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 14 Experimento 8: cinética da redução do permanganato

A Cinética Química é o estudo das velocidades das reações. Nela é introduzida a variável tempo nas 
transformações físico-químicas. Enquanto que na termodinâmica determina-se a variação das propriedades 
de um sistema quando este passa de um estado de equilíbrio para outro, na cinética se estabelece o tempo 
necessário para que a transformação ocorra.

Um exemplo  de  reação  que  obedece  aos  parâmetros  da  cinética  química  é  a  redução  do  ânion 
permanganato (MnO4

-). Soluções contendo íons permanganato são conhecidas por seu poder germicida, uma 
vez que este é um poderoso agente oxidante. O íon permanganato confere uma coloração púrpura intensa a 
suas soluções aquosas, entretanto, na presença de redutores apropriados, a transformação ocorre rapidamente 
e é caracterizada pelo descoramento da mistura de reação.

MnO4
– (aq) + 8 H+ (aq) + 5 e– → Mn2+ (aq) + 4 H2O (l) E°red= + 1,512V

(violeta) (incolor)

Nesse  experimento  serão  verificados  como fatores,  por  exemplo,  temperatura,  concentração  dos 
reagentes, natureza das ligações química e, até mesmo, a presença de um catalisador, podem influenciar na 
velocidade das reações químicas.

 14.1 Tarefas pré laboratório

Construir uma tabela  de acordo com o modelo abaixo. Esta deverá ser preenchida durante a aula 
(referente aos itens 8.2.1 à 8.2.4). 

Tempo de reação (segundos)

Tubo/Cor

1

Tubo/Cor Vermelho-cereja Salmão Laranja Amarelo

2

3

4

5

6

 14.2 Procedimento

Separar 6 tubos de ensaio numerando-os de 1 à 6.

Efeito da natureza dos reagentes

Neste experimento, dois  agentes redutores diferentes que reagem com permanganato de potássio 
serão utilizados: o cátion ferro (II) e o ácido oxálico. 

Para verificar quão diferentes são as velocidades das duas reações, nos tubos 1 e 2, adicionar 5,0 mL 
de solução aquosa de permanganato de potássio (5×10-3 mol/L).

Em seguida adicionar, ao tubo 1, 5,0 mL de solução de sulfato de ferro (II) 0,50 mol/L (preparada em 
H2SO4 1,0 mol/L). Medir o tempo necessário para o descoramento da mistura da reação.

Ao tubo 2 adicionar 5,0 mL de solução aquosa de ácido oxálico 0,50 mol/L (preparada também em 
H2SO4 1,0 mol/L). 

OBS: Anotar, na tabela 1, o tempo necessário para o aparecimento de cada cor e observar as mudanças de  
cor, identificando as cores observadas.
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Efeito da concentração dos reagentes

Em um tubo de ensaio (tubo 3) adicionar 5 mL da solução de ácido oxálico e, em seguida, 10 mL de 
água destilada.  Posteriormente, acrescentar 5,0 mL da solução de KMnO4. Anotar o tempo de aparecimento 
de cada coloração no tubo 3, registrando os dados na tabela 1. 

Efeito da temperatura

Nos tubos de ensaio  4 e  5, adicionar 5,0 mL da solução de ácido oxálico. Em outros dois tubos, 
aquecer  5,0  mL  da  solução  de  KMnO4 ate  50  e  65°C  (não  é  necessário  atingir  exatamente  estas 
temperaturas). Realizar as seguintes adições:

ao tubo 4: 5,0 mL da solução de KMnO4 aquecida a 50°C;

ao tubo 5: 5,0 mL da solução de KMnO4 aquecida a 65°C.

Anotar os tempos de reação.

Efeito do catalisador

No tubo 6, colocar 5,0 mL da solução de ácido oxálico e 2 a 3 gotas de uma solução saturada de 
sulfato  de  manganês  (II).  Adicionar  5,0  mL da  solução  de  KMnO4 ao  tubo;  observar  as  mudanças  de 
coloração e complementar a tabela 1.

 14.3 Tarefa pós laboratório

1) Balancear as reações entre o ânion permanganato e os redutores utilizados neste experimento (cátion 
ferro (II) e ácido oxálico).

MnO4
–(aq) + C2O4

2– (aq) +   H+ →  Mn2+ (aq) +   CO2 (g) +  H2O (l) 

MnO4
–(aq) + Fe2+ (aq) +  H+ →  Mn2+ (aq) +   Fe3+ (aq) +  H2O (l)

2) A que característica dos dois redutores deve-se a diferença entre as velocidades das duas reações?   

3) Calcule  a  concentração  final  de  MnO4
- para  as  reações  feitas  nos  tubos  2  e  3.  Utilizando  as 

concentrações finais calcule a velocidade média de consumo do permanganato, para cada tubo. 

C1 · V1 = C2 · V2 e Vm = [MnO4
–] / ∆t

4) Pode-se  afirmar  que a concentração dos reagentes  tem relação direta  com a velocidade de uma 
reação  química.  O  resultado  experimental  (obtido  na  questão  2)  foi  coerente  com o  esperado? 
Justifique.

5) Por  que  a  mudança  de  temperatura  afeta  tão  drasticamente  a  velocidade  de  descoramento  do 
permanganato pelo ácido oxálico?

6) Os  catalisadores  têm grande  importância  industrial,  não somente  pelo aumento  que causam nas 
velocidades das reações, mas também pelas baixas concentrações em que podem ser utilizados. Seria 
possível continuar o experimento, aumentando significativamente o número de gotas de MnSO4? Por 
quê?

7) Nas  madeireiras,  o  pó  de  madeira  (serragem)  pode  ser  queimado  por  uma  faísca  ou  chama,  e 
produzir incêndios de proporções incalculáveis. Quais os fatores que tem influência na velocidade da 
reação que justificam a afirmação acima.

8) Copie as respostas dos itens 1 a 6 em uma folha de papel e entregue ao professor como trabalho 
desta aula.
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