QUÍMICA BÁSICA

NÍVEL: ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

QUÍMICA BÁSICA
Revolucione o ensino de Química
com inovação e tecnologia
Ensinar e aprender Química ﬁcou mais fácil, com tecnologia, criatividade e
muitas possibilidades didáticas. Ensine química de forma super interativa e
inovadora. Explore diversos conteúdos da disciplina com a linha de sensores
Vernier!

Sensor de pH
O Sensor de pH pode ser utilizado
como um medidor de pH tradicional, com as
vantagens adicionais de coleta
automatizada, geração de gráﬁcos e análise
de dados.
Experimentos Possíveis:
Ácidos e Bases Domésticos;
Ÿ
Chuva Ácida;
Ÿ
Curvas de Titulação de Ácidos e
Bases;
Ÿ
Titulação Ácido-Base;
Ÿ
Titulação de um Ácido Diprótico;
Ÿ

Dissociação Ácida - Constante, Ka;
Tempo de Liberação do Comprimido
de Vitamina C;
Tampão na Limonada;
Contéudo de Ácido Fosfórico em
Refrigerantes;
Titulação em Microescala Ácido-Base;

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

FAIXA DE TEMPERATURA: 5 a 80°C (não
condesado)

FAIXA: pH 0 - 14
ARMAZENAMENTO: Selado, sem umidade,
recipiente de plástico, Ag/AgCl.

Sensor de Pressão de Gás
O sensor de pressão pode ser utilizado para
monitorar mudanças na pressão de um gás. A
faixa é ampla o suﬁciente para executar a lei
de Boyle, mas também, é sensível o suﬁciente
para conduzir experimentos de pressão de
v a p o r o u d e p re s s ã o e t e m p e r a t u r a .
Professores de biologia pode usar o sensor de pressão para monitorar a
transpiração ou respiração em um ambiente fechado.
Experimentos Possíveis:
Lei de Boyle: Pressão de gás e
Volume;

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Relação Pressão e Temperatura;
Pressão de Vapor de Líquidos;

FAIXA DE PRESSÃO: 0 a 210 kPa (0 a 2.1 atm ou 0 a 1600 mm Hg)
RESOLUÇÃO: 0.06 kPa (0.0006 atm ou 0.45 mm Hg)

Sensor de Temperatura
O Sensor de Temperatura de Aço Inoxidável é um sensor de temperatura robusto e de uso geral, que pode
ser utilizado em líquidos orgânicos, soluções de sais, ácidos e bases. Use-o como você usaria um
termômetro para experimentos em química, física, biologia, ciências da terra e ciências ambientais.
Experimentos Possíveis:
Reações Endotérmicas e Exotérmicas
Ÿ
Resfriamento e Fusão da Água;
Ÿ
Análise da Temperatura de Congelamento;
Ÿ
Calor de Fusão do Gelo;
Ÿ
Relacão Temperatura e Pressão;
Ÿ
Destilação Fracionada;
Ÿ
Evaporação e Atração Intermolecular;
Ÿ

FAIXA: –40 to 135°C (–40 a 275°F)
PRECISÃO: ±0.2°C a 0°C, ±0.5°C a 100°C

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Pressão de Vapor de Líquidos;
Efeito de Temperatura em Solubilidade;
Encontrando Peso Molecular;
Valor Energético dos Alimentos;
Teor Energético dos Combustíveis;
Lei de Hess;
Calor de Combustão: Magnésio;

RESOLUÇÃO: 0.17°C (–40 a 0°C) / 0.03°C (0 a 40°C) 0.1°C (40 a 100°C) / 0.25°C (100 to 135°C)
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Colorímetro

Contador de Gotas

O Colorímetro mede a quantidade de luz
transmitida através de uma amostra com um
comprimento de onda selecionado, a ﬁm de
determinar a concentração de uma solução. É
ideal para experiências como a lei de Beer,
determinação da concentração de soluções
desconhecidas, ou estudar alterações na concentração em função do tempo.

O Contador de Gotas registra com precisão o
número de gotas de titulante adicionados
durante uma titulação, que é convertido
automaticamente em volume. Pode ser
utilizado em conjunto com outros sensores, tais
como: sensor de pH, sensor de condutividade,
ou sensor ORP para realizar titulações ácido-básicas, condutivimétricas ou
potenciométricas.

Ÿ
Experimentos Possíveis:
Lei de Beer;
Ÿ
Procurando um equilíbrio constante, Kc; Ÿ
Ÿ
Determinação da lei de velocidade da
reação do cristal-violeta;
Ÿ

COMPRIMENTOS DE ONDA: 430 nm, 470 nm,
565 nm, 635 nm:

Conteúdo de cloro da água de uma
Piscina;
Quantidade de ferro em um
Comprimido de Vitamina;

Experimentos Possíveis:
Titulação Ácido-Base;
Ÿ
Titulação de um Ácido Diprótico;

Ÿ

Ÿ

FAIXA ÚTIL: 0.05 a 1.0 (absorvância)
90% a 10% transmitância (%T)

TIPO: Selado, sem umidade, recipiente de
plástico, Ag/AgCl.

Usando condutividade para encontrar
um ponto equivalente;

ARMAZENAMENTO: solução pH-4/KCl (10 g
KCl em 100 mL de solução pH-4)

Sensor de Condutividade

Sensor de Tensão

O Sensor de Condutividade possui três
faixas de atuação, proporcionando ótima
precisão em qualquer intervalo.
Estudantes de química podem investigar
rapidamente a diferença entre compostos
iônicos e moleculares, ácidos fortes e
fracos, ou compostos iônicos que
produzem diferentes proporções de íons.

Com uma faixa de ± 6,0 V, este sensor é elaborado
para medir a diferença de potencial elétrico ou
tensão em volts gerada em eletrodos de células
eletroquímicas, pilhas ou baterias e explorar os
princípios básicos da eletroquímica. Com este sensor
é possível também estabelecer os potenciais de
redução de metais desconhecidos.

Experimentos Possíveis:
Ÿ
Eletrólitos e Não-Eletrólitos;
Ÿ
O Efeito de Concentração;

Ÿ

Usando condutividade para encontrar
um ponto equivalente;

FAIXA BAIXA: 0–200 μS/cm (0–100 mg/L TDS)
FAIXA ALTA: 0–20000 μS/cm (0–10000 mg/L TDS)
FAIXA MÉDIA: 0–2000 μS/cm (0–1000 mg/L TDS)

Experimentos Possíveis:
Estabelecimento de um quadro de
redução de potenciais: Células de
Micro-Voltagem;

Ÿ

Ÿ

FAIXA: -10 a +10V
RESOLUÇÃO:12bit (Labquest, LabquestMini,

Armazenagem de baterias chumboácidas;

LabPro): 0.005V (5mV)
10bit (CBL, CBL 2): 0.020V (20mV)

Utilize todos os sensores com a interface
LabQuest 2 e o Software Logger Pro 3
Todos os sensores podem ser utilizados juntamente com ferramentas
poderosas de aquisição e análise de dados como a interface LabQuest 2, e o
software Logger Pro 3.
Além disso, você pode compartilhar dados via wireless para vários dispositivos
móveis simultaneamente como iPad, Android, Chromebooks, tablets e
celulares;
Baixe facilmente os dados de experimentos realizados com o LabQuest 2
em um computador para posterior análise com o software Logger Pro 3.

SUGESTÃO DE PACOTE: QUÍMICA BÁSICA
PRODUTO
Interface Labquest 2
Software Logger Pro 3
Sensor de pH
Sensor de Tensão
Sensor de Temperatura de Aço Inoxidável
Sensor de Pressão
Sensor de Condutividade
Colorímetro
Sensor contador de gotas
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Utilize também o software Labquest Viewer para projetar a tela do seu Labquest remotamente
para todos os alunos em qualquer computador, lousa digital ou projetor.

Livro de Experimentos de
Química Básica
• Informações e dicas essenciais
para professores;
• 36 experimentos prontos para
uso com o Logger Pro 3; LabQuest
2 e computador;
• Licença aberta para toda a
instituição. Compre um livro e
fotocopie seus experimentos para
todos os alunos;
• Os experimentos são facilmente editáveis no Microsoft®
Word® (acompanha CD com arquivos);
• Sugestões de Respostas, amostra de dados e gráﬁcos;
• Lista completa de equipamentos e acessórios necessários
para cada experimento;
OBS: Livro em Inglês
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