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2013

Reações ácido –base e precipitação/cristalização

Objetivos: recolha de imagens para um
atlas de crescimento de cristais,
reações/cristalizações à lupa
estereoscópica, importantes na
Química de alguns Elementos ;
construção das suas fichas, com as
espécies químicas mais relevantes,
seguindo a estratégia da Tabela
Periódica de Keith Enevoldsen .
Destacam-se aqui: o Si dos jardins de
sílica, alguns dos seus sais, cloretos de
Co e de Cu hidratados, etc.; árvores
metálicas (fractais) de reações redox;
reações de identificação de Elementos,
Pb e Fe. Pretende-se ainda divulgar a
Química criando material didático para
utilização na sala de aula e em
exposições, bem como fomentar o
empreendedorismo na sua vertente de
merchandising institucional. A ligação à
Arte e ao Design foram descritas
anteriormente (referências no resumo).

Portugal
(Project UID/QUI/00100/2019)

10x

Cristalização e reacção de complexação (cloreto)

20x

Árvores Metálicas Cu, Ag, Sn, Pb
Reações Redox de Deslocamento de
metal

15x
Identificação do Ferro, reação de precipitação do Azul
da Prússia, 20x, na “Terra” da T-shirt. No fundo,
cristais dendríticos de Pb, 3x. As fotomicrografias da
reação mostram grande heterogeneidade, à medida
que se misturam as soluções de tricloreto férrico e de
ferrocianeto de potássio. Assim é possível obter uma
grande variedade de cores, devido ao facto de não
haver agitação no sistema. A observação à lupa é
espectacular e as fotomicrografias têm sido ligadas à
Arte e Design de padrões decorativos.

Fractais de Pb, Árvore de Saturno, lupa estereoscópica, 126x. Placa de Zn a reagir com um sal de Pb2+ (aq),
nitrato ou acetato. Zn (c) +2PbNO3 (aq)  Zn(NO3)2 (aq) + 2Pb(c)
Padrão decorativo de Pb(126x) em Pb, 3x

15x

20x

