gasosa ou no estado sólido sejam 
bem conhecidas, a estrutura das respectivas soluções aquosas continua a ser um assunto mal 
esclarecido.  

O processo de dissolução da ureia em água pode ser representado pela equação (1). A 
constante de equilíbrio deste processo em condições de saturação da solução, é dada pela 
expressão (2), onde ureiaa  é a actividade da ureia e γ é o correspondente coeficiente de 

actividade. Só para soluções muito diluídas é que γ ≈ 1, sendo então aceitável admitir que a 
actividade da ureia é aproximadamente igual à sua concentração molar (ureiaa  ≈ [ureia]; 
equação 3) e que a actividade do solvente (a água, neste caso) é unitária, ou seja é igual à da 
água pura (estado padrão).  
 

água 

ureia(s) ⇄ ureia(aq)       (1) 
 

[ ]ureiaaK ureia γ==        (2) 

 
[ ]ureia'=K         (3) 

 

Estudo Termodinâmico da Dissolução da Ureia em Água 

 

 
Figura 1 – Estrutura da Ureia 
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Recentemente verificou-se que o comportamento das soluções de ureia mostra uma 

aparente dependência da forma como se define o estado padrão e também da escala de 
concentração usada, tendo um comportamento aproximadamente ideal quando se trabalha 
numa escala de molaridade. Com efeito, os coeficientes de actividade assumem nessa escala 
valores muito próximos de 1, mesmo para soluções concentradas (da ordem dos 11 mol⋅dm-3), 
sendo assim possível usar a equação (3) mesmo no caso de soluções saturadas. 

A variação de energia de Gibbs molar padrão de dissolução, ∆slnG
0, correspondente 

pode ser calculada através da equação seguinte 
 

KRTG ln0
sln −=∆        (4) 

onde R é a constante dos gases perfeitos (8,31451 J⋅K-1⋅mol-1) e T a temperatura absoluta. Esta 
grandeza termodinâmica está relacionada com as correspondentes variações de entalpia e 
entropia de acordo com a equação: 
 

0
sln

0
sln

0
sln STHG ∆−∆=∆       (5) 

 
A variação de entalpia molar de dissolução,Hsln∆ , ou ∆slnH

0 no caso em que [ureia] = 1 

mol⋅dm-3 e p = 1 bar, consiste na razão entre o calor de dissolução de uma determinada 
quantidade de ureia, q, e a quantidade de ureia dissolvida expressa em moles, n: 
 

n

q
H =∆sln          (6) 

 
Por sua vez o calor de dissolução pode ser determinado usando a expressão 
 

Tmcq ∆−=         (7) 
 

onde c é o equivalente energético do sistema calorimétrico (incluindo a solução), que se 

considera aproximadamente igual à capacidade calorífica específica da água líquida, o
pc (H2O, 

l) = 4,184 J⋅g-1⋅K-1, m é a massa da solução (a massa de soluto mais a massa de água), e ∆T a 
variação de temperatura observada. 

Nota: A convenção de sinal para q é a mesma do que para a variação de entalpia: q é positivo 
(q > 0) para um processo endotérmico (∆H > 0) e q é negativo (q < 0) para um processo 
exotérmico (∆H < 0).  

 

Material e Reagentes  

Dois sensores de temperatura graduados à décima de grau; dois copos de esferovite de 
100 cm3; quatro provetas de 10 cm3; duas provetas de 50 cm3; uma pipeta graduada de 2 ou 5 
cm3; dois gobelés de 25 cm3; um erlenmeyer de 50 cm3; um banho termostático; ureia p.a.. 

 

Procedimento 

1.  Determinação da entalpia molar de dissolução (entalpia molar padrão de dissolução) 

a) Pesar duas provetas de 50 cm3 vazias. 
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b) Encher as duas provetas com 50 cm3 de água destilada e pesar a massa relativa a 

esse volume à temperatura ambiente. 

c) Colocar as duas provetas a termostatizar a 25,0 ºC.  

d) Colocar também um copo de esferovite vazio (calorímetro) a termostatizar a 
25,0 ºC. 

e) Anotar a massa de um gobelé de 25 cm3 vazio. Pesar, rigorosamente, cerca de 3 
g de ureia nesse gobelé. 

f) Verter os 50 cm3 de água de uma das provetas para o copo de esferovite 
(calorímetro). Pese de novo a proveta e determine a massa de água não 
transferida. Esta operação permitirá conhecer com rigor a massa de água no 
calorímetro. 

g) Mantendo o conjunto no banho termostático, introduzir o sensor de temperatura 
na água do calorímetro e registar a temperatura inicial (Ti). 

h) Adicionar rapidamente a maior quantidade possível de ureia pesada em e), agitar 
a solução com o sensor de temperatura e anotar a temperatura final (Tf) que será 
o valor mínimo de temperatura quando toda a ureia se tiver dissolvido. Nota: 
Utilizar sempre o mesmo sensor de temperatura. 

i) Pesar o gobelé com os resíduos de ureia. Esta operação e a da alínea e) 
permitirão conhecer com rigor a massa de ureia dissolvida na solução. 

j) Repetir todo o procedimento de d) a i). 

Nota: Registar a precisão da balança e do sensor de temperatura utilizados.  

 

2. Determinação da constante de equilíbrio 

a) Colocar cerca de 30 cm3 de água num erlenmeyer, e termostatizar o conjunto no 
banho a 25,0 ºC.   

b) Pesar, rigorosamente, cerca de 3 g de ureia numa proveta graduada de 10 cm3 
(Nota: deitar ureia na proveta até aproximadamente ao traço dos 5 cm3). 
Introduzir o conjunto a termostatizar no banho.  

c) Adicionar 2 cm3 de água à ureia que se encontra na proveta usando uma pipeta 
graduada de 2 ou 5 cm3. Continuar a adição de água, agora gradualmente de 0,1 
em 0,1 cm3. Agitar com uma vareta de vidro entre cada adição, até toda a ureia 
estar dissolvida (solução saturada). Observar cuidadosamente a solução de modo 
a assegurar a completa dissolução de ureia mas sem adicionar água em excesso 
(Nota: 1g de água dissolve cerca de 1g de ureia). 

d) Tomar nota do volume total de água adicionada bem como do volume total 
(lido na proveta) da solução saturada em ureia, no ponto de saturação. 

e) Repetir todo o procedimento de b) a d).  

Nota: Registar a precisão da balança, da proveta e da pipeta utilizadas. Obter na 
bibliografia a densidade da água à temperatura do banho termostático. 
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Tratamento de Resultados 

1. Para cada ensaio experimental realizado no ponto 1, calcular a quantidade de calor, q, 
posta em jogo no processo de dissolução da ureia e a entalpia molar de dissolução 
padrão, ∆slnH

0. 

2. Para cada ensaio experimental realizado no ponto 2, determinar a constante de 
equilíbrio e a energia de Gibbs molar padrão de dissolução, ∆slnG

0.  

3. Utilizando a média de valores obtidos nos pontos 1 e 2, determinar ∆slnS
0 para os dois 

ensaios efectuados. 

4. Comparar as médias dos valores das grandezas termodinâmicas obtidas com os dados 
da literatura. Apresentar, para um dos ensaios, todos os resultados de 1 a 3 com as 
respectivas incertezas associadas. 

5. Com base nos resultados termodinâmicos obtidos, avaliar se o processo de dissolução 
da ureia é ou não espontâneo e se é endotérmico ou exotérmico. Concluir quanto à 
grandeza termodinâmica que controla o processo.  

6. Propôr uma explicação a nível molecular para justificar os sinais (“+” ou “−“) das 
grandezas termodinâmicas obtidas. 

7. Comentar a validade da aproximação efectuada no ponto 1, isto é, ∆slnH ≈ ∆slnH
0. 

8. Discutir por que razão a ureia é um composto solúvel em água. 

9. Discutir os resultados obtidos e os desvios relativamente aos valores da literatura com 
base nas aproximações realizadas. 
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Objectivo 

Construção de algumas células electroquímicas e determinação das suas forças 
electromotrizes. Verificação da validade da equação de Nernst.  

 

Introdução 

Reacções de oxidação-redução são reacções em que um ou mais electrões são 
transferidos de uma espécie para outra. A espécie que cede os electrões é designada por 
redutor: 

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

A espécie que recebe os electrões é designada por oxidante: 

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

A combinação destas duas semi-reacções dá uma reacção redox completa: 

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

A transferência dos electrões pode ser feita ou por colisão directa entre as duas espécies, 
que reagem entre si e se encontram num mesmo recipiente, ou quando se encontram 
fisicamente separadas, por transferência através de um fio condutor, sendo o equilíbrio iónico 
assegurado através de uma ponte salina. Neste último caso, a reacção dá-se numa célula ou 
pilha electroquímica. As células electroquímicas podem ser designadas por células galvânicas 
ou electrolíticas, consoante a reacção seja espontânea ou não. Designa-se por ânodo o 
eléctrodo onde se dá a oxidação e por cátodo o eléctrodo onde se dá a redução. Nas células 
galvânicas o ânodo é o eléctrodo negativo e o cátodo o eléctrodo positivo. Nas electrolíticas o 
ânodo é o positivo e o cátodo o negativo. 

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

2
3

2
-3

11 Red)dmmol(Ox)dm mol (OxRed −cc    (4) 

onde 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 
electrólito forte que não interfira com o sistema em estudo, embebida em agar-agar). 

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

a
red

c
ox

b
ox

d
red

aa

aa

n

T
EE

12

120 ln
F

R−=   E2  > E1   (5) 

onde n representa o número de electrões envolvidos na reacção 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 
eléctrodos (E0= E0

2 - E0
1) e ai as actividades das espécies envolvidas. Ao quociente 

Células Electroquímicas 
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))/(( 1212

a
red

c
ox

b
ox

d
red aaaa  dá-se o nome de quociente de reacção que é usualmente representado 

por Q. 

Genericamente o potencial de eléctrodo, Ei, por convenção o potencial de redução, para 
a semi-reacção x Oxi + n e- → y Redi, é determinado através da expressão: 

x
iox

y
ired

ii
a

a

n

T
EE ln

F

R0 −=        (6) 

Estas equações, que relacionam o potencial Ei com a actividade das espécies envolvidas na 
reacção redox, designam-se por equações de Nernst.   

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

K
n

T
E ln

F

R0 =         (7) 

sendo o quociente de reacção, neste caso, uma constante de equilíbrio, K, dada por: 

a
red

c
ox

b
ox

d
red

aa

aa
K

12

12

''
''=         (8) 

em que ai
’ representa as actividades das espécies ai  no equilíbrio. 

 

Quando se pretende medir o potencial de eléctrodo de um qualquer par redox em 
solução é necessário montar uma célula electroquímica, constituída por um eléctrodo 
indicador e por um eléctrodo de referência. O potencial da célula é então dado por: 

Ecel = Eind - Eref + Ej        (9) 

em que Ecel representa o potencial da célula medido utilizando um voltímetro de elevada 
impedância (>106 Ω). Eref representa o potencial do eléctrodo de referência e Ej o potencial 
de junção líquida. Esta última parcela é praticamente eliminada através do uso de uma ponte 
salina.  

Os eléctrodos indicadores são eléctrodos polarizáveis, sensíveis à natureza e quantidade 
das espécies redox em solução. Em geral são quimicamente inertes como, por exemplo, o 
ouro e a platina. Neste trabalho utilizar-se-á um eléctrodo indicador de platina.  

Eléctrodos de referência são, por sua vez, eléctrodos idealmente não polarizáveis, que 
devem apresentar boa estabilidade física e química e que mantêm um potencial constante e 
conhecido. Por convenção, ao eléctrodo padrão de hidrogénio (Standard Hydrogen Electrode, 
SHE) traduzido esquematicamente por 

Pt(s), H2(g) pH2 = 1 atm || H+ (aq, aH+ = 1,0) 

foi atribuído o potencial de zero, independentemente da temperatura. Os eléctrodos de 
referência mais comuns são o eléctrodo de calomelanos (Hg|Hg2Cl2, KCl), o eléctrodo de 
prata/cloreto de prata (Ag|AgCl, KCl) e o eléctrodo de mercúrio/sulfato mercuroso 
(Hg|Hg2SO4, K2SO4). Para muitos dos eléctrodos de referência o electrólito é uma solução do 
respectivo sal (KCl ou K2SO4) e o potencial que apresentam é dependente da concentração 
deste e da temperatura. Em soluções saturadas de KCl e a 25 ºC, o potencial do eléctrodo de 
calomelanos (Saturated Calomel Electrode, SCE) é + 0.242V vs. SHE.  
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Material e Reagentes 

Gobelés de 50 cm3; tubos em U e algodão; voltímetro electrónico; lixas de metal; placas 
de zinco, cobre, chumbo e prata; fios condutores, crocodilos e agitador magnético; pipeta 
volumétrica de 1 cm3, pipeta graduada de 20 cm3. Soluções de nitrato de cobre 0,5 mol dm-3, 
nitrato de zinco 0,5 mol dm-3, nitrato de prata 0,5 mol dm-3, nitrato de chumbo 0,5 mol dm-3, 
nitrato de potássio 0,5 mol dm-3, nitrato de amónio saturado, FeK3(CN)6, FeK4(CN)6 e cloreto 
de potássio sólidos. 

 

Procedimento 

Lixar as placas de metal, passá-las por água destilada e acetona e secá-las.  

Preparar a ponte salina enchendo o tubo em U com a solução de nitrato de amónio, 
tapando as extremidades com algodão e evitando a formação de bolhas de ar no seu 
interior.  

Registar sempre a temperatura das soluções. 

1ª Parte − Construção de células  

1. Zn (s) | Zn2+ (0,5 mol dm-3) | | Cu2+ (0,5 mol dm-3) | Cu(s) 

2. Cu (s) | Cu2+ (0,5 mol dm-3) | | Ag+ (0,5 mol dm-3) | Ag (s) 

Registar a diferença de potencial entre os eléctrodos com e sem ponte salina. Ter 
atenção às ligações. 

 

2ª Parte − Célula de concentração 

Construir uma célula de concentração de placas de cobre em soluções de nitrato de 
cobre de concentrações 0,5 mol dm-3 e 0,005 mol dm-3 e registar o seu potencial. 

 

3ª Parte − Verificação da equação de Nernst 

Parte 3A 

Construir as cinco células indicadas fazendo variar apenas a concentração da solução 
onde é mergulhado o eléctrodo de cobre.  

Pb (s) | Pb2+ (0,5 mol dm-3) | | Cu2+ (c mol dm-3) | Cu (s) 

Para o efeito, a partir de uma solução mãe de Cu2+ de concentração 0,5 mol dm-3, 
preparar, por diluição, em balões de 25 cm3, soluções de Cu2+ de concentrações 0,005 
mol dm-3; 0,025 mol dm-3; 0,05 mol dm-3; 0,25 mol dm-3. Registar as diferenças de 
potencial entre os eléctrodos. 

Notas: 1. As diluições devem ser efectuadas em KNO3 0,5 mol dm-3. 

2. A solução de Pb2+ deve ser renovada de célula para célula.  
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Parte 3B 

1. Preparar uma solução saturada de KCl num gobelé, na qual se vai mergulhar um 
eléctrodo saturado de calomelanos comercial. 

2. Preparar, em 2 balões de 50 cm3, soluções de FeK3(CN)6 e de FeK4(CN)6,  ambas 
com uma concentração de 1,6×10-2 mol dm-3.  

3. Colocar num gobelé 16 cm3 da solução de Fe2+ e adicionar, com uma pipeta, 1 cm3 da 
solução de Fe3+. Agitar a solução com um agitador magnético para homogeneizar o 
sistema. 

4. Utilizando uma ponte salina fazer a montagem de uma célula electroquímica de 
acordo com o esquema que se segue,  

(-)      (+) 
 Hg| Hg2Cl2, KCl (sat) || Fe3+, Fe2+| Pt (s)  

utilizando o eléctrodo saturado de calomelanos como referência. Introduzir a 
extremidade da ponte salina e um eléctrodo indicador de platina (compartimento da 
direita) na solução preparada em 3. e medir o potencial da célula, que deverá levar 
entre 5 e 10 minutos a estabilizar. 

5. Continuar o procedimento referido em 4, adicionando mais 1 cm3 de solução de Fe3+ 
à solução do compartimento da direita. Após a adição, agitar sempre a solução para 
homogeneizar o sistema. Fazer a leitura do potencial da célula. Continuar o 
procedimento até consumir 5 cm3 da solução de Fe3+. Proceder a mais duas adições 
de 3 cm3 de Fe3+ e duas de 5 cm3, num total de 21 cm3, lendo o potencial de célula 
após cada adição. 

 

Tratamento de Resultados 

1. Referir com pormenor qual a função da ponte salina. Comparar o potencial de célula 
registado experimentalmente na 1ª parte do trabalho com o esperado com base nos 
valores tabelados para os potenciais normais de redução de cada eléctrodo. 

2. Referir qual a direcção do fluxo de electrões no fio que liga os eléctrodos de zinco e 
cobre, bem como a direcção do fluxo de iões negativos através da ponte salina.  

3. Escrever a célula de concentração da 2ª parte de acordo com a convenção, bem como a 
respectiva equação global. Comparar o valor do potencial de célula esperado pela 
equação de Nernst com o valor experimentalmente observado. 

4. Validação da Equação de Nernst 

Parte A: Representar graficamente os valores de E vs. ln Q e discutir a validade da 
equação de Nernst. 

Parte B: Escrever a semi-reacção que ocorre no compartimento onde colocou o 
eléctrodo indicador. Converter os potenciais medidos após cada adição de Fe3+ para a 
escala do eléctrodo padrão de hidrogénio (SHE) e representar graficamente E vs. ln Q 
para esta reacção. Calcular o potencial de redução padrão do par Fe3+/Fe2+ e comparar 
este valor com valores da literatura. Discutir a validade da equação de Nernst, nestas 
circunstâncias.  
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Objectivo 

Estudo cinético da reacção de redução do azul de metileno pelo ácido ascórbico. 

 

Introdução 

O azul de metileno (MB+) é um corante catiónico solúvel em água que é facilmente 
reduzido por vários agentes a uma molécula hidrogenada e incolor designada por azul de 
leucometileno. Tem-se verificado que esta reacção é sensível a vários factores tais como pH, 
temperatura, solvente e força iónica do meio, bem como concentração de MB+ e do agente 
redutor. A molécula de MB+ apresenta um máximo de absorvância a um comprimento de 
onda de aproximadamente 665 nm sendo por isso relativamente simples estudar a evolução da 
concentração deste reagente ao longo do tempo por espectrofotometria de UV-Vis. 

A reacção de redução do MB+ pelo ácido ascórbico (AsC), a também conhecida 
vitamina C, molécula muito importante do ponto de vista biológico, está representada no 
esquema seguinte: 

S

N

(H3C)2N N(CH3)2

O

OH

H

OH
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H CH2OH

+      +

Ácido ascórbico

+
Azul de leucometileno (incolor)

+

Azul de metileno
+

Ácido dehidroascórbico  

e segue uma lei de velocidade, em determinadas condições experimentais, do tipo 

[ ] [ ] [ ]yx
k

dt

d
AsCMB

MB +
+

=−       (1) 

onde x e y representam as ordens parciais relativas aos reagentes MB+ e AsC, 
respectivamente. Em condições de pseudo 1ª ordem ([AsC] >> [MB+]), o que permite 
escrever: 

kexp = k [AsC]y         (2) 

Assim a expressão (1) assume a forma seguinte: 

[ ] [ ]xk
dt

d +
+

=− MB
MB

exp        (3) 

Redução do Azul de Metileno pelo Ácido Ascórbico 
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Material e Reagentes 

Espectrofotómetro de UV-Vis com módulo de temperatura; 1 par de células de quartzo 
de 1 cm de percurso óptico. Dez erlenmeyers de 50 cm3; um gobelé de 500 cm3; duas pipetas 
graduadas de 10 cm3; uma pipeta graduada de 5 cm3; uma pipeta graduada de 2 cm3; uma 
pipeta graduada 1 cm3; uma pipeta volumétrica de 1 cm3; um cronómetro de elevada precisão. 
Soluções-mãe rigorosas de azul de metileno (MB) 4×10-4 mol dm-3, de ácido ascórbico (AsC) 
0,1 mol dm-3 e de ácido clorídrico (HCl) 1 mol dm-3. 

 

Procedimento  

1. Ligar o espectrofotómetro e o módulo de temperatura a 20,0 ºC. Encher as duas 
células com “o branco” e fazer a correcção da linha de base entre os 400 e 800 nm.  

2. Num erlenmeyer de 50 cm3 introduzir 0,5 cm3 da solução-mãe de MB+, 1 cm3 da 
solução-mãe de HCl e 20,5 cm3 de água tridestilada. Traçar um espectro desta solução 
na gama de 400-800 nm e tomar nota do comprimento de onda correspondente ao 
máximo de absorvância do MB+.  

3. Preparar mais três soluções aquosas de MB+ de concentração rigorosa (Nota: usar 
volumes de 1, 1,5 e 2 cm3 de MB+), mantendo a mesma concentração de HCl da 
experiência anterior. Ler os correspondentes valores de Amáx ao mesmo λmáx. 

4. Programar convenientemente o espectrofotómetro de modo a realizar os ensaios 
cinéticos ao comprimento de onda correspondente a Amáx. Seguir a evolução da 
reacção ao longo do tempo a λmáx., fazendo leituras em intervalos de tempo constantes 
(2 a 5 s), variáveis consoante as condições experimentais, até que não haja 
praticamente variações nos valores de absorvância. No caso do sistema reaccional 1, 
colocar num erlenmeyer 5 cm3 da solução de AsC, 1 cm3 da solução de HCl e 15,5 
cm3 de água. Pipetar para o erlenmeyer 0,5 cm3 da solução de MB+, iniciando a 
contagem do tempo no instante de meia adição. Agitar vigorosamente o conjunto e 
encher a célula de absorção relativa à amostra. Iniciar assim que possível as leituras de 
absorvância, tomando nota do tempo em que o aparelho faz o primeiro registo. Nota: 
proceder à correcção dos tempos no tratamento dos resultados.  

5. Repetir o procedimento anterior para os nove sistemas reaccionais a 20,0 ºC, tal como 
indicado na tabela I. 

6. Seguir o processo reaccional relativo ao sistema 4 a duas temperaturas distintas de 
acordo com as condições da tabela II. 
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Tabela I - Volumes das soluções-mãe a pipetar para os vários sistemas reaccionais. 

Sistema 
reaccional 

V(MB+) /cm3 V(AsC) /cm3 V(HCl) /cm3 V(água) /cm3 

1 0,5 5 1 15,5 
2 1 5 1 15 
3 1,5 5 1 14,5 
4 2 5 1 14 
5 2 5 0 15 
6 1 1 1 19 
7 1 3 1 17 
8 1 10 1 10 
9 1 10 0 11 

 

Tabela II – Efeito de temperatura para as condições do sistema 4. 

Grupos Temperaturas/ ºC 

I, III 22 e 26 

II, IV 24 e 28 

Nota: Os grupos que realizam o trabalho na mesma semana devem partilhar entre si os 
resultados às várias temperaturas. 

 

Tratamento de Resultados 

1. Identificar o comprimento de onda máximo característico do MB+ em água acidulada 
a 20 ºC. 

2. Determinar o seu coeficiente de absorção molar a 20,0 ºC, através da lei de Lambert- 
Beer. Comparar com valores da literatura. 

3. Representar graficamente os valores de absorvância em função do tempo, agrupando 
os sistemas para os quais a concentração de AsC ou de MB+ se mantém constante. 

4. Representar num único gráfico, se possível, os valores de ln A vs. t/s para a série de 
reacções de 1 a 4 e noutro, os valores de ln A vs. t/s para a reacção 2 e a série de 
reacções de 6 a 8. Discutir os resultados obtidos. 

5. Construir uma tabela com as concentrações iniciais de todos os reagentes em cada 
mistura reaccional e os respectivos valores de constantes de velocidade experimentais, 
em s-1. 

6. Através da representação de ln kexp vs. ln [AsC] para sistemas escolhidos 
criteriosamente a partir da tabela I, determinar a ordem parcial da reacção 
relativamente a este reagente. Nesta representação dizer qual o significado da 
ordenada na origem. 

7. Discutir o efeito do pH sobre a cinética destas reacções. 

8. Representar num único gráfico, se possível, os valores de ln A vs. t/s para o sistema 
reaccional 4 às várias temperaturas. Discutir qualitativamente o efeito de temperatura. 
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Admitindo um comportamento Arrheniano, estimar o valor da energia de activação e 
do factor pré-exponencial. 

9. Apresentar em anexo as tabelas de resultados experimentais bem como todos os 
gráficos de ln A vs. t 
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