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1– PREPARAÇÃO E PROPRIEDADES DO HIDROGÊNIO 

 

1. Objetivos: 

Obtenção do gás hidrogênio em laboratório através do método de descobrimento, por 

Cavendish em 1776. 

2. Procedimento Experimental: 

I – Obtenção do gás hidrogênio. 

Reação de zinco metálico com ácido clorídrico: 

Coloque o zinco metálico no kitassato de 500 mL e feche o equipamento. A seguir 

coloque o ácido clorídrico no funil de separação (30 mL de água destilada + 20 mL de HCI 

concentrado). Deixe escoar o ácido clorídrico sobre o zinco lentamente e, em seguida acenda 

o bico de Bünsen. 

Os gases formados devem escapar através do tubo de vidro adaptado ao kitassato e 

devem ser recolhidos em tubos de ensaio de boca para baixo, cheios de água e dentro da cuba 

contendo água. 

Antes de recolher os gases, deixe o aparelho funcionar por algum tempo para eliminar 

o ar contido no sistema. 

Reação de alumínio metálico com hidróxido de sódio: 



Coloque num tubo de ensaio 3 mL de solução de hidróxido de sódio e 2 a 3 raspas de 

alumínio. Feche o tubo de ensaio com a rolha pela qual passa um tubo de escape de gases. 

Observe e equacione. 

Aqueça o tubo de ensaio cuidadosamente (se necessário). 

Recolha o gás que se libera num tubo de ensaio de boca voltada para baixo, depois de 

alguns minutos, tampe com o polegar, a boca do tubo de ensaio contendo o gás e aproxime-o 

da chama de um bico de Bünsen e deixe o gás escapar. Observe e equacione. 

II – Verificação das propriedades. 

a) Verificar se o gás é comburente ou combustível: 

          Coloque o tubo de ensaio contendo o hidrogênio perto da chama do bico de Bünsen. 

O que ocorreu? Qual a fórmula molecular do gás obtido? 

b) Verificar se o gás é mais ou menos leve que o ar: 

Observe como o gás foi coletado e responda. 

c) Verificar o poder redutor do gás hidrogênio: 

Colocar 2 mL de solução de FeCl3 , algumas gotas de HCl (1 :1) e uma pitada de ferro 

metálico em pó. Qual a cor da solução de FeCl3? Aquecer e em seguida, esfriar e filtrar. Qual 

a cor do filtrado? Ao filtrado adicionar NH4OH ou NaOH, o que observou? Equacione todas 

as reações envolvidas. 

 

3. Questionário: 

1. Discuta a inclusão do hidrogênio em um dos grupos dos elementos representativos. 

2. Descreva os principais usos do hidrogênio. 

3. Quais são os isótopos de hidrogênio e como podem ser obtidos? 

4. Dê as reações de obtenção de hidrogênio: 

a) Método de Lavoisier. 

b) Método da oxidação parcial de hidrocarbonetos. 

c) Método eletrolítico.  

5. O que são hidretos? Como são classificados? Exemplifique. 

6. Observe os seguintes dados: 

 raio iônico teórico H
1-

 = 2,08 Å  

 raio atômico He = 0,93 Å  

 Ponto de ebulição do HF = 20 ºC; HCl = - 85 ºC; HBr = - 67 ºC e HI = - 36 ºC. 

a) Por que o raio iônico teórico do H
1-

 é muito maior (dobro) que o raio atômico do He? 

b) Por que existe essa variação nos pontos de ebulição desses compostos? 

 

 

 



2 – PREPARAÇÃO E PROPRIEDADES DO OXIGÊNIO E DA ÁGUA OXIGENADA 

1. Objetivos: 

Preparação do oxigênio e verificar algumas das propriedades do oxigênio e água 

oxigenada. 

2. Procedimento: 

 

 Preparação e propriedades do oxigênio. 

 

I – Reação catalítica de decomposição de clorato de potássio em dióxido de manganês.  

Misture sobre um pedaço de papel, 10g de KClO3 e cerca de 3g de MnO2. Utilizando 

uma espátula transfira a mistura para um tubo de ensaio 20 x 250 mm, limpo e seco. Feche o 

tubo com uma rolha perfurada contendo um tubo de vidro recurvado que mergulha numa cuba 

de vidro contendo água. Em seguida aqueça o sistema inicialmente com chama bem fraca e 

aumentando gradativamente a temperatura. Deixe o gás borbulhar na água durante 15 a 20 

segundos e só então comece a recolher em 6 tubos de ensaio 25 x 150 mm, previamente 

cheios de água. Após o preenchimento dos tubos com o O2 tampe os frascos sob a água na 

posição invertida e coloque-os na estante nesta posição. Retire da água o tubo recurvado e só 

depois desligue o bico de Bünsen. 

 

II – Verificação das propriedades do oxigênio. 

a) Na capela, pegue um pouco de enxofre com uma colher de ferro (espátula) e aqueça a 

colher no bico de Bünsen até surgir uma chama azul. Em seguida, introduza a colher 

no tubo de ensaio contendo O2. Observe e equacione. Adicione 3 mL de água destilada 

e meça o pH da solução com papel indicador. Equacione. No mesmo tubo adicione, 

gota a gota, solução de permanganato de potássio, agite, observe e equacione. 

b) No segundo tubo contendo oxigênio, introduza um pedaço de carvão (preso em um 

arame), previamente aquecido à incandescência na chama de um bico de Bünsen. 

Observe e equacione. Adicione 2 mL de água destilada , agite e meça o pH com papel 

indicador universal. Equacione. 

c) Com um pinça metálica, prenda um fita de magnésio e aqueça no bico de Bünsen. Em 

seguida, introduza no tubo de ensaio contendo O2. Observe e equacione. Adicione 3 

mL de água destilada e meça o pH da solução com papel indicador. Equacione.  

 

 Verificação das propriedades da água oxigenada. 

 

I – Decomposição pela base 

Coloque 2 mL de água oxigenada em 2 tubos de ensaio, a um deles junte 1 mL de 

ácido clorídrico 0,2 mol/L; ao outro adicione 1 mL de hidróxido de sódio 0,2 mol/L. Agite os 



tubos e aqueça ambos na chama do bico de Bünsen. O que ocorreu? Equacione. Introduza em 

ambos os tubos um palito de fósforo em brasa. O que ocorreu? 

II – Ação oxidante 

a) coloque 1 mL de sulfato de ferro (III) 0,2 mol/L em um tubo de ensaio. Junte 1 mL de 

ácido sulfúrico 0,2 mol/L. Junte algumas gotas de ferrocianeto de potássio 0,2 mol/L. 

O que ocorreu? Equacione. 

b) Coloque 1 mL de sulfato de ferro (II) 0,2 moI/L em um tubo de ensaio. Junte 1 mL de 

ácido sulfúrico 0,2mo1/L e 1 mL de água oxigenada. Aqueça ligeiramente. O que 

ocorreu? Equacione. Junte algumas gotas de ferrocianeto de potássio 0,2 mol/L. O que 

ocorreu? Equacione. 

 

III – Ação redutora 

Coloque 1 mL de ácido sulfúrico 0,2 mol/L em um tubo de ensaio. Acrescente 2 mL 

de água oxigenada. Adicione permanganato de potássio 0,05 mol/L gota a gota. o que 

ocorreu? Equacione. 

 

3. Questionário: 

 

1. Quais são os alótropos do oxigênio? Quais as diferenças? 

2. Explique o fato de que o oxigênio líquido ser atraído pelos pólos de um ímã, enquanto o 

nitrogênio não. 

3. Como é possível obter o ozônio no laboratório? Dê algumas aplicações do ozônio. 

4. Escreva as equações balanceadas do peróxido de hidrogênio com: 

a) Uma solução ácida de KMnO4. 

b) Solução aquosa de HI. 

5. Qual a diferença entre H2O2 30% e 30 volumes. 

 

 

 

 


