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QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL I 

2017 
Experimento 6   Preparação e Propriedades de óxidos de Enxofre e 

formas alotrópicas de Enxofre 
 

1. Objetivos: Obter o dióxido de enxofre e estudar algumas de suas 
propriedades químicas. A partir de enxofre elementar preparar enxofre 

polimérico e óxidos derivados. Verificar propriedades de acidez e 
basicidade em óxidos de enxofre e comparar com elementos da família 

de alcalinos terrosos. 
2. Assuntos envolvidos: Obtenção; reatividade em água; propriedades 

redutoras;oxiácidos do enxofre, oxibásicos de magnésio, alotropia do 
enxofre e oxidação. 

3. Procedimento: Monte na capela a aparelhagem ilustrada na figura 
abaixo 

 
 

O funil de separação A deve ser de 200-250 mL. Os Kitassatos B 

e C devem ser de vidro Pyrex (1). Coloque o Kitassato B sobre o tripé H 
provido de uma tela de amianto J. 

O tubo de vidro D deve ser ajustado para quase tocar o fundo do 
Kitassato C de tal maneira que fique sempre mergulhado na água 

destilada que será colocado no mesmo. Na saída lateral do Kitassato C  
colocar um pedaço de tubo de látex, cuja outra ponta será colocada no 

pia

I

H

J

B

D
F

A

C

G

E



 

 2 

2 

ralo de escoamento da pia da capela. Manter a água corrente na pia da 

capela para que a mesma possa arrastar alguma porção do gás que esteja  
escapando (2). Certifique-se que as rolhas F e G estejam corretamente 

ajustadas  para impedir qualquer vazamento (2) 
 

 
a) Obtenção de uma solução aquosa de dióxido de enxofre 

 
Pese 7,0 g de sulfito de sódio anidro e coloque no Kitassato B, 

que deve estar seco. 
Coloque 100 mL de água destilada no Kitassato C. No funil de 

separação A, coloque ácido sulfúrico 9 M de modo a preencher 
aproximadamente dois terços de seu volume (3). 

Adicione, gota a gota, o ácido sobre o sal. Após a adição de quase 
todo o ácido, feche a torneira do funil e suavemente aqueça o Kitassato 
B com o bico de Bunsen I, até que cesse o desprendimento de gás. 

Antes de cessar o aquecimento retire a rolha G do Kitassato C fazendo 
com que o tubo D fique fora da solução (4). Ver observação 5 para 

tratamento de resíduos. 
 

  
b) Reações do dióxido de enxofre (6) 

Prepare 4 tubos de ensaio numerando-os. Coloque em cada 
um deles 3,0 mL da solução aquosa de dióxido de enxofre 

preparada no item a. Realize  a seguir as experiências: 
 

1) No tubo n
o
 1 meça o pH com auxílio de papel indicador 

universal. 
2) No tubo n

o
 2 adicione 3,0 mL de solução 0,1 M de cloreto de 

estrôncio. Verifique a acidez. Observe e anote. (7) 
3) No tubo n

o
 3 adicione 1 mL de solução diluída de hidróxido de 

sódio. Verifique a acidez. Adicione a seguir 3 mL de solução de 
cloreto de estrôncio. Observe e anote. (7) 

4) No tubo n
o
 4 adicione, gota a gota, com agitação, uma solução de 

iodo iodetada. Observe e anote. (7) 

5) Pegue um tubo de ensaio (n
o
 5) e coloque algumas gotas de uma 

solução de iodo iodetada. Em seguida, adicione, gota a gota, com 

agitação, um pouco da solução aquosa de dióxido de enxofre. 
Observe a anote. (7) 
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c) A seguir faça as seguintes experiências: 
 

 
1) Coloque em um tubo de ensaio cerca de 0,5 mL de solução de 

permanganato de potássio (acidificada com ácido sulfúrico 
diluído). Adicione a seguir, gota a gota, solução aquosa de 

dióxido de enxofre preparada anteriormente. Observe e anote. (7) 
2) Coloque em um tubo de ensaio cerca de 0,5 mL de solução 

diluída de  dicromato de potássio (acidificada com ácido sulfúrico 
diluído). Adicione a seguir, gota a gota, solução aquosa de 
dióxido de enxofre, preparada anteriormente. Observe e anote. (7) 

 
d) Preparação de polímero de enxofre 

Em um cadinho de porcelana, adicionar 2,0 g de enxofre em pó. Usando 
um bico de Bunsen, aquecer até sua fusão. Em seguida despejar lentamente 

o líquido em um béquer contendo água fria. Retirar o polímero formado e 
observar suas propriedades. O resíduo de enxofre fundido no cadinho de 

porcelana será utilizado na próxima etapa do experimento (item e). 
 

e) Formação de óxidos  
1. Continuar aquecendo o cadinho de porcelana contendo o resíduo de 

enxofre. Observar a formação de uma chama azulada (explicar). Em seguida 
deixar o cadinho resfriar lentamente até temperatura ambiente e adicionar 
lentamente água  formando a solução 1. Esta solução será utilizada no teste 

descrito no item f. 
 

2. Apoiar cerca de 1,5 cm de uma fita de magnésio sobre uma tela em um  
triangulo sobre um tripé. Efetuar aquecimento com o bico de Bunsen. 

Observar o que ocorre. O produto formado será misturado com água em um 
béquer para formar uma suspensão que será usada no teste descrito no item f.  

 
f. Analisar propriedades de acidez e basicidade  
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1. Colocar 2 ml de água destilada em dois  tubos de 

ensaio e adicionar algumas gotas de solução do 
indicador alaranjado de metila . 

2. Adicionar a solução 1 (preparada no item anterior ) 
em um dos tubos e anotar o resultado. Explicar. 

3. Colocar 2 ml de água destilada em outros dois  tubos 
de ensaio e adicionar algumas gotas de solução do 

indicador fenolftaleína . 
4. Adicionar a suspensão 2 (preparada no item anterior 

) em um dos tubos e anotar o resultado. Explicar. 
 

4. Observações: 
 

(2) A capacidade do Kitassato B deve der menor que a do 
Kitassato C ( por exemplo 250 mL- 500 mL ou 500 mL-
1000 mL) porque a pressão que se estabelece no 

Kitassato B é muito pequena e se os dois frascos forem 
da mesma capacidade a velocidade de borbulhamento no 

Kitassato C será muito pequena. 
(3) O dióxido de enxofre é um gás incolor de odor picante e 

sufocante e mais pesado que o ar, mas é muito solúvel 
em água formando o ácido correspondente do qual ele é 

o anidrido. 
(4) CUIDADO no manuseio do ácido sulfúrico, que nessa 

concentração poderá causar graves lesões se em contato 
com a pele ou olhos. 

(5) CUIDADO. A não obediência dessa instrução pode 
causar refluxo fazendo com que a solução aquosa que se 
está produzindo entre em contato com o ácido sulfúrico 

o que poderá causar explosão. 
(6) O resíduo gerado no kitassato B, o qual deve estar bem 

ácido, deve ser cuidadosamente adicionado ao resíduo do 
kitassato C. Adicionar a esta mistura o resíduo ddo tubo 

de ensaio nº 1 da reação 3.b.1. Esta mistura final deve 
ser tratada com solução de NaOH para neutralização e 

basificação, a fim de transformar o dióxido de enxofre 
em sulfito. A neutralização deverá ser feita com 

resfriamento, pois a reação deverá ser bastante 
exotérmica. Esta mistura final será armazenada para 
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posterior tratamento ou utilização como solução 

redutora. 
(7) Verificar na literatura as principais propriedades e 

reações de identificação do dióxido de enxofre. 
(8) As misturas finais resultantes de cada um dos tubos das 

seções 3.b.2.; 3.b.3; 3.b.4.; 3.b.5; 3.c.1; e 3.c.2. não 
devem ser misturadas e devem ser recolhidas em frascos 

separados para posterior tratamento. 
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Interpretação dos resultados (entregar daqui pra baixo) 
 

Número do grupo: 

 
Nome dos integrantes do grupo: 

 
 

 
Escreva passo a passo as equações balanceadas envolvidas no processo de 

preparação do dióxido de enxofre. 
 
 Escreva também passo a passo as equações balanceadas de todas as reações 

de identificação e caracterização dos derivados de enxofre que realizar no 
laboratório, explicando-as e justificando-as. 

 
Explicar o que ocorreu nos itens e e f. Apresentar todas as reações. 

 
 

Anotações no laboratório 
 

1. Anote o pH pedido em b1. 
 

2. Anote as observações feitas em: 
b2 
b3 

b4 
b5 

c1 
c2 

e1 
e2 

f2 
f4 


