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Parte I – Experimentos de combustão da vela
I.1 Seria o consumo de oxigênio o fator determinante da subida do nível da água no Erlenmeyer no experimento I.1,
ou há nos experimentos 1 e 2 evidências que permitem refutar a hipótese?

I.2 Considere que a vela é constituída de hidrocarboneto de fórmula C25H52 e que os produtos da reação de
combustão são CO2(g) e H2O(g). Apresente a equação balanceada.

I.3 Levando em consideração a equação balanceada da reação de combustão da vela, é possível sustentar o
argumento de que o nível da água no Erlenmeyer sobe por causa do consumo de oxigênio?

I.4 Por que o gelo seco (CO2(sólido)) mantido acima da cuba apagou a vela no experimento I.3? A densidade dos gases
tem papel relevante? (dados, massa molar: C – 12 g/mol; N – 14 g/mol; O – 16 g/mol)

I.5 Que mudanças de fase do CO2 estão envolvidas no experimento I.4?
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I.6 Como a variação de pH no experimento I.4 com gelo seco comprova que há dissolução de CO2 na água?

I.7 As observações experimentais permitem sustentar a hipótese de que a formação e dissolução do CO2 é o fator
determinante da ascensão da água nos experimentos 1 e 2?

I.8 Formule uma hipótese sobre o fator determinante da variação do nível de água no Erlenmeyer nesse
experimento.

I.9 Preencha a tabela abaixo, calculando a energia envolvida na formação e ruptura de ligações, levando em conta o
número, para a reação de combustão completa do metano, CH4.
Energia (kJ/mol)
Ligação
C-H (412)
C=O (743)
O=O (494)
H-O (463)
Resultado total

Energia (kJ/mol)
nas ligações rompidas

Energia (kJ/mol)
nas ligações formadas

I.10 Com base nos resultados da tabela acima, o que se pode concluir a respeito da termoquímica da reação?
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Parte II: Experimentos envolvendo produtos de limpeza e desinfecção
II.1 A decomposição do peróxido de hidrogênio, quando presente em excesso frente ao iodeto, ocorre
predominantemente segundo as duas etapas a seguir:
Reação 1:
H2O2(aq) + I-(aq)IO-(aq) + H2O(l) (etapa lenta)
Reação 2:
H2O2(l) + IO-(aq) I-(aq) + O2(g) + H2O(l) (etapa rápida)
a) Apresente a equação balanceada da reação global.

b) Identifique o agente oxidante e redutor nas reações.
Reação 1, oxidante:_____________ ; redutor:______________
Reação 2, oxidante:_____________ ; redutor:______________
c) Qual é o papel do iodeto na reação global?

d) A abundante formação de bolhas observadas no experimento II.1 se deve ao detergente adicionado. De forma
mais genérica,trata-se de um tensoativo, como o mostrado abaixo, amplamente usados em produtos de limpeza
(inclusive no Vanish) por removerem gordura:
Obs.: cada traço representa uma ligação entre
átomos de carbono, salvo quando outro átomo é
indicado. Todos os carbonos formam quatro
ligações que, quando não representadas, consistem
de ligações C-H (hidrogênios omitidos).
Assinale (circule) a região da molécula com afinidade pela água e a região com afinidade por gorduras. Justifique

II.2 O Vanish na forma de pó contém, segundo o rótulo, percarbonato de sódio, carbonato de sódio, enzimas e
tensoativos. Deseja-se determinar o teor de percarbonato e de carbonato no produto. Além dos dados experimentais
anotados, utilizar as seguintes informações:
i) O percarbonato tem fórmula mínima: xNa2CO3.yH2O2 e, dissolvido em água, libera o agente branqueador.
ii) Num experimento similar ao realizado, mas trocando o Vanish por 1,60 g de percarbonato de sódio puro, houve
formação de 0,228 L de CO2 e 0,342 L de O2 nas CNTP (T = 0 ºC; P = 1 atm; R= 0,0821 atm L/mol K)
iii) A equação da reação entre a água oxigenada e o hipoclorito é a seguinte: H2O2 + ClO-  Cl- + H2O + O2
iv) Massas atômicas (g/mol): Na = 23,0; C = 12,0; O = 16,0; H = 1,0.
Com base nos dados e resultados obtidos no experimento, responda (cálculos no verso):
a) Valores de x e y na fórmula mínima do percarbonato: x= ____; y= _____
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b) Concentração de percarbonato de sódio e de carbonato de sódio no produto, em porcentagem de massa
(considerar a temperatura ambiente medida e pressão = 0,92 atm)

c) A solução resultante da dissolução de percarbonato em água será neutra, ácida ou alcalina? Justifique.

d) O diagrama abaixo apresenta a participação das espécies envolvidas na 1ª e 2ª dissociação do ácido carbônico.
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Identifique as espécies: A = ______________; B = _________________; C = _________________
e) No diagrama acima, assinale com uma seta o(s) valor(es) de pH em que soluções destes sistemas ácido/base
conjugados apresenta(m) melhor tamponamento (menor variação de pH ante a adição de ácido ou de base)
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Parte III: Experimento com Líquido Iônico (LI)
III.1 Como foi exposto na apresentação, uma das propriedades mais importantes do LI é sua pressão de vapor
extremamente baixa. Que procedimento você propõe para separar e recuperar os componentes de uma solução de LI
em etanol? Justifique.

III.2. Considerando os resultados da experiência de condutância:
a) Por que a condutividade de um solvente, p.ex., a água, muda com a adição do LI?

b) Por que o efeito da adição da mesma quantidade de LI é tão diferente sobre a condutividade de cada solvente?

c) Qual das duas soluções apresentará condutividade maior: i) solução aquosa de NaCl 0,1 mol/L ou ii) solução
aquosa 0,1 mol/L do LI utilizado no experimento. Justifique.

III.3 As propriedades e, por consequência, as aplicações dos LIs dependem das interações entre seus íons. Na
estrutura mostrada abaixo, X- é o íon haleto:

Ordenar os líquidos iônicos em função da força de interação entre o mesmo cátion orgânico e os haletos, F-; Cl- ; BrResposta: A ordem decrescente de interação do ânion na série acima mostrada é:
>

>

Justificar sucintamente sua resposta:

