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ROTEIRO PARA SIMULAÇÃO DO EXPERIMENTO 5 – CRIO-SORÇÃO EM 
ZEOLITA E CARVÃO ATIVADO 

Esta simulação se refere apenas à crio-sorção (adsorção em baixa temperatura) de 
ar em carvão ativado na temperatura de nitrogênio líquido (77 K) à pressão 
atmosférica.  

Oriente-se pelo roteiro original, excluindo: 

- as instruções a e c do item 4 (Procedimento experimental) mantendo a 
instrução b que apenas explica como o carvão é ativado (eliminação dos gases 
previamente adsorvidos); 

- todo o item 5 (Relatório); 

Os dados da tabela abaixo correspondem à simulação do procedimento 
experimental descrito a seguir. 

Adsorção de ar pela substância adsorvente.  

1. Mantendo-se VD, VC e VA fechadas, resfria-se o tubo com nitrogênio líquido 
e espera-se o equilíbrio térmico (cerca de 10 minutos). Enquanto isso, faz-se 
vácuo na câmara abrindo-se VB até que a pressão indicada pelo manômetro 
seja nula. (Manômetros Bourdon, como aquele da câmara, não tem 
sensibilidade para medidas de pressão menores que 0,1 Torr, tipicamente. 
Portanto, a indicação zero significa apenas que a pressão não é maior que 
0,1 Torr).  

2. Fecha-se VB (VA e VC sempre fechadas) e abrindo-se cuidadosamente a 
válvula agulha VA, admite-se ar na câmara até uma pressão de 20 Torr. Faz-
se a expansão do gás para o tubo com o carvão abrindo-se a válvula VD que 
liga a câmara ao tubo. Ao entrar em contacto como carvão, o gás é 
gradativamente adsorvido, e a pressão da câmara decresce. Como a 
superfície interna do carvão é muito grande, nessa primeira adsorção a 
pressão indicada na escala do manômetro cairá a zero. Repete-se o 
processo várias vezes até chegar a uma pressão final, Pf, maior que zero. 

Na tabela abaixo, a coluna Pi corresponde à pressão na câmara, em cada etapa, 
antes da adsorção (antes de abrir a válvula VD). A coluna Pf corresponde à pressão 
na câmara após a adsorção. O volume da câmara é V = 3,8 litros e a temperatura 
do gás (ar) é 22 ºC.  

a). Complete a tabela preenchendo as colunas n e Q, onde 
- n é o número de moléculas de ar adsorvidas em cada etapa de adsorção 
calculadas pela equação de estado de um gás ideal (temperatura de 22 ºC); 
- Q é a quantidade de gás adsorvido em cada etapa (produto de P por V) 
medido em Torr litro para a temperatura de 22 ºC. 

b). Determine o número total de moléculas adsorvidas no processo e, empregando 
a equação 1, compute a área por grama de carvão. (Massa do carvão: 2,1 g; 
diâmetro da “molécula de ar”: 3,7 x 10-8 cm. Admitir que as moléculas formam uma 
monocamada, ficando adsorvidas lado a lado, cada uma ocupando um quadrado de 
3,7 x 10-8 cm de lado). 

c). Determine a quantidade total de gás adsorvido no processo (temperatura de 22 
ºC). 
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d). Normalmente, em estudos de crio-sorção de gases em materiais adsorvedores, 
a quantidade de gás adsorvido é expressa em Torr litro normal. (1 Torr litro normal é 
a quantidade de gás à 0 ºC). Converta então a quantidade total de gás a 22 ºC 
acima determinada para a quantidade medida em Torr litro normal.  

e). Isotermas de adsorção, como as representadas na figura 1 do roteiro original, 
representam a quantidade de gás adsorvido, Qm (Torr litro normal por grama de 
adsorvente) em função da pressão, P (Torr), do gás. Cada ponto da isoterma 
corresponde a uma situação de equilíbrio entre a fase adsorvida e a fase gasosa. 
Admitindo que esse equilíbrio exista na última etapa de adsorção, determine o par 
de valores (P, Qm) que pertenceria à isoterma para o carvão desta simulação. Existe 
compatibilidade entre seu resultado e aquele que pode ser deduzido da isoterma da 
Figura 1 para carvão? Comente. 

 

Tabela. Pressões iniciais e finais em cada etapa de adsorção. 

Etapas de adsorção Pi(Torr) Pf(Torr) n Q(Torr litro) 

1ª. adsorção 20 0,0   

2ª. adsorção 20 0,0   

3ª. adsorção 20 0,0   

4ª. adsorção 20 0,0   

5ª. adsorção 20 10,5   

 


