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Aula no 01 

Pilhas Galvânicas ou Voltaicas 

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 deve 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 e- 

                                 Cátodo (redução): Ag+
(aq) + e-                                  Ag(s) 

 

  No ânodo (polo 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 (polo positivo), íons prata são removidos da solução à medida que 

recebem elétrons e aí 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 o 

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 um eletrodo, mede-se 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 (-); aos outros são atribuídos potenciais positivos(+). A série 

eletroquímica é de grande valia para a previsão da espontaneidade das reações de oxi-redução. 

 

Eletrodos nas pilhas galvânicas 

Os eletrodos em uma célula servem como dispositivos de remoção de elétrons do agente 

redutor no ânodo e fonte de elétrons para o agente oxidante no cátodo. Qualquer eletrodo pode 

funcionar como cátodo ou como ânodo. 

Os tipos importantes de eletrodo são: 



 

 

▪ Eletrodo metal-íon metálico; 

▪ Eletrodo gás-íon; 

▪ Eletrodo metal-ânion de sal insolúvel; 

▪ Eletrodos de “óxido-redução” inertes; 

 

Eletrodo metal-íon metálico – o eletrodo metal-íon metálico consiste em um metal em 

contato com seus íons presentes na solução. Um exemplo é uma peça de prata imersa em solução 

de nitrato de prata. 

 

Eletrodos gás-íon – no eletrodo gás-íon é empregado um gás em contato com o seu 

ânion, ou cátion, em solução. O gás é borbulhado na solução e o contato elétrico é feito mediante 

um metal inerte, geralmente platina. 

Exemplo: H2(g) em H+
(aq) 

 

Eletrodo metal-anion de sal insolúvel – neste eletrodo, um metal se encontra em contato 

com um dos seus sais insolúveis e, ao mesmo tempo, com uma solução que contém o ânion do sal. 

 

Eletrodos inertes – consiste em um pedaço de fio metálico inerte em contato com uma 

solução de uma substância em dois estados de oxidação diferentes. Este eletrodo caracteriza-se 

por não participar da reação, ele nem fornece íons para a solução e tampouco reduz seus próprios 

íons. Neste eletrodo, ambos os reagentes e produtos se encontram em solução. Exemplo: Pt(s)  

Fe2+
(aq)/ Fe3+

(aq) 

 

Pilhas Galvânicas 

 Basicamente uma pilha galvânica apresenta os seguintes componentes: 

a) Ânodo: eletrodo em que há oxidação (corrosão) e onde a corrente elétrica na forma de íons 

metálicos positivos entra no eletrólito; 

b) Eletrólito: condutor (usualmente um líquido) contendo íons que transportam  a corrente 

elétrica do ânodo para o cátodo; 

c) Cátodo: eletrodo onde a corrente elétrica sai do eletrólito ou o eletrodo no qual as cargas 

negativas( elétrons) provocam reações de redução. 

d) Circuito metálico: ligação metálica entre o ânodo e o cátodo por onde escoam os elétrons, 

no sentido ânodo- cátodo. 

A corrente elétrica convencional tem sentido contrário ao de elétrons. Considerando o 

sentido convencional, o cátodo é o eletrodo negativo (-) e o ânodo positivo (+); no sentido real os 

sinais são contrários, isto é, ânodo (-) e cátodo (+). 

A pilha é caracterizada por uma diferença de potencial entre seus eletrodos, em circuito 

aberto – é a sua força eletromotriz. Ela é, segundo a convenção de sinais usada pela IUPAC, igual 

a: 

Epilha = Ecátodo - Eanôdo 



 

 

 

  

A voltagem padrão para uma reação numa pilha é a voltagem medida quando todos  os íons 

e moléculas em solução estão na concentração 1 mol/L e todos os gases estão na pressão de 1atm. 

Quando um voltímetro ou outro dispositivo de medida de tensão é ligada a uma pilha ele indica uma 

diferença de potencial elétrico (volts). 

 Algumas células galvânicas possuem aplicações industriais ou domésticas. Incluem-se 

entre estas não somente as pilhas para rádios portáteis, calculadoras, aparelhos para surdez e 

outros dispositivos miniaturizados, mas também sistemas de fornecimento de tensões de 

emergência para casas e prédios comerciais, telefones, redes de computadores, bancos de 

armazenagem de energia para coletores solares e geradores eólicos, baterias para veículos e 

muitos outros. 

 

Pilha de concentração iônica 

Pilha formada por material metálico de mesma natureza, em contato com soluções de 

diferentes concentrações. 

Pode-se verificar que, diminuindo-se a concentração dos íons Mn+ aumenta-se a tendência 

à perda de elétrons.Pode-se fixar, então, a natureza elétrica dos eletrodos: 

- ânodo: aquele que estiver imerso na solução mais diluída; 

- cátodo: aquele que estiver imerso na solução mais concentrada. 

Figura 1 – Pilha de concentração iônica 



 

 

 

2. Objetivo 

 O Objetivo desta aula é montar pilhas galvânicas e medir o seu potencial elétrico nas condições 

padrão e montar pilhas eletroquímicas de concentração iônica e medir o seu potencial elétrico. 

 

3. Materiais  

3.1  Equipamentos 

• Copo de Béquer de 100 e de 250 mL 

• Pipeta de 10 mL 

• Tubo de vidro em U 

• Voltímetro 

• Placas metálicas de Cu, Fe, Mg e Zn 

• Lixas ou esponja de aço 

• Ponte porosa (vela de filtro) 

 

3.2  Reagentes 

• Soluções de CuSO4 0,001 e 1,0 mol L-1 

• Soluções de FeSO4 0,001 e 1,0 mol L-1 

• Soluções de MgSO4 0,001 e 1,0 mol L-1 

• Soluções de ZnSO4 0,001 e 1,0 mol L-1 

• Solução de NaCl 3% 

• Acetona 

 

4. Procedimentos Experimentais 

4.1  Pilhas Galvânicas 

 Lixe as placas de metal passe-as por água destilada e acetona e segue-as. Prepare a ponte 

salina enchendo a 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 ou utilize uma ponte porosa em 

substituição a ponte salina. Monte as pilhas galvânicas abaixo, faça a leitura no voltímetro, 

identifique o ânodo e o cátodo. Calcule a diferença de potencial das pilhas com os dados da série 

eletroquímica comparando-os com valores obtidos experimentalmente. 

a) Zn(s)/ ZnSO4 (1 mol/L) // CuSO4 (1mol/L)/ Cu(s) 

 
b) Fe(s) / FeSO4 (1mol/L) //  CuSO4 (1mol/L) / Cu(s) 

 
c) Zn(s) /ZnSO4 (1mol/L) // FeSO4 ( 1mol/L) / Fe(s)  

d) Fe(s) / FeSO4 (1mol/L) //  MgSO4 (1mol/L) / Mg(s) 

e) Mg(s) / MgSO4 (1mol/L) //  CuSO4 (1mol/L) / Cu(s) 

f) Mg(s) / MgSO4 (1mol/L) //  ZnSO4 (1mol/L) / Zn(s) 

 



 

 

 

 
Preencha o quadro abaixo: 
 

Pilhas Ânodo Cátodo Potencial teórico Potencial prático 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

 
 
4.2  Pilha eletroquímica de concentração iônica 
 

Monte as pilhas de concentração, representadas abaixo. Faça leitura em um voltímetro e 
verifique a polaridade em função das concentrações das cubas. 

 
a) Cu(s)/ CuSO4 (0,001mol/L) // CuSO4 (1,0mol/L) / Cu(s) 

b) Zn(s)/ ZnSO4 (0,001mol/L) // ZnSO4 (1,0mol/L) / Zn(s) 

c) Mg(s)/ MgSO4 (0,001mol/L) // MgSO4 (1,0mol/L) / Mg(s) 

d) Fe(s)/ FeSO4 (0,001mol/L) // FeSO4 (1,0mol/L) / Fe(s) 

 
Posteriormente dilua a solução mais diluída com 50 mL de água destilada. Faça Leitura do 

novo potencial. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pilhas Ânodo Cátodo Potencial teórico  Potencial prático Potencial após diluição 

A      

B      

C      

D      



 

 

Aula no 02 

Células Eletroquímicas: Equação de Nernst 

1. Introdução  

Efeitos da concentração sobre a tensão da célula 

Consideramos pilhas em que os reagentes e os produtos se encontram nos estados-padrão. 

A tensão produzida por uma pilha depende das concentrações dos reagentes e produtos, e esta 

relação pode ser prevista qualitativamente pelo princípio de Le Châtelier. 

Consideremos a pilha de Daniell, 

       Zn Zn Cu Cu
s aq aq s

/ / / /2 2 
 

A 25ºC, a tensão que a célula produz é 1,10V. Se a concentração dos íons zinco for 

reduzida abaixo de 1mol/L, poderemos supor, de acordo com o princípio de Le Châtelier, que 

uma diminuição da [Zn2+] acarretará um aumento da tendência de ocorrer à reação de oxidação 

e, assim, deveremos observar um aumento na tensão produzida pela célula. Semelhantemente, 

com um decréscimo da [Cu2+] na pilha de Daniell, decresce a tendência de ocorrer à reação de 

redução no cátodo, e, igualmente, de ocorrer à reação da célula, portanto a tensão observada 

na célula é inferior ao valor 1,10V. 

A dependência da tensão da célula com as concentrações pode ser descrita 

quantitativamente. Para tal dependência, usa-se a equação de Nernst. Seja a reação redox 

geral a 25ºC: 

aA bB cC dD    

Onde A, B, C e D são espécies cujas concentrações podem ser alteradas. Então a equação 

pode ser escrita como 

   
   ba

dc

tot
BconcAconc

DconcCconc

nF

RT
EE

..

..
ln0




  

Nesta equação: 

E é a voltagem a uma determinada concentração; 

E0
total é a voltagem-padrão; 

N é o número de moles de elétrons transferidos na equação; 

R é a constante da lei dos gases, 8,314 J/mol.K; 

T é a temperatura absoluta em K; 

F é a constante de Faraday, 96485 coulombs/mol, ou, como 1 Joule = 1 mol x 1 coulomb,            

F = 96485 J/V mol. 



 

 

Substituindo as constantes e convertendo o logaritmo na base 10, a equação de Nernst terá 

a seguinte forma, a 25°C: 

  

   
   ba

dc

tot
BconcAconc

DconcCconc

n
EE

..

..
log

0591,0
10

0




  

 Considerando as concentrações de espécies em solução aquosa elas serão expressas sob 

a forma de molaridade, mol/L, concentrações de gases são expressas sob a forma de pressões 

parciais, (P) e sólidos ou líquidos puros não aparecem na equação. 

 

Tipos de pilha 

Pela equação de Nernst observa-se que aparece uma diferença de potencial entre dois 

eletrodos quando: 

1) Os eletrodos são constituídos de diferentes substâncias e possuem, portanto, diferentes 

potenciais; 

2) Os eletrodos são da mesma substância, mas as soluções contêm concentrações diferentes; 

3) Os eletrodos são da mesma substância e as soluções contêm concentrações iguais, mas os 

eletrodos estão submetidos a diferentes pressões parciais de substâncias gasosas; 

De acordo com essas observações, pode-se dizer que nos processos de corrosão devem 

ser destacados os principais tipos de pilhas eletroquímicas nas quais se verifica que as reações 

em ação criam, espontaneamente, uma força eletromotriz. 

 

2. Objetivo 

O objetivo desta aula é a construção de células eletroquímicas, a determinação das suas 

forças eletromotrizes e a verificação da Equação de Nernst. 

 

3. Materiais 

3.1 Equipamentos 

• Algodão 

• Balões volumétricos de 250 (4) e 1000 mL (1) 

• Béquer de 100 mL (2) 

• Fios condutores 

• Lixas 

• Placas de zinco e cobre 

• Tubo em U 

• Voltímetro 

 

3.2 Reagentes 

• Solução de nitrato de potássio ou cloreto de potássio saturada 

• Solução de nitrato ou sulfato de zinco 0,005; 0,025; 0,05; 0,25 e 0,50 mol L-1 

• Solução de nitrato ou sulfato de cobre 0,005; 0,025; 0,05; 0,25 e 0,50 mol L-1 



 

 

 

4. Procedimentos Experimentais 

 

 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 eletrodos. 

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

 Construa cinco células indicadas fazendo variar a concentração da solução onde é 

mergulhado o eletrodo de Zn. Registre as diferenças de potencial entre os eletrodos. 

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

Observação: 

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

 

 

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 ln Q 

0,500 

0,005    

0,025    

0,050    

0,250    

0,500    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2 – Resultados de diferença de potencial da pilha 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 ln Q 

0,500 

0,005    

0,025    

0,050    

0,250    

0,500    

 

Questões: 

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 e discuta a validade da Equação de 

Nernst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aula no 03 

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 galvânicas – 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 a peça 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 de 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 ou cloreto de níquel 

• Cromação: utiliza soluções com ácido crômico 

 

 

2. Objetivo 

 

O objetivo desta aula e o cobreamento de peças metálicas. 

 

 

3. Materiais 

 

3.1  Equipamentos 

• Béquer de 250 mL 

• Pinça 

• Barra de cobre 

• Fonte de corrente contínua 

• Fio de conexão 

• Lixa 

• Peças metálicas 

 

3.2  Reagentes 

• Solução de HCl 1 mol L-1 

• Sulfato de cobre 

• Solução de ácido sulfúrico 200 g L-1 

 

 

 



 

 

 

4. Procedimento Experimental 

 

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 lixada e seca com acetona) neste béquer, deixar por 

1 minuto para eliminar oxidação ou impurezas impregnadas. Retire a peça com o auxílio de uma 

pinça e enxágue com água destilada por aproximadamente 1 minuto. Coloque 200 mL de solução 

ácido sulfúrico 200 g L-1 em béquer e dissolva 5,0 g de sulfato de cobre. Homogeneíze a solução. 

Mergulhe a barra de cobre que será o ânodo. Agora mergulhe a peça a ser cobreada na solução de 

sulfato de cobre contendo ácido sulfúrico. Ligue um fio de conexão ao polo negativo da fonte de 

corrente contínua e a outra extremidade a peça a ser cobreada. Ligue o fio de conexão ao polo 

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 

 

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

b) Faça uma previsão teórica da massa depositada em relação a intensidade de corrente e o tempo 

aplicado. 

c) Compare com a massa experimental depositada e veja o rendimento do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aula no 4 

ELETRÓLISE QUANTITATIVA DA ÁGUA 

1. Introdução 

A  natureza  da água  foi  por  muito  tempo  um  enigma.  Desde a  Antigüidade  ela era 

considerada uma substância elementar, até que sua natureza composta foi provada 

durante o século  XVIII. Em  1781,  o químico  inglês Joseph  Priestley (1733-1804)  

observou que, quando o ‘gás inflamável’(nosso hidrogênio) ardia ao ar, podia-se observar 

o aparecimento de  uma espécie  de ‘orvalho’.  Seu  compatriota  Henry  Cavendish  (1731-

1810)  foi  além  e realizou o experimento em condições mais acuradas, recolhendo  e 

medindo  o tal  orvalho produzido,  comprovando  enfim  que  se  tratava  realmente  de 

água.  Coube ao  químico francês  Antoine  Lavoisier (1743-1794)  dar  uma  explicação  

teórica  completamente satisfatória do fenômeno, mostrando que ele era reversível, isto é, 

que a água podia também ser sintetizada a partir dos gases que a formavam, por ele agora 

denominado hidrogênio e oxigênio.  No  ano de  1800  o  físico  italiano  Alessandro  Volta  

(1745-1827)  escreveu  uma carta ao presidente da Royal Society, da Inglaterra, Sir 

Joseph Banks (1743-1820), que logo a  publicou,  desencadeando  enormes  

conseqüências.  Na carta,  Volta  descrevia  os experimentos que vinha realizando com a 

eletricidade e sua recente invenção,  que  veio  a ser conhecida como  pilha  voltaica  ou 

pilha  elétrica (ver ‘Uma  descoberta  eletrizante’  em Ciência Hoje no 155). O dispositivo 

consistia simplesmente de uma pilha (daí o nome) de pequenos discos de dois metais 

diferentes (cobre e estanho ou melhor ainda, prata e zinco) dispostos alternadamente uns 

sobre os outros e separados por pedaços de papelão ou feltro embebidos  em  água 

salgada. Também se  obtinha efeito  análogo  quando se  imergiam  em solução salina  

pares dos dois metais unidos por pedaços de metal, como mostra a figura original de 

Volta.Quando uma pessoa pusesse a mão no primeiro disco da pilha e a outra mão no 

último sentia um choque fraco mas contínuo. A intensidade elétrica aumentava com o  

número  de  pares  de  discos  metálicos.  Hoje  se  sabe  que  os  dois  metais  devem  ser 

escolhidos  de  modo  a constituir  um  par  em  que  um  deles  tende a  oxidar-se  (perder 

elétrons),  comparativamente ao  outro,  que  deve  ser  mais  propenso  a  reduzir-se  

(ganhar elétrons). Fechando-se o circuito e havendo possibilidade de condução da 

eletricidade por meio  da solução  de água salgada,  ocorre a formação  de  uma corrente  

elétrica,  fonte  dos choques relatados por Volta. No mesmo ano de 1800 o químico inglês 

William Nicholson (1753-1815)  e  o médico  inglês  Sir  Anthony  Carlisle (1768-1840)  

construíram  uma  pilha feita de 17 moedas de meia-coroa de prata e igual número de 



 

 

peças de zinco. O circuito era fechado com fios de latão. Para obter um contato melhor, 

Carlisle pôs uma gota de água na placa superior e percebeu a liberação de um gás, que 

Nicholson supôs ser hidrogênio. No artigo que os dois publicaram no mesmo ano de 1800, 

lê-se que“uma torrente de pequenas bolhas saía do fio conectado à prata, e o outro fio 

ficou  oxidado”. O  gás foi  identificado como hidrogênio, enquanto o oxigênio se fixou ao 

outro fio (oxidando-o) a uma distância de quase duas polegadas. Quando os fios de latão 

foram substituídos por fios de platina, o resultado foi o desprendimento de gás em ambos 

os fios (já que a platina não se oxida com o oxigênio). Repetindo-se o  experimento  com  

uma  pilha  ainda mais  potente, foi  possível produzir uma quantidade muito maior de 

gases. Deixando-se a reação ocorrer por 13 horas seguidas,  os  volumes  consideráveis  

de  gases recolhidos  estavam  nas  mesmas  proporções correspondentes à composição 

da água. Os gases foram ainda analisados para mostrar que eram  de  fato hidrogênio  e  

oxigênio.  Havia  sido  feita,  em  condições  controlada  se  pela primeira  vez,  a  reação  

de  decomposição  Pilha  de  Volta:  o  dispositivo  tornou  possível decompor a água em 

seus gases constituintes, hidrogênio e oxigênio. 

 

2. Objetivos 

 Observar em sala de aula o fenômeno da eletrólise da água, que é um experimento 

normalmente utilizado para demonstrar a decomposição da molécula de água em  

hidrogênio  e  oxigênio  gasosos. 

 

3. Procedimentos Experimentais 

 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 onde 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. 

 

Figura 1 – Aparelhagem para eletrólise da água 

 



 

 

Aula no 05 

Corrosão 

1. Introdução  

 

Na vida 

A palavra CORROSÃO provém da palavra latina CORRODERE, cujo significado é 

destruir rapidamente deixando uma superfície irregular,  

Esta palavra CORRODERE foi traduzida para o Inglês como CORROSION e depois 

trazida para a língua Portuguesa como CORROSÃO, palavra que nos dias atuais virou um 

sinônimo genérico de destruição. 

O estudo da corrosão envolve conhecimento de vários campos entre os quais pode-

se destacar:           - Eletroquímica 

- Metalurgia 

- Termodinâmica 

- Físico - química 

 

DEFINIÇÕES BÁSICAS 

• CORROSÃO 
Tudo no universo caminha ou tende para uma situação de menor energia. Por isso, 

os metais encontram-se na natureza sob a forma de compostos, como óxidos, sulfetos etc. 

Esse fato leva os metais beneficiados (purificados) a retornarem a sua forma original de 

óxidos ou outro composto espontaneamente, quando expostos ao tempo.  

Por exemplo: O Ferro quando exposto ao oxigênio e/ou meios aquosos se enferruja, 

objetos de prata escurecem, enquanto que os de latão ficam 

esverdeados. Essas transformações são na verdade uma volta do 

metal que foi beneficiado à sua origem. A isso se chama CORROSÃO.  

O estudo da CORROSÃO não se limita a responder por que ocorre, mas também se 

preocupa com o desenvolvimento de metais e métodos de proteção que mantenham o 

metal puro por maior tempo.  

* COMPONENTES DA CORROSÃO 
Para que ocorra um processo de corrosão é necessária a presença dos 6 

componentes descritos a seguir : 

 

a) MEIO CORROSIVO: É assim chamado o meio que está em contato com a 

superfície do metal que sofre a deterioração por corrosão. Este meio para 



 

 

provocar a corrosão tem que ser um ELETRÓLITO. Em geral, quanto mais forte 

for esse eletrólito maior será a tendência de corrosão do metal.  

b) ÂNODO: O ânodo é o eletrodo ou parte de um eletrodo que sofre a deterioração 

por corrosão. A particularidade do ânodo é que na sua interface com o meio 

corrosivo ocorrem reações de perda de elétrons, também chamadas de reações 

de oxidação ou simplesmente REAÇÕES ANÓDICAS. 

c) CÁTODO: O cátodo é o eletrodo ou parte de um eletrodo que apenas ajuda o 

ânodo a ser deteriorado. O cátodo não sofre corrosão, embora também esteja em 

contato com o meio corrosivo. A particularidade do cátodo é que na sua interface 

com o meio, ocorrem reações de consumo dos elétrons que procedem do ânodo, 

também chamadas de reações de redução ou simplesmente REAÇÕES 

CATÓDICAS. 

d) LIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE OS ELETRODOS: No caso do ânodo e cátodo 

serem mais do que um eletrodo, é imprescindível que ambos estejam ligados 

eletricamente sem o que não ocorrerão as reações de corrosão. 

e) LIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE MEIOS CORROSIVOS: No caso dos meios 

corrosivos em contato com o ânodo e o cátodo não serem o mesmo, é necessário 

uma união elétrica entre esses meios, o que normalmente é feito como a 

utilização de uma ponte salina. 

f) DIFERENÇA DE POTENCIAL ENTRE ÂNODO E CÁTODO: Quando ânodo e 

cátodo forem metais diferentes, normalmente, seus potenciais já serão diferentes; 

mas quando forem os mesmo metais essa diferença de potencial é em geral de 

origem microscópica, impossível de ser distinguida a olho nu ou algumas vezes 

devido a um processo de transformação mecânica ou metalúrgica a qual o metal 

tenha sido submetido. 

CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CORROSIVOS 

Os processos corrosivos são classificados em função do estado físico do meio 

corrosivo. Considerando que os estados físicos possíveis da natureza são três: sólido, 

líquido e gasoso e que no estado sólido a condutividade é muito baixa, tornando a 

corrosão praticamente desprezível em relação a outros meios de deterioração, a corrosão 

costuma ser classificada em: corrosão úmida ou seca. 

a) CORROSÃO ÚMIDA 

São assim chamados os processos de corrosão que ocorrem quando o meio 

corrosivo está no estado líquido. Nesses casos, o mecanismo da corrosão é de natureza 

eletroquímica.  

A corrosão úmida é a principal causa de deterioração de equipamentos, instalações 

industriais e utensílios de uso popular. Cerca de 80% dos casos de deterioração por 

corrosão são de natureza eletroquímica, o que explica a grande influência da eletroquímica 

no estudo da corrosão. 



 

 

A deterioração por corrosão úmida caracteriza-se basicamente por: 

 

 Realizar-se necessariamente na presença de meio líquido; 

 Ocorrer em temperatura abaixo do ponto de orvalho1 ; 

 Estar associada, a formação de uma pilha. 
 

Como a grande maioria dos meios líquidos, que são corrosivos, têm como solvente a 

água, a corrosão úmida é algumas vezes chamada de corrosão em meio aquoso. 

Mostrando que a corrosão úmida é realmente a mais observada, seguem-se alguns 

exemplos: 

1. A corrosão da chaparia dos automóveis e outros meios de transporte; 

2. A corrosão de eletrodomésticos; 

3. A corrosão externa de oleodutos aéreos; 

4. A corrosão externa de vasos de pressão que operam em temperatura abaixo do 

ponto de orvalho da água; 

5. A corrosão interna do costado de um tanque que armazena solução aquosa de 

sulfato de cobre; 

6. A corrosão interna de uma tubulação que transporta ácido sulfúrico diluído; 

etc. 

OBS. Considere em todos os casos acima, que o metal exposto ao meio é o aço 

carbono. 

 

b) CORROSÃO SECA 

São assim chamados os processos de corrosão que ocorrem quando o meio 

corrosivo está no estado gasoso. Esses processos são muitas vezes denominados de 

corrosão em alta temperatura. 

A natureza da corrosão química é considerada pela maioria dos autores como sendo 

química e não eletroquímica. Esses processos de corrosão não têm tanto interesse porque 

em temperaturas elevadas (acima de 400C) a perda de propriedades dos metais por 

outros motivos é mais importante. Assim, apenas cerca de 10 % dos casos de deterioração 

na indústria são devidas as corrosões secas. Podemos destacar duas situações onde a 

corrosão seca é de grande importância: na deterioração de tubos de fornos e casco de 

vasos de pressão que operam acima de 420C. 

                                                           
1Ponto de orvalho = temperatura em que o ar úmido se torna saturado em vapor d’água, quando resfriado sob 

pressão constante. 



 

 

A corrosão seca caracteriza-se basicamente por: 

 O meio corrosivo está sempre na forma de um gás; 

 Ocorrer em temperaturas elevadas, sempre acima do ponto de orvalho da água; 

 Em geral, existe uma interação direta entre o metal e algum agente presente no 
meio, normalmente o oxigênio. 

Como na grande maioria dos casos de corrosão seca o oxigênio é o principal agente 

corrosivo, esse processo é muitas vezes chamado de  OXIDAÇÃO  (o termo oxidação 

aqui usado não significa perda de elétrons, mas sim uma reação direta do metal com o 

oxigênio). 

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 

3.1 Equipamentos 

Béquer de 250 mL 
Placas de ferro e cobre unidas por fio de cobre 
Placas de zinco e ferro unidas por fio de cobre 
Placas de ferro, zinco e cobre 
Lixas e esponja de aço 
Pregos (11 por grupo) 
Tiras de cobre, zinco e magnésio 
Grafite 
Tubos de ensaio (9 para cada grupo) 
Suporte para tubos de ensaio 
Placas de Petri 
Bastão de vidro 
Tripé e tela de amianto 
Bico de Bunsen 
 
3.2 Reagentes 
Águar-águar 
Fonte de alimentação de corrente contínua 
Solução de H2SO4 1:5 
Solução de HNO3 1:5 
HNO3 concentrado 
H2SO4 concentrado 
HCl 6 mol L-1 e 3 mol L-1 
Solução de NaOH 0,1 mol L-1 
Solução de NaCl 3% e 5% 
Solução de K3[Fe(CN)6] 1 mol L-1 
Solução alcoólica de fenolftaleína 1% 
Solução de NaCl contendo K3[Fe(CN)6] e fenolftaleína (100 mL de NaCl 3% + 1 mL de solução de 
fenolftaleína 1% + 1 mL de solução de K3[Fe(CN)6] 1 mol L-1) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Procedimento Experimental 
 
4.1 Corrosão Úmida do ferro 
 
 Para a comparação da influência da natureza do meio, pegue 7 pregos e limpe cuidadosamente 
lixando com lixa fina e esponja de aço. 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% 
g) Somente lâmina de ferro 

 
 Após uma semana verifique os resultados. Para cada experiência descreva a alteração da 
solução e da lâmina, explicando o que ocorreu. Retire as lâminas lave-as e verifique se ocorreu 
corrosão. Preencher a Tabela 1.  
 
4.2  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 fenolftaleína a 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 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 anôdicas 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 fenolftaleína 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. Ligar o 
eletrodo de cobre ao pólo negativo e o eletrodo de ferro ao pólo positivo de uma fonte de 
alimentação de corrente contínua. 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 contínua.  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 alcoólica a 1% de fenolftaleína e 2 mL de solução de ferricianeto de potássio 1 mol L -1. 
Imergir o eletrodo de ferro, previamente lixado, 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 
contínua. Observar o que acontece. 
 
4.3 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 fenolftaleína. Após alguns minutos observar o que acontece. 
 
4.4 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. 
 
 



 

 

4.5 Corrosão sob tensão 
 
 Em um béquer, aquecer até ferver 300 mL de água destilada. Adicionar 4,5 g de ágar-ágar em 
pó. Agitar até dissolução total. Retirar do aquecimento, acrescentar 15 gotas de K3[Fe(CN)6] e 10 
gotas fenolftaleína. Homogeneizar o sistema. Colocar um prego normal e outro tensionado 
(dobrado) na placa de Petri (os pregos devem ser lixados e secos) e adicionar a solução de ágar-
ágar ainda quente sobre eles. Deixar a placa de Petri em repouso, esfriando (Figura 1). Após uma 
semana observar o que acontece. Preencher a Tabela 3. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Esquema de estudo sobre Corrosão sob tensão 
 
 
4.6 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 ágar-ágar ainda 
quente preparada no item 4.5. Deixar a placa de Petri em repouso, esfriando (Figura 2). Após uma 
semana observar o que aconteceu. Preencher Tabela 4. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2 – Esquema de estudo sobre Prevenção a Corrosão 
 
 
 

Meio de ágar-ágar 

Meio de ágar-ágar 

Fita de magnésio 

Fita de zinco Fita de cobre 



 

 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 4 – Resultados referentes ao experimento de proteção contra corrosão 

Experimento  

Prego envolto a 

fita de cobre 

 

Prego envolto a 

fita de zinco 

 

Prego envolto a 

fita de magnésio 

 

 
 
5 – Análise dos dados 
 

1) Explicar o que foi observado no procedimento 4.1. Caso houve reação de corrosão, colocar 
as reações ocorridas. 

2) Explicar o que foi observado no procedimento 4.2. 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 as 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aula no 06 

Condutometria 

1. Introdução  

 

 Condutores de primeira classe (ou eletrônicos) – metais, ligas metálicas, semi-condutores. 

Nestes casos a condução de corrente elétrica é feita por elétrons, não envolvendo transporte de 

matéria durante o processo de condução de corrente e sem alteração das propriedades químicas do 

condutor.  

 Condutores de segunda classe (ou eletrolíticos) – soluções iônicas. Nestes casos a condução de 

eletricidade se dá à custa do movimento de íons em solução, ou seja, com transporte de matéria.  

 Em análise condutométrica só tem interesse na condutância dos condutores de segunda classe. 

 

 

 

TIPOS DE MÉTODOS ELETROANALÍTICOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

Existe também uma relação entre a resistência da célula e suas dimensões: 

 

  

 

 

ρ é a resistividade e corresponde à 

resistência de uma porção do condutor 

com 1 cm de comprimento e secção 

transversal de 1 cm2, ou seja, a resistência 

de 1 cm3 de condutor, seja ele um metal ou 

uma solução. 

A condutância de soluções eletrolíticas é representada pelo inverso da resistência:   

 

Medidas de condutância elétrica permitem diferenciar eletrólitos fracos e fortes.  

Eletrólitos fortes - lei de Kohlrausch  

Eletrólitos fracos - lei de diluição de Ostwald. 

 

FATORES QUE AFETAM A MEDIDA DE CONDUTIVIDADE:  

❖ Distância entre os eletrodos  

❖ Área dos eletrodos  

❖ Temperatura  

❖ Viscosidade  

❖ Concentração dos íons  

❖ Natureza dos íons  

 

PARA QUE SERVE A CONDUTOMETRIA DIRETA?  

❖ Verificar a pureza de um água destilada ou deionizada;  

❖ Verificar variações nas concentrações das águas minerais;  

❖ Determinar o teor em substâncias iônicas dissolvidas, por exemplo, a determinação da 

salinidade do mar em trabalhos oceanográficos;  

❖ Determinar a concentração de eletrólitos de soluções simples.  

 

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 



 

 

 

3.1 Equipamentos  

Banho termostático 

Balão volumétrico de 100 mL 

Balão volumétrico de 250 mL 

Béquer de 100 e 250 mL 

Bureta de 50 mL 

Condutivímetro 

Pipeta de 50 mL 

 

3.2 Reagentes 

Etanol 

Solução de ácido acético 0,05 mol L-1 

Solução de KCl 0,10 e 0,01 mol L-1 

 

4. Procedimentos Experimentais 

 

4.1 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 250 mL e meça a 

condutividade. Repita o processo com a outra solução de KCl. 

 

4.2 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 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. 

 

4.3 Determinação da constante de dissolução 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. 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 

0,1000   0,0025  

0,0500   0,0010  

0,0250   0,0005  

0,0100   0,00025  

0,0050   0,00005  

 

 

Tabela 2 – Resultados de condutância das soluções de ácido acético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ác. acético] mol L-1 
Condutividade 

0,05 
 

0,025 
 

0,010 
 

0,005 
 

0,0025 
 



 

 

Aula no 07 

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 1µm 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  

 

3.1  Equipamentos 

 

Balão de fundo redondo de 200 mL 

Béquer de 250 mL 

Condensador 

Funil simples para filtração 

Manta aquecedora 

Papel de filtro 

Pipeta de 1, 5 e 10 mL 

Suporte para tubos de ensaio 

Tubos de ensaio com tampa 

 



 

 

 

3.2  Reagentes 

 

Acetona 

Enxofre 

Solução de amido 0,1 % (recém preparada) 

Solução de NaCl 10 % 

 

 

4. Procedimentos Experimentais  

 

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, longe de chamas ou 

faíscas, adicione lentamente (ATENÇÂO) 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. 

 

 

Quadro1 – 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 solução em cada tubo, comparando com a solução do Tubo 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  

 

Registre as observações referentes a cada tubo de ensaio na Tabela 1. A Tabela 1 

apresenta os resultados experimentais observados no procedimento após o tempo de espera de 24 

horas, 48 horas e 72 horas após o início do experimento. 

 

Tabela 1 – Resultados Experimentais 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aula no 08 

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 um 

diagrama 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). 

 
Figura 1 – Diagrama de Pourbaix para do ferro 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catodo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_qu%C3%ADmico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletroqu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equa%C3%A7%C3%A3o_de_Nernst
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_fase
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcel_Pourbaix


 

 

  

2. Objetivo 

Verificar a formação de proteção catódica e anódica.  

  

3. Materiais 

3.1 Equipamentos 

• balança analítica  

• eletrodo de Calomelano saturado  

• multímetro  

• vidro de relógio  

• bastão de vidro  

• proveta graduada  

• béquer  

• espátula de porcelana  

• papel indicador de pH  

 

3.2 Reagentes 

• barra de cobre  

• barra de zinco  

• barra de aço carbono  

• água deionizada  

• cloreto de sódio (NaCl)  

  

4. Procedimento Experimental  

Parte I – 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.  

  



 

 

Parte II – 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.  

  

Parte III – 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aula no 09 

Determinação da Concentração Micelar 

 

1. Introdução  

Soluções surfactantes ou tensoativos apresentam propriedades físicas incomuns. Em soluções 

diluídas, elas atuam como eletrólitos normais, mas em concentrações razoavelmente definidas 

ocorrem variações bruscas em diversas propriedades físicas, como pressão osmótica, condutância, 

turbidez e tensão superficial. Estas propriedades podem ser explicadas 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 substâncias tensoativas. 

Definições:  

a) Surfactante = agente de atividade superficial (tensoativo) é o composto capaz de alterar as 

propriedades superficiais e interfaciais de um líquido (duas fases imiscíveis). 

b) Concentração Micelar Crítica é a menor concentração onde ocorre a formação de micelas 

de um surfactante.   

 

2. Objetivo 

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

 

3. Procedimentos Experimentais 

Lavar a célula de condutância com água destilada, colocar nela 50 mL água destilada e em 

seguida 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 até completar 20 medidas de 

condutância. Repetir o mesmo procedimento, porém trocando a água por solução de NaOH, NaCl, 

HCl e Na2SO4. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 – Condutância molar em função da concentração  

Volume adicionado de 

lauril sulfato de sódio 

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      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aula no 10 

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 onde 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:  

K = aAg
+

. aSO4
-2   (1) 

 

e na prática 

     K = Ɣ2
± [Ag+][SO4

-2]    (2) 

 

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

 

     µ = ½ Σi ci Zi
2      (3) 

 

sendo Zi o número 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-Huckel a constante de equilíbrio está relacionada com a força 

iônica segundo a equação: 

     Log C = ½ log K + A √µ / 1 + B√µ (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. 

  

 

 



 

 

3. Materiais 

 

3.1 Equipamentos 

Banho termostático 

Bureta 

Erlenmeyer 

Pipeta volumétrica de 25 mL 

Pipeta graduada de 1, 10, 25 e 50 mL 

Termômetro  

 

3.2 Reagentes 

Sulfato de prata 

Solução de nitrato de sódio 0,125 mol L-1 

Solução de KSCN 0,05 mol L-1 

Solução de HNO3 0,5 mol L-1 

Solução de alúmen de ferro amoniacal (indicador) 

 

4. Procedimento Experimental 

 

Em cinco erlenmeyers pese aproximadamente 0,5 g de sulfato de prata. Adicione a seguir, 

em cada erlenmeyer, as soluções como indicado no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Quantidade a serem adicionadas de água e nitrato de sódio 

Amostra Água destilada  

(mL) 

NaNO3  

(mL) 

[NaNO3]  

(mol L-1) 

V gasto de 

KSCN (mL) 

[Ag+] 

 (mol L-1) 

1 75 0 0   

2 67,5 7,5 0,00125   

3 60 15 0,00500   

4 45 30 0,02000   

5 0 75 0,12500   

 

  Arrolhe os erlenmeyers e coloque em banho termostático de 50 a 60o C. Agite 

vigorosamente por 5 minutos. Deixe os frascos por 10 minutos em banho termostático a 25o C 

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 com indicador 0,25 mL de solução de alúmen de ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aula no 11 

 

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 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. Procedimentos Experimentais 

 

a) Preparação da superfície: A anodização não corrige nenhum defeito ou imperfeição. Neste 

exemplo, a peça da esquerda receberá um acabamento fosco e a da direita um acabamento 

brilhante. 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. 

b) 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.  

c) Montagem do conjunto: Neste trabalho foi usado um catodo de fio de cobre (foto ao lado, no 

fundo do recipiente de ácido) permanentemente mergulhado na solução e não houve problema 

algum, mesmo quando a tensão 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. 

d) 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 1,2 A. A corrente deve ficar 

entre 0,3 e 3 amperes por decímetro quadrado (uma área de 10 cm x 10 cm). 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 

 

e) 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. 

 

Figura 2 – Peças de alumínio anodizadas e tingidas 

 

f) 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  


