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O monitor Rodrigo Klaic apresentou o 
trabalho “A utilização de uma reação química 
como um rico coadjuvante no ensino de Físico-
Química” dentro da sessão Rodas de 
conversas/Experimentação no ensino, 
orientado pelo prof. A.Figueira. Nele foi 
abordada a utilização da reação de dissolução 
de comprimidos anti-ácidos como um 
poderoso auxiliar no manejo de vários temas 
de Físico-Química, como estequiometria, 
termoquímica e lei de Henry. O 31° Encontro 
de Debates sobre o Ensino de Química 
ocorreu em setembro, na FURG. 

******* 
CCiicclloo  ddee  ppaalleessttrraass  

Como atividade de extensão, teve 
continuidade este ano o Ciclo de palestras- 
“Despertando a ciência Química pela 
experimentação” oferecido à alunas do 
Projeto Renascer coordenado pela PMRG e 5° 
Distrito naval. Além das palestras tradicionais 
sobre usos do bicarbonato/extintores e ação 
anti-ácida, foram apresentadas 2 novas 
palestras versando sobre os temas reciclagem 
de materiais (óleo de cozinha/isopor) 
ministradas pelo Prof. Álvaro Figueira/Tecn. 
Arlindo Gonçalves, e Química da vida: da 
nutrição aos sentimentos ministrada pelo Técn. 
Educ. Jorge Marques Jr. Estas duas últimas 
palestras contaram com a colaboração do 
acadêmico Vitor Almeida (Química 
bacharelado). A receptividade por parte das 
alunas, como em anos anteriores, foi 
excelente e os questionários de avaliação 
comprovam isto.  

 
A equipe e alunas do proj. Ametista. 
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Atividades experimentais 

Durante as aulas práticas do 2º&3° bimestre, os estudantes tiveram mai0r contato entre a 
teoria e a prática. Citamos alguns dos experimentos realizados na disciplina: 

1. Bomba calorimétrica: PCS de um alimento; 
2. Calor de neutralização entre NaHCO3 / HNO3; 
3. Efeito Joule - Calor específico do etanol 95%; 
4. Coeficiente de partição do NH3 em água e n-pentanol;   
5. Pressão de vapor de um líquido puro; 
6. Pressão e temperatura de uma panela de pressão; 
7. Higrometria: Pvapor de soluções aquosas saturadas. 

     

       

                 

          
 

TÓPICOS ESPECIAIS 
No 2° semestre foi oferecida a disciplina optativa Tópicos especiais em Engª. Química I, ministrada pelo Prof. 
Álvaro e que abordou tópicos de Eletroquímica. As aulas foram teóricas e em laboratório convencional e de 
informática, e ao final do semestre os alunos apresentaram 2 seminários cujos assuntos foram: 

a) Pares galvânicos; formando pilhas para entender o fenômeno da corrosão. 
b) Eletrólise e tensão mínima de decomposição em soluções aquosas. 

 
Moeda niquelada em aula prática 
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C&T 
Atendendo convite do grupo PET- EA o prof. Álvaro proferiu, em junho/11, a palestra “Ações 

moderadoras do bicarbonato em nosso dia-a-dia”, onde abordou aspectos físico-químicos da aplicação do 
composto na eliminação de fogos (extintores) e a importância vital do par tampão CO2-bicarbonato na 
regulação do pH sangüineo. Ainda dentro do tema foi também mostrado a ação dos tampões CO2-bicarb e 
ácido cítrico/citrato presente em todos os comprimidos antiácidos. 

Experimentos realizados por alunos do curso de licenciatura mostraram uma ação eficiente do 
tampão ác. cítrico/citrato, e a dependência do pH com a relação do par tampão. Embora a presença em 
grande excesso de citrato leve a um pH para a faixa alcalina, esta alcalinidade é reduzida pela presença do 
gás carbônico formado na reação de efervescência. Abaixo é mostrado um gráfico da dependência do pH 
com a relação de concentrações entre (citrato)/(ác. Cítrico). Uma solução típica de um comprimido anti-acido 
em água apresentou à 23 °C, um pH de 5,55. 

 
****** 

Na campo tecnológico, deu-se continuidade aos trabalhos envolvendo a utilização de energia solar 
para fins de recobrimento eletroquímico de proteção em ferro. O projeto de ensino teve contemplado a bolsa 
permanência para a aluna Josiane Brito (EA) e contou com a colaboração da bolsista voluntária Carol 
Santos. Nesta etapa o metal estudado para a eletrodeposição foi o zinco. O banho eletrolítico clássico foi 
modificado pela utilização do manitol como aditivo, ao invés de glicose como indicado. Comparando-se a 
morfologia do depósito metálico com a densidade de corrente média (J), as fotos abaixo ilustram bem esta 
relação. Na foto 1, o depósito é irregular e dendrítico enquanto na foto 2 o depósito é perfeito no aspecto e 
aderência. Em ambos os casos a eficiência do processo esteve na casa dos 96-100% 

        
 Foto 1- J= 95 mA/cm²;  t = 36,5 °C.  Foto 2 – J=40mA/cm² ; t = 39,5 °C. 

 
 Para a realização da eletrólise utilizou-se ânodos do metal eletro-depositado. O ânodo solúvel de 
zinco foi obtido a partir de carcaças de pilhas secas usadas. No desmanche efetuado de uma pilha D grande 
(m= 91,90 g), obteve-se 12,45 g de zinco, 13,65 g de revestimento externo ferroso, 55,25 g de eletrólito 
(pasta seca), 5,20 g do eletrodo de carvão e 4,95 g de isolamentos (plásticos+papel). Na foto abaixo é 
mostrada a carcaça de Zn e outros materiais obtidos no desmanche da pilha seca.  

 
 
 
 
 
 

Nanotecnologia na Fquim 
Durante o ano de 2011, o laboratório 

de Físico-Química iniciou os trabalhos de 
Pesquisa na área de Nanotecnologia,  
principalmente no desenvolvimento de 
Materiais em escalas Nanométricas, os quais 
podem ser aplicados em áreas como: Química, 
Engenharia de alimentos, Biotecnologia, 
Farmácia e Medicina. Os trabalhos são 
orientados pela Profª. Carla W. Scheeren e 
conta com a participação das bolsistas Camila 
Quadros, Camila Rodrigues e Carolina Tavares. 
 

Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de 
Transmissão de Nanopartículas de Ouro, Prata e 

Platina. 

 
    

Estas nanopartículas Metálicas apresentam 
aplicação em diversas áreas do conhecimento: 
Química(Catálise Petroquímica), Medicina 
(Tratamento de cancêr), em Engenharia de 
Alimentos (Atividade antimicrobiana), 
Farmácia (desenvolvimento de cremes), 
também atraem interesse por suas 
propriedades ópticas e magnéticas 
(desenvolvimento de nanomateriais e 
construção de robôs). 
 
 

 
Esferas de SiO2 contendo nanopartículas de Platina para 

aplicação em Catálise Petroquímica. 
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