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Introdução

Para a determinação da ordem de uma reação ou sua 
Lei de velocidade, podemos utilizar a mudança de 
coloração dessa reação como parâmetro a ser estudado
[1].

Para isso podemos utilizar um equipamento
denominado fotocolorímetro. Com esse equipamento
podemos verificar a mudança da coloração ao longo de 
uma reação. A mudança de coloração é um dos 
indicativos de que uma determinada reação está se 
processando [1].

Neste trabalho apresentaremos a reação do violeta-
cristal, que possui coloração roxa, com o hidróxido de 
sódio, que é incolor. Como o produto desta reação é 
incolor, podemos analisar a velocidade da reação pela 
mudança de cor da solução [2].

Temos como objetivo principal deste trabalho, o 
desenvolvimento de uma aula prática para a disciplina 
de físico-química III, oferecida aos alunos do curso de 
graduação em licenciatura plena em química visando 
um melhor aprendizado desses alunos na disciplina. 

Material e métodos

A. Materiais e reagentes

Fotocolorímetro.
Cronômetro.
Solução de NaOH 0,1 M.
Solução de cristal-violeta 30 mg/L.
Soluções de cristal-violeta para calibração do 
fotocolorímetro de 0,6 mg/L; 1,2 mg/L; 1,8 mg/L; 2,4 
mg/L; 3,0 mg/L.
02 provetas de 50 mL
01 erlemeyer de125 mL
02 balões volumétricos de 50 mL.
02 pipetas volumétricas de 10 mL
06 tubos de ensaio.

B. Calibração do aparelho

A calibração do fotocolorímetro foi realizada 
ajustando-se o feixe para o comprimento de onda de
470 nm, em seguida ajustou-se a escala de absorbância 

para 0,000 utilizando uma solução branco (água 
destilada), depois foram realizadas medições das 
absorbâncias de cada solução padrão do cristal-violeta 
com as respectivas concentrações 0,6 mg/L; 1,2 mg/L; 
1,8 mg/L; 2,4 mg/L; 3,0 mg/L. (com os dados coletados 
foram construídos o gráfico 1 e a tabela 1).

C. Procedimento

Transfere-se 10 mL da solução de concentração de 
30 mg/L do cristal violeta para um balão volumétrico 
de 50 mL e completa-se o volume com água destilada.
De uma amostra de hidróxido de sódio, com 
concentração de 0,1 mol/L, são recolhidos 4 mL para
um balão volumétrico de 50 mL, o restante do volume é 
completado com água. De cada um dos balões é 
recolhido 20 mL, que são transferidos, cada um, para 
uma proveta. As soluções que se encontram nas duas 
provetas são transferidas simultaneamente para um 
erlemeyer. Assim que as duas soluções são transferidas 
para o erlemeyer, é iniciada a reação, logo começamos 
a cronometrar o tempo da reação. Após homogeneizar a 
mistura, passamos certa quantidade para um tubo de 
ensaio, que é colocado no fotocolorímetro para 
podermos medir a absorbância da mistura, que é 
anotada a cada quatro minutos, desde o inicio da 
reação. É necessário que o tubo de ensaio seja fechado 
ao adicionarmos a mistura, pois o gás carbônico, 
presente no ar, reage facilmente com o hidróxido de 
sódio. O tempo é anotado por mais oito vezes, e 
verifica-se a absorbância de cada um desses momentos, 
para essa reação damos o nome de reação 1.

A reação é feita novamente, porém o hidróxido de 
sódio se encontra com uma concentração de 0,2 mol/l, 
chamamos esta reação de reação 2.

Resultados e Discussão

Após anotar os dados da absorbância em relação ao 
tempo na calibração do aparelho, criamos a tabela 1
para melhor representar os dados. Com os dados dessa 
tabela, montamos um gráfico que indica a concentração 
em função da absorbância, que chamamos de gráfico 1.



Neste gráfico encontramos a seguinte equação de reta: 
y = 62,003.x – 0,2068.

Com o auxílio da equação da reta do gráfico 1, 
montamos a tabela 2 e 3.
   Com os dados da tabela 2 montou-se um gráfico do 
logaritmo neperiano do cristal-violeta em função do 
tempo. Para encontrar o ln(concentração) foi necessário 
calcular a concentração do cristal após diluição com 
hidróxido de sódio 0,1 M. Os dados encontra-se no 
gráficos 2.

Foi necessário calcular o logaritmo neperiano, pois 
ao plotarmos o gráfico ln (concentração) versus tempo
obtivemos uma reta que indicou uma reação de 
primeira ordem, pois obedece a equação de primeira 
ordem: ln (concentração) = k t.

Essa prática é de fácil realização, pois seus materiais 
se encontram disponíveis na universidade. O tempo 
para sua realização é curto, aproximadamente uma 
hora.

Tabela 1. Relação entre absorbância e concentração.

Absorbância Concentração (mg/L)

0,000 0,0

0,015 0,6

0,025 1,2

0,038 1,9

0,043 2,5

0,049 3,1

Gráfico 1. concentração versus absorbância.
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Tabela 2. Relação entre tempo, absorbância, concentração, 
ln(concentração) do CV após diluição com NaOH 0,1 M

Tabela 3. Relação entre tempo, absorbância, concentração, 
ln(concentração) do CV após diluição com NaOH 0,2 M

Tempo
(s)

Absorbância Concentração 
(mg/L)

Ln(concentração) 
do CV

180 0,088 5,249 0,559
204 0,075 4,443 0,393
444 0,067 3,947 0,274
684 0,061 3,575 0,175
1272 0,053 3,079 0,026
1452 0,052 3,017 0,006
1632 0,051 2,955 -0,015
1812 0,051 2,955 -0,015

Gráfico 2. ln (concentração) versus Tempo
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Tempo
(s)

Absorbância Concentração 
(mg/L)

Ln(concentração) 
do CV.

240 0,098 5,869 0,671

480 0,088 5,249 0,559
760 0,082 4,877 0,486
980 0,079 4,691 0,447

1220 0,071 4,071 0,335
1460 0,069 4,071 0,305

2112 0,063 3,699 0,209
2242 0,063 3,699 0,209


