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Experimento 3 
 

CRIO-SORÇÃO EM ZEOLITA E CARVÃO VEGETAL 

 
1. Objetivo 

Estudar a adsorção do ar, que é composto essencialmente de nitrogênio e oxigênio, por zeolita e 
carvão vegetal.  

2. Fundamentos 

Certas substâncias tem uma estrutura extremamente aberta, capaz de acomodar átomos e 
pequenas moléculas tais como N2, O2 e H2O. Exemplos notáveis dessas substâncias são: o 
carvão vegetal, que é amorfo e apresenta uma alta densidade de microporos, e as zeolitas, que 
são silicatos duplos de Si e Al. Estas últimas são cristalinas, mas com canais e cavidades com 
dimensões moleculares. Equivale então dizer que esses materiais tem uma área interna muito 
grande que, em alguns deles, chega a algumas centenas de metros quadrados por grama. Por 
isso são muito úteis no bombeamento criogênico de gases (bombeamento em baixas 
temperaturas). A propriedade adsorvente de um determinado material é caracterizada por sua 
isoterma de adsorção que fornece, para a temperatura em que adsorção é realizada, a 
quantidade do gás adsorvido em função da pressão. Frequentemente essa quantidade é 
expressa em Torr litros standard (temperatura de 20 °) por grama de adsorvente, que 
chamaremos de capacidade de adsorção, CA. Isotermas de adsorção para carvão e um 
determinado tipo de zeolite estão representadas na Fig. 1. 

 

Figura 1. Isotermas de adsorção para vários gases por zeolita artificial (Linde 5A) e 
carvão vegetal ativado. 
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Através de um experimento de bombeamento criogênico, pode-se determinar a área interna por 
grama do adsorvente pela equação 
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=                                                                (1) 

onde N é o número de moléculas adsorvidas quando uma monocamada do gás é formada, d o 
diâmetro da molécula adsorvida, e m a massa do material adsorvente.  

3. Sistema experimental 

É mostrado na Fig. 2. Consiste de uma câmara de aço inox ligada por válvulas a um volume 
calibrado, manômetro, válvula agulha, bomba mecânica, e tubo de quartzo que contém a 
substância adsorvente. Como materiais adsorventes emprega-se zeolita (Varian VacSorb) e 
carvão ativado (Aticarbo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 4. 4. 4. 4. 

4.Procedimento experimental  

a) Determinação do volume da câmara, VCAM. O procedimento para isso será indicado durante a 
aula. Com base nesse procedimento, deduza a equação 

VCAM = F(P1, P2, V1)      (2) 

que você usará nesta determinação. Nessa equação, 

P1 = pressão no volume calibrado antes da expansão (em Torr);; 
P2 = pressão na câmara e no volume calibrado (em Torr); 
VCAL = volume calibrado (litro).  

Faça duas determinações de VCAM, tirando a média e colocando os resultados numa tabela da 
forma seguinte: 

Figura 2. Sistema utilizado para o estudo da adsorção de gases por 

substâncias adsorvedoras. 
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: 

 P1(Torr) P2(Torr) VCAL VCAM 

1ª. Medida     

2ª. Medida     

 

As etapas abaixo deverão ser seguidas para cada uma das amostras (zeolita e carvão ativado) 
após a ativação.  

b) Ativação da substância adsorvedora. É conseguida aquecendo-se o tubo com uma fonte de 
calor (resistor elétrico ou soprador de ar quente) enquanto o tubo está sendo evacuado com a 
bomba de vácuo através das válvulas VB e VD. As válvulas VC e VA ficarão fechadas. Após a 
ativação (cerca de 30 minutos), o tubo deve ser isolado, sob vácuo, do resto do sistema, 
fechando-se VD.  

c) Adsorção de ar pela substância adsorvente. Inicialmente faz-se vácuo na câmara (pressão 
indicada no manômetro = zero), fecha-se VD e resfria-se o tubo com nitrogênio líquido. Espera-se 
o equilíbrio térmico (10 minutos é suficiente). A seguir, mantendo VD fechada e fechando-se VB e 
VC, admita uma certa quantidade de ar na câmara abrindo cuidadosamente a válvula agulha, VA.. 
Sugere-se chegar a uma pressão na faixa 40 – 45 mbar. Faz-se a expansão do gás para o tubo 
abrindo a válvula VD que liga a câmara ao tubo. Ao entrar em contacto com a substância 
adsorvente ativada, o gás é gradativamente adsorvido, e a pressão do sistema decresce. Como 
a superfície interna do adsorvente é muito grande, nessa primeira adsorção a pressão indicada 
na escala do manômetro cairá a zero. Repita o processo várias vezes, Quando chegar a uma Pf 
maior que zero, repita o processo mais duas vezes. Coloque os resultados numa tabela da 
seguinte forma: 

 

 Pi(Torr) Pf(Torr) N CA (Torr litro) 

1ª. adsorção     

2ª. adsorçao     

n-ésima 
adsorção 

    

Onde 
Pi = pressão inicial na câmara antes da adsorção (Torr); 
Pi = pressão final na câmara após a adsorção (Torr); 
N = número de moléculas adsorvidas após CADA adsorção 
CA = capacidade de adsorção (Torr litro standard). 

É claro que, nessa tabela, N e CA tem que ser calculadas em função da temperatura do 
laboratório (tome como 20 °C) e do volume da câmara, VCAM. Nessa mesma tabela, você deverá 
ter três pares de valores (Pf,CA) em que Pf > 0. Note que estes correspondem a três pontos da 
isoterma do material estudado (carvão ou zeolita).  

Suponha que o número total de moléculas adsorvidas no material, no seu experimento, 
corresponda a uma monocamada de gás adsorvido. Determine então a área interna por unidade 
de massa do material usando a equação (1). (diâmetro médio da “molécula de ar”: d = 3,7 x 10-8 
cm).  

5. Relatório 
- Insiste-se que em seus resultados V seja dado em litro, pressão em Torr, CA em Torr litro g-1 e 
A em m2.  
- Faça uma análise crítica dos resultados de seu experimento. Indique possíveis causas de erros 
de seus dados e resultados. 
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Observação importante:  Seu cálculo da área interna, A, deverá ter sido feito supondo que o 
total das moléculas adsorvidas correspondam a uma monocamada na superfície intena de cada 
adsorvente. Seu cálculo poderá não estar rigorosamente correto, pois talvez o valor do número 
de moléculas adsorvidas que usou seja menor do que aquele que corresponde a uma 
monocamada. (Você precisaria, talvez, fazer mais etapas de adsorção do que as que realmente 
fez até completar a monocamada). Portanto, é importante lembrar que o valor de A que 
encontrou para cada material deverá ser, em realidade, um valor mínimo para sua área interna.  

 


