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DESSECAÇÃO OU SECAGEM

� Operação de retirada de água dos materiais e substâncias

� A água pode estar livre ou associada aos materiais
sólidos sob diferentes formas

� Água Livre;
“água essencial” ou “não essencial”;“água essencial” ou “não essencial”;

� Água não Essencial

� Água de adsorção

� Água de absorção

� Água de oclusão

� Água Essencial
� Água de constituição: Ca(OH)2 → CaO + H2O

800� C

� Água de Hidratação (água de cristalização)
CuSO4 . 5H2O / CaCl2 . 2H2O / CaSO4 . 2H2O

TÉCNICAS DE DESSECAÇÃO

� Material Sólido →→→→ Calor, calor sob vácuo ou
ação de substâncias higroscópicas em
dessecadores.

� Material Líquido →→→→ Adição de substâncias
sólidas que podem reagir com a água (sódio
metálico, cloreto de cálcio, carbonato de
potássio e sulfato cúprico – anidra) ou por
destilação
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DESSECAÇÃODESSECAÇÃODESSECAÇÃODESSECAÇÃO
�� FinalidadesFinalidades

�� DeterminaçãoDeterminação dede UmidadeUmidade

�� MaterialMaterial dessecadodessecado

�� EstufaEstufa dede CirculaçãoCirculação dede ArAr ForçadoForçado-- 105105--110110ºCºC

�� PreparoPreparo dede Amostras,Amostras, preparopreparo dede soluções,soluções,

dessecaçãodessecação dede reagentesreagentes..

�� Substâncias sensíveis ao calorSubstâncias sensíveis ao calor

Substâncias Fórmula Temperatura Tempo

Nitrato de Prata AgNO3 220-250 15 min

Cloreto de sódio NaCl 150-300 1 h

Cloreto de potássio KCl 150-300 1 h

Carbonato de sódio Na2CO3 120-300 1 h

Ftalato ácido de potássio --- 110-115 1 h

EDTA --- 80 1 h

Dicromato de potássio K2Cr2O7 120-150 2 h

Fostato monobásico de potássio KH2PO4 110-130 2 h

Fosfato dibásico de sódio Na2HPO4 110-130 2 h

Carbonato de Cálcio CaCO3 285 2 h

Intervalos de temperatura de dessecação de algumas 
substâncias empregadas no preparo de soluções padrão
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PESAGEM
� Operação através da qual determina-se a massa de um
corpo ou seleciona-se uma quantidade exatamente
conhecida de material

� Massa → medida da quantidade de matéria de um corpo
(invariável)

� Peso → força exercida sobre a massa de um corpo pela
gravidade (variável com o local – latitude e altitude)

� Lei de Newton → P = m . g

g(constante gravitacional da terra)

Corpo imerso em fluído sofre ação de
uma força de empuxo que atua em
sentido contrário ao da força peso.

Fluido = ar
Força do empuxo ���� peso de corpo
no vácuo é maior que o peso no ar.

Princípio de 
Arquimedes

Fluido = água
Força do empuxo = peso de fluído deslocado pelo
volume do corpo ���� corpo fica mais leve.



4/3/2011

5

� Determinação em Balanças → Operação de Pesagem

� Balança Analítica → Alta Sensibilidade (0,0001)

� Sensibilidade → Menor Massa Necessária para 
Deslocar uma Unidade da Escala

� Principais erros em pesagem:
• Erros instrumentais;
• Erros devido a estática elétrica;
• Erros devido a efeitos atmosféricos;
• Erros devido ao empuxo do ar.

Pesagem → equilíbrio das forças gravitacionais que atuam 
na massa e em massas padrão (g mesma para ambas)

RECOMENDAÇÕES GERAIS

�� ProtegerProteger aa balançabalança contracontra choqueschoques mecânicos,mecânicos,
poeira,poeira, agentesagentes corrosivoscorrosivos ee correntescorrentes dede arar;;

�� Trabalhar a temperatura ambiente;Trabalhar a temperatura ambiente;

�� AA pesagempesagem dede materiaismateriais líquidoslíquidos devedeve
serser realizadarealizada rapidamenterapidamente parapara evitarevitar
perdasperdas porpor evaporaçãoevaporação.. SeSe possível,possível,
usarusar recipienterecipiente fechadofechado;;

�� ComCom materiaismateriais viscososviscosos pesarpesar quantidadesquantidades prépré--
determinadas,determinadas, próximapróxima dodo valorvalor desejadodesejado;;

�� Não tocar com as mãos os objetos a serem   Não tocar com as mãos os objetos a serem   
pesados, usar pinças ou papel absorvente;pesados, usar pinças ou papel absorvente;
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RECOMENDAÇÕES GERAIS
�� NãoNão colocarcolocar reagentesreagentes diretamentediretamente sobresobre oo pratoprato dada
balançabalança.. UsarUsar pesapesa--filtros,filtros, filtrofiltro dede relógio,relógio, béqueres,béqueres,
etcetc.;.;
�� O compartimento de pesagem da balança analítica O compartimento de pesagem da balança analítica 
deverá permanecer fechado durante as leituras para deverá permanecer fechado durante as leituras para 
evitar a flutuação da escala.evitar a flutuação da escala.

�� Não colocar ou retirar objetos do prato quando a Não colocar ou retirar objetos do prato quando a 
balança estiver destravada balança estiver destravada �� choque mecânico choque mecânico ��
desrregular e danificardesrregular e danificar..

�� Manter a balança coberta com capa protetora quando Manter a balança coberta com capa protetora quando 
estiver fora de uso.estiver fora de uso.

8. Se não souber como proceder ou notar alguma 8. Se não souber como proceder ou notar alguma 
anormalidade consulte o manual ou quem saiba.anormalidade consulte o manual ou quem saiba.

REGRAS QUE VOCÊ NÃO DEVE ESQUECERREGRAS QUE VOCÊ NÃO DEVE ESQUECER
11.. DeixarDeixar aa balanbalanççaa sempresempre travada,travada, cobertacoberta ouou fecharfechar ee
sempresempre semsem cargacarga nosnos pratospratos ee nosnos brabraççosos..
22.. VerifiqueVerifique sese aa balanbalanççaa estestáá limpa,limpa, sese nãonão tiver,tiver, limpelimpe--aa
cuidadosamentecuidadosamente comcom papelpapel maciomacio..
33.. NiveleNivele aa balanbalançça,a, sese estiverestiver forafora dodo nníível,vel, ajustandoajustando osos
parafusosparafusos queque aa sustentamsustentam..
44.. VerifiqueVerifique sese aa balanbalanççaa estestáá zeradazerada.. ParaPara tantotanto
descarreguedescarregue aa balanbalanççaa ee destravedestrave--aa.. AA marcaçãomarcação devedeve
permanecerpermanecer nono zerozero..
55.. NãoNão opereopere aa balanbalanççaa comcom elaela destravadadestravada..
66.. NãoNão sese devedeve utilizarutilizar aa balanbalanççaa pertoperto dede lugareslugares
aquecidos,aquecidos, úúmidosmidos ouou emem correntecorrente dede arar..
77.. QuandoQuando terminarterminar dede usarusar aa balanbalançça,a, limpelimpe--a,a, deixedeixe aa
balanbalanççaa zeradazerada ee travadatravada..
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MANUSEIO ADEQUADO DE PRODUTOS 
QUÍMICOS

Antes de trabalhar com qualquer 
reagente, é preciso saber:

� Usar os EPI’s e EPC’s 

�Informações sobre 
periculosidade e risco a 
saúde (Descrito no rótulo 
ou na Ficha de Informação 
de Segurança)

�Devem-se tomar cuidados com os vidros de reagentes e as
soluções neles contidas, a fim de se evitar contaminação e
estragos.

a) não trocar as rolhas
b) não introduzir pipetas nas soluções padrões (transfere-

se um pouco da solução padrão para um tubo de ensaio ou
bequer e depois pipeta-se).

c) não devolver ao frasco original as soluções retiradas em
excesso.

d) soluções que eventualmente contenham “cianeto”, não
jogar na pia, mas sim levá-la ao banheiro e dar descarga. Na pia
poderá haver restos de ácido, que libertam o gás HCN (cianídrico)
que é mortal ao ser aspirado.

� Antes de iniciar o procedimento, verifique em que  
temperatura a experiência deverá ser executada e em             
que ordem os reagentes deverão ser adicionados.
�Após o uso, cada reagente este deverá ser recolocado em seu
lugar.
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Informações imprescindíveis sobre reagentes, 
encontradas nos rótulo dos frascos:

� Nome e descrição do produto 

�Informação analítica específica para o produto 

�Pictograma de periculosidade e risco a saúde 

� Fórmula química, condição de armazenamento, 
etc)

MANUSEIO ADEQUADO DE PRODUTOS 
QUÍMICOS

MANIPULAÇÃO DE REAGENTES E SOLUÇÕES
Exige Precauções →→→→ Evitar Contaminações e Perdas de
Material

� Limpeza e proteção de frascos antes e após sua abertura

� Ler cuidadosamente o rótulo do frasco
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CANCERÍGENO
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MANIPULAÇÃO DE REAGENTES E SOLUÇÕES
� Cuidados na transferência de produtos sólidos, líquidos
ou suspensões. Quando o recipiente de recebimento for
um balão volumétrico, deve-se acoplar um funil evitando-
se vedar totalmente a boca. Lavar com água após ter
realizado a transferência de todo material (líquido). Quando
trabalhar com suspensões ou materiais precipitados,
partículas poderão permanecer aderidas às paredes do
recipiente, recomenda-se utilizar um bastão com ponta de
borracha para removê-las.

� Após seleção do material para análise, evitar perdas por
manipulação

� Retirada de reagentes sólidos ���� espátula limpa e seca.
� Reagentes líquidos ���� pipetas limpas e secas.

� Evite efetuar a transferência direta de reativos sólidos
do recipiente de pesagem para o balão volumétrico
durante o preparo de soluções. É mais adequada a
transferência do material para um béquer para solubilizá-
lo, e depois transferir a solução obtida para um balão
volumétrico.
� A dissolução de reativos e a diluição de soluções
podem ocorrer com variação de temperatura. Cuidado
com acerto do menisco após o equilíbrio térmico.
� Cuidado com o volume de água empregado na
transferência e lavagem do recipiente. Não ultrapasse o
volume recomendado.

�Evitar retorno de reativos ao frasco estoque.
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DISSOLUÇÃO - SOLUBILIZAÇÃO
� Ato de dissolver uma substância, o soluto, em
outra denominada solvente, visando obter uma
mistura homogênea.
� Finalidade

Solubilidade dos Sais

�� SaisSais solúveissolúveis;;

�� SaisSais insolúveisinsolúveis;;

�� VolatilidadeVolatilidade;;

Dissolução

�� ProcessoProcesso podepode serser lento,lento, comcom formaçãoformação dede
aglomeradosaglomerados

�� Pode ocorrer a liberação de calor (exotérmico) Pode ocorrer a liberação de calor (exotérmico) 

�� DissoluçãoDissolução �� endotérmicaendotérmica (absorção(absorção dede calor)calor)

�� OO acertoacerto finalfinal dodo volumevolume

�� SoluçõesSoluções dede reagentesreagentes ��frascosfrascos armazenamentoarmazenamento
limpolimpo
�� SoluçõesSoluções alcalinasalcalinas �� estocadasestocadas emem frascosfrascos
plásticoplástico;;

�� SoluçõesSoluções padronizadaspadronizadas �� açãoação dodo COCO22,,
temperatura,temperatura, luz,luz, etcetc �� Cuidado!!!!Cuidado!!!!
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Diluição de Ácido e Base 

� Esses reagentes em 
contato com água produzem 
uma reação exotérmica

�Promover a dissolução da 
Água em Ácido com 
resfriamento simultâneo 
mantendo o recipiente 
dentro de bandeja com gelo

Substâncias Fórmula g/100mL

Ácido bórico H3BO3 6,35(20ºC) 27,6(100ºC)

Acetato de cálcio Ca(C2H3O2) 2 37,4(0oC) 29,7(100ºC)

Carbonato de cálcio CaCO3 0,00153(25oC) 0,0019(75ºC)

Carbonato de sódio Na2CO3 7,1(0oC) 45,5(100ºC)

Cloreto de bário BaCl2.2H2O 35,7(20oC) 58,7(100ºC)

Cloreto de cálcio CaCl2.2H2O 97,7(0oC) 326(60ºC)

Cloreto de potássio KCl 34,7(20oC) 56,7(100ºC)

Hidróxido de cálcio Ca(OH) 2 0,185(0oC) 0,077(100ºC)

Hidróxido de sódio NaOH 42(0oC) 347(100ºC)

Sulfato de cálcio CaSO4. 2H2O 0,245(25oC) 0,222(100ºC)

Solubilidade de algumas substâncias a diferentes temperaturas 
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Marcas comerciais Velocidade de 
filtração

Capacidade de 
retenção

S&S 589/1 (faixa preta) 
Whatman 41

Muito rápida Fraca

S&S 589/2 (faixa 
branca) Whatman 40

Média Média 

S&S 589/5 (faixa 
vermelha) 

Média /lenta Média/alta

S&S 589/3 (faixa azul) 
Whatman 42

Lenta Alta
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Raio
(cm)

rpm

1000 1500 2000 2500 3000

Valores em G

15 168 377 671 1048 1509

20 224 503 894 1398 2012

25 279 629 1118 1747 2516

39 335 755 1342 2096 3019
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