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2 APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta unidade didática tem como objetivo propor atividades, utilizando 

estratégias metodológicas diferenciadas, visando uma melhor compreensão e 

consequentemente um aprendizado significativo por parte dos alunos de conteúdos 

da Química. Para a elaboração desta produção foi utilizada como referência principal 

as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do estado do Paraná para o ensino 

de Química.  

A partir dos conteúdos propostos por esse documento para serem “tomados 

como ponto de partida para a organização da proposta pedagógica curricular das 

escolas” (PARANÁ, 2008, p. 73), selecionou-se o tema reações químicas 

inorgânicas, que será estudado a partir da experimentação. Esta opção foi feita 

devido à constatação de que os alunos apresentam dificuldades na compreensão do 

que é transformação da matéria, qual o significado de uma reação química e a sua 

representação gráfica por meio de uma equação química. A estratégia metodológica 

principal, selecionada para a elaboração da maioria das atividades, foi a 

experimentação. Também utilizou-se leitura e interpretação de textos como forma de 

contextualização. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A realidade do ensino de Química no Brasil pode ser vista com certa 

preocupação, pois o ensino tradicional continua sendo muito valorizado nas últimas 

décadas. Não que ele seja menos importante, mas diante de tantos avanços 

tecnológicos são necessárias algumas reflexões e mudanças na prática do 

professor. Porém, para que estas ocorram, é preciso que primeiramente os próprios 

educadores queiram essas mudanças, visto que são muitos os desafios.   

As devidas mudanças nem sempre terão apoio, inclusive da própria 

comunidade escolar, pois alguns consideram que aulas diferenciadas, o uso do 

laboratório, seja uma perda de tempo. Assim, é importante que o professor tenha 

bem claro os objetivos a serem atingidos e que estes possam surtir melhores 



resultados na sua prática. 

Não se pode descartar a ideia que a disciplina de Química sempre foi 

considerada difícil. Essas dificuldades são percebidas a partir de muitos fatores. Um 

aspecto relevante que pode tornar o conteúdo mais complexo é a não associação 

dos conhecimentos científicos ao cotidiano, por parte dos alunos, pois, em geral, 

alguns não conseguem – ou não querem – estabelecer este tipo de relação. Dessa 

maneira, é de grande importância que o aluno seja estimulado a fazer uma leitura de 

mundo, dos fenômenos que ocorrem ao seu redor, dos problemas que a sociedade 

se depara, para, assim, ajudá-los a compreender alguns conceitos químicos.  

Por isso, é importante que a partir do ensino de Química sejam estabelecidas 

– sempre que possível – ligações com a realidade do aluno. Também deve-se 

considerar que os alunos presentes nas escolas públicas podem ser provenientes de 

diversas regiões como, por exemplo, zona rural, urbana, outras cidades e estados, 

podendo apresentar características distintas. Mas, independente das possíveis 

diferenças culturais e sociais, é necessário que o professor conduza seu trabalho de 

modo a proporcionar um melhor entendimento dos conteúdos por parte dos alunos, 

colaborando com a sua formação integral. 

Diante de uma grande abrangência de conteúdos fundamentais na disciplina 

de Química, optou-se pelo estudo das reações químicas inorgânicas por meio da 

experimentação, pois foi constatado que os alunos de forma geral apresentam, 

neste conteúdo, dificuldades em compreender o processo de transformação que 

ocorre nas reações e o equacionamento adequado que representa os experimentos 

realizados. Também é relevante para o aluno perceber a relação entre teoria e a 

prática, para que tenha entendimento do mundo microscópico e assim consiga 

associar as propriedades numa visão macroscópica. 

Além disso, por meio da experimentação, é possível que os alunos 

desenvolvam senso crítico, apresentando caráter investigativo, de observação, 

análise de resultados, permitindo a ampliação da capacidade de questionar, refletir e 

opinar sobre os acontecimentos analisados. 

 

 

 

 



4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Reconhecer os diversos tipos de reações químicas inorgânicas utilizando-se 

da experimentação. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar a ocorrência de reações inorgânicas e sua classificação. 

 Observar a importância das reações inorgânicas no cotidiano do aluno, de modo 

a torná-lo mais crítico em relação ao meio em que vive. 

 Reconhecer a linguagem química nas fórmulas e nas equações.  

 Desenvolver, em laboratório, habilidades práticas.  

 Coletar dados por meio da observação.  

 Analisar informações obtidas a partir da experimentação. 

 

 

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Inicialmente é importante definir o que é Química. Uma definição comumente 

encontrada nos livros didáticos seria: “Química é o ramo da ciência que estuda tanto 

a composição dos materiais quanto as transformações que eles podem vir a sofrer” 

(USBERCO; SALVADOR, 1997, p. 12).  

Um dos enfoques principais desta ciência é o estudo das reações químicas. 

Este interesse dos cientistas não é recente, pois o ser humano, desde o início, teve 

a preocupação de transformar materiais, a princípio por uma questão de 

sobrevivência, e depois para adquirir melhores condições de vida. Pode-se citar, por 



exemplo, a descoberta do fogo, a produção de ferramentas, a conservação de 

alimentos, o combate à doenças, entre outros.  

Todo o conhecimento que o homem veio adquirindo através de muitas 

décadas foi, aos poucos, sendo sistematizado e explicado através de leis e teorias. 

Na Química não foi diferente. Conhecendo um pouco sobre a história da 

humanidade é possível comprovar que os saberes químicos foram sendo 

estabelecidos através de explicações filosóficas. Com o decorrer do tempo e o 

despertar do instinto investigativo – que o homem sempre apresentou –, foram 

sendo reconhecidas, na prática, as teorias propostas para a interpretação de 

fenômenos naturais ou daqueles provocados pela própria ação do homem.  

 

 

5.1 PROCESSO HISTÓRICO 

 

 

A importância de conhecermos um pouco sobre a história da humanidade é 

que esta pode contribuir para o entendimento de alguns fatos que ocorrem no 

presente e possibilidades de supor alguns acontecimentos futuros.  

A ciência tem uma trajetória marcante no decorrer do tempo, em especial a 

Química, que sempre tentou explicar os fenômenos, desde o homem primitivo, com 

suas concepções mais simples, até os dias atuais, com altas tecnologias e grande 

desenvolvimento científico. Como o foco de interesse dentro da disciplina de 

Química sempre foi a transformação da matéria, por meio das reações, é relevante 

buscar na história alguns acontecimentos que exemplifiquem esse conceito. 

Conforme Vanin (1994), o primeiro olhar que o ser humano teve sobre as 

transformações químicas foi observando o fogo, e este começou a ser essencial 

para sua sobrevivência, protegendo-o do frio, do ataque de animais, para a 

iluminação, para o cozimento e conservação dos alimentos, na fabricação de 

artefatos e muitas outras vantagens, caracterizando o primeiro passo ao 

desenvolvimento. A partir desse período o homem, através de suas observações e 

ampliando cada vez mais a experimentação, desenvolveu a metalurgia, que foi de 

grande uso para a fabricação de ligas metálicas, ferramentas, armas, etc. Essa 

prática continua sendo utilizada até hoje, considerando-se as novas tecnologias 

desenvolvidas na indústria. 



Outra parte importante da Química foi a preocupação com os alimentos, 

principalmente com os processos de conservação de carnes, utilizando o sal, 

extraído da água do mar, e o processo de defumação. Outras técnicas, também 

utilizadas até hoje, são a fermentação de sucos naturais, a preparação de vinhos e o 

uso da cevada para fabricação da cerveja. Essas bebidas eram utilizadas em festas 

religiosas e até como medicamentos. Tudo isso são exemplos de técnicas 

experimentais a partir das reações químicas, apesar de serem rudimentares, mas 

que já traziam muitos benefícios (VANIN, 1994). 

Foi no século V a.C., na Grécia, que houve as “primeiras tentativas de 

entender os fenômenos naturais, desvinculadas da religião ou de forças naturais” 

(USBERCO; SALVADOR, 1997, p.13). Um dos primeiros filósofos que contribuiu 

para a explicação da constituição da matéria foi Empédocles, o qual afirmava que a 

matéria seria formada por quatro elementos, a saber: o fogo, o ar, a água e a terra, 

sendo estes indestrutíveis, apesar de estarem em constantes transformações. 

Depois surgiram as ideias de Aristóteles relacionadas à possibilidade de 

transformação de uma substância em outra a partir dos quatro elementos propostos 

por Empédocles. Essas duas ideias foram aceitas por mais de mil anos, até que no 

século XV começaram novamente a surgir novas ideias para o desenvolvimento da 

ciência. 

Segundo Chassot (2002), a partir do século XVIII iniciou-se uma Revolução 

Química, onde o cientista Antoine Laurent Lavoisier definiu “um novo saber, que 

passou a ser conhecido como química” (PARANÁ, 2008, p. 40), apresentando ideias 

que marcaram a história do desenvolvimento desta ciência, pois suas “explicações 

deram novos rumos para a investigação química e para a compreensão do mundo” 

(VANIN, 1994, p.25).   

As contribuições que Lavoisier deu ao mundo científico foram tão importantes 

que, a partir deste período, foi considerado o início da Química Moderna. Umas das 

suas contribuições foi o Tratado Elementar de Química1 (COSTA, 

2011),“considerado o marco do nascimento da química em sua versão moderna” 

(VANIN, 1994, p.28). Neste trabalho, Lavoisier enunciava o estabelecimento de uma 

nomenclatura que facilitaria o reconhecimento dos elementos químicos, realizou 

estudos sobre o oxigênio, reações de combustão, calcinação de metais, da acidez, 

                                                 
1
 Título original: Traité Elementaire de Chimie 



da formação de sais e o processo de respiração.Também realizou análises 

quantitativas da composição da água, que favoreceu a elaboração da então 

conhecida Lei da Conservação da Massa (VANIN, 1994). Todas essas pesquisas 

foram de caráter relevante para a compreensão das reações químicas utilizando-se 

o método da experimentação. 

Diante de tantas contribuições que Lavoisier proporcionou à Ciência, 

principalmente seus direcionamentos para as investigações sobre a natureza das 

substâncias, foi reconhecido pelo mundo científico e marcou também um novo 

período para a Ciência. Como todo cientista, o trabalho de Lavoisier foi desenvolvido 

com ajuda de colaboradores e depois sucessores, como: Joseph-Louis Proust, 

Berthollet, Gay-Lussac, Chevreul, Dumas, Justus Liebig, Benjamin Richter, Ernest 

Fischer, John Dalton e outros (CHASSOT, 1994), pois suas ideias e comprovações, 

principalmente em relação ao estudo das reações químicas utilizando métodos 

experimentais, abriram caminhos para muitas interpretações e continuidade nas 

suas pesquisas. Por isso deve-se considerar a grande importância da evolução 

histórica do mundo científico, pois muitas explicações partiram de embasamentos 

teóricos simples, mas que fizeram a diferença na compreensão de teorias futuras. 

 

 

5.2 REAÇÕES QUÍMICAS 

 

 

No dia a dia, as substâncias sofrem transformações nem sempre percebidas 

pelas pessoas – a matéria é submetida a frequentes mudanças físicas e químicas. 

As transformações físicas são àquelas nas quais não ocorre alteração na estrutura 

interna da matéria, isto é, não há formação de novas substâncias. Em relação às 

transformações químicas, ou seja, as reações, estas geralmente ocorrem por meio 

de interação entre materiais nelas envolvidos, e assim, os elementos presentes nas 

substâncias inicialmente em contato se rearranjam para formar novas substâncias. 

Para que uma reação ocorra, é preciso que as substâncias envolvidas 

encontrem condições favoráveis, a saber: tendência a reagir, condições adequadas 

de temperatura, pressão etc., entre outras. As reações podem ocorrer naturalmente 

ou podem ser criadas condições favoráveis para que estas possam acontecer 

(LISBOA, 2010).    



5.2.1 Reações e Equações Químicas 

 

 

A Química é uma ciência que se apropria de uma linguagem própria. Por meio 

de símbolos, são representados os elementos químicos, presentes na Tabela 

Periódica. A partir da interação entre estes, surgem novas substâncias, que são 

representadas pelas fórmulas químicas. Sob determinadas condições estas 

substâncias reagem entre si dando origem aos fenômenos químicos. Estes, por sua 

vez, também chamados de reações químicas, são representados pelas equações 

químicas, cuja função é informar o que ocorre durante o processo.  

De acordo com Feltre, equação química “é a representação simbólica e 

abreviada de uma reação química (ou fenômeno químico). [...] As equações 

químicas representam a escrita usada pelos químicos” (2004, p.238). A linguagem 

utilizada é universal, ou seja, é compartilhada por todos os países. 

Para Zanon e Maldaner 

A linguagem científica substitui os processos, expressos normalmente por 
verbos, por grupos nominais. “Quanto tempo uma reação química leva para 
completar-se”, se transforma, pela nominalização, em “velocidade de uma 
reação química”. Isso pode se constituir numa dificuldade para o aluno, 
acostumado a designar seres e coisas por nomes e processos por verbos. 
Ao usar a linguagem científica ele começa a habitar um estranho mundo no 
qual os processos se transformaram em nomes ou grupos nominais e os 
verbos não expressam mais ações e sim relações (2007, p.35).   

 

A representação da equação química de forma generalizada é:  

 

Figura 1: Equação química 

Reagentes⏟      → Produtos⏟       

           1º membro       2º membro 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

sendo que as substâncias participantes da reação química são representadas por 

fórmulas químicas. “No primeiro membro [da reação], aparecem os reagentes, isto é, 

as substâncias que entram em reação; no segundo membro, aparecem os produtos, 

isto é, as substâncias que são formadas pela reação” (FELTRE, 2004, p.238).   

Uma das principais preocupações da química é o estudo de transformações 

que geram novos materiais, as chamadas transformações químicas. Nestes 

fenômenos, os materiais considerados inicialmente, denominados reagentes, são 

transformados, formando novas substâncias, os produtos. Podemos resumir este 



fato no seguinte esquema: 

 

Figura 2: Transformação química 

𝑅𝑒𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎
→                  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 

Fonte: PITOMBO; MARCONDES, 2004, p.48 

 

Algumas características das substâncias podem nos revelar a ocorrência de 

transformações químicas como, por exemplo, produção ou absorção de energia 

(calor, luz, eletricidade etc.), mudança de cor, desprendimento de gás, entre outros. 

Porém, não são apenas essas evidências que nos revelam se ocorreu ou não uma 

transformação, elas apenas nos dão indícios. E quando nenhuma delas é 

observada, há a necessidade de procurar por outros sinais que nos levem a uma 

resposta mais segura quanto à ocorrência de transformações químicas. 

Assim, no entendimento de Pitombo e Marcondes (2004), as evidências de 

uma transformação são marcadas pelas variações ocorridas entre o estado inicial e 

final do processo. É importante que durante uma observação sejam anotados os 

resultados para melhor compreensão do problema em questão, e, dessa maneira, 

conduzir a conclusões, respeitando determinados limites, e para que estas possam 

ser validadas. 

As Diretrizes Curriculares para o ensino de Química na Educação Básica, do 

estado do Paraná, propõem que 

a compreensão e a apropriação do conhecimento químico aconteçam por 
meio do contato do aluno com o objeto de estudo da Química: as 
substâncias e os materiais. Esse processo deve ser planejado, organizado e 
dirigido pelo professor numa relação dialógica, em que a aprendizagem dos 
conceitos químicos constitua apropriação de parte do conhecimento 
científico, o qual [...] deve contribuir para a formação de sujeitos que 
compreendam e questionem a ciência de seu tempo. Para alcançar tal 
finalidade, uma proposta metodológica é a aproximação do aprendiz com o 
objeto de estudo químico, via experimentação (PARANÁ, 2008, p. 52).   

Na escrita de uma equação química, deve-se sempre apresentá-la 

corretamente balanceada, isto é, os coeficientes estequiométricos – ou 

simplesmente coeficientes –, que são os números que indicam a proporção entre as 

quantidades de moléculas, devem estar indicados corretamente, pois, caso 

contrário, a conservação dos átomos não estará sendo respeitada. (PERUZZO; 

CANTO, 2010).  

A observação de muitas reações químicas ao longo do tempo revelou um 
certo número de consistências conhecidas por leis das transformações 
químicas. A primeira destas leis foi enunciada por um químico francês, A.L. 



Lavoisier, em 1774, e é agora denominada lei da conservação da massa. 
Esta lei estabelece que durante uma transformação química não é 
mensurável o ganho ou a perda de massa; isto é, a soma das massas dos 
produtos é igual à soma das massas dos reagentes. O enunciado é 
razoável porque nas reações químicas não há destruição nem criação de 
matéria, apenas a transformação. (RUSSEL, 2006, p. 16) 

 

Assim, “as fórmulas dão um sentido qualitativo, enquanto os coeficientes dão 

um sentido quantitativo às equações químicas” (FELTRE, 2004, p.239).  

Devido ao avanço da Química ao longo dos anos e ao acúmulo de 

informações, houve a necessidade de se padronizar algumas regras, nomenclaturas, 

representações, respeitando-se determinadas convenções e normas internacionais. 

A União Internacional de Química Pura e Aplicada – IUPAC – é, atualmente, a 

autoridade mundial em nomenclatura química, terminologia, métodos de medição, 

entre outros dados relacionados a esta ciência. Recomenda-se que as 

determinações sejam utilizadas em publicações técnicas e científicas de forma geral, 

buscando promover a comunicação entre o mundo acadêmico e as demais áreas. 

 

 

5.2.2 Tipos de Reações Inorgânicas 

 

 

De acordo com Lisboa (2010), no desenvolvimento da ciência, os químicos 

buscavam classificar as reações visando facilitar suas pesquisas. Para esta 

classificação, podem ser considerados diversos aspectos, dentre eles: o número de 

substâncias formadas, a presença de substâncias simples, entre outros. 

Assim, é possível apresentar a classificação das reações inorgânicas da 

seguinte forma: 

Uma reação que apresente dois ou mais reagentes e apenas um produto é 
denominada reação de adição ou síntese. [...] Uma reação que tiver um só 
reagente e dois ou mais produtos é classificada como reação de 
decomposição ou análise. [...] Em uma reação de deslocamento ou simples 
troca há dois reagentes e dois produtos. Entre os dois reagentes, um é 
substância inorgânica simples e o outro é uma substância inorgânica 
composta; com os produtos acontece o mesmo. [...] Diz-se que uma reação 
é de dupla troca quando há dois reagentes e dois produtos, todos 
substâncias inorgânicas compostas, e ocorre uma espécie de “troca”. 
(PERUZZO; CANTO, 2010, p.254-255) 

 

Mais especificamente, para Feltre, as reações de dupla troca ocorrem 

“quando dois compostos reagem, permutando entre si dois elementos ou radicais e 

dando origem a dois novos compostos” (2004, p.244).  



5.3 A RELAÇÃO ENTRE O COTIDIANO E A CONTEXTUALIZAÇÃO NO ESTUDO DAS 

TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS 

 

 

Inicialmente é importante considerar o que significa cotidiano.  

 “O termo cotidiano há alguns anos vem se caracterizando por ser um 
recurso com vistas a relacionar situações corriqueiras ligadas ao dia a dia 
das pessoas com conhecimentos científicos, ou seja, um ensino de 
conteúdos relacionados a fenômenos que ocorrem na vida diária dos 
indivíduos com vistas à aprendizagem de conceitos (Delizoicov; Angotti e 
Pernambuco, 2002; Santos e Mortimer, 1999)”. (WARTHA; SILVA; 
BEJARANO, 2013, p.84) 

 

Na realidade do aluno, diante dos conhecimentos químicos, ainda prevalece 

uma divisão entre o conhecimento acadêmico e o do cotidiano. Apesar de tantos 

subsídios, o aluno continua tendo dificuldades em contextualizar as informações que 

recebe, ou seja, ele não consegue ter uma visão do todo, onde possa utilizar seus 

saberes no dia a dia. 

Isso pode ser decorrente de uma forma simplista com que os próprios 

professores abordam o conhecimento ou talvez pela falta de maiores discussões e 

debates que realmente possam despertar uma visão mais crítica aos estudantes, 

resultando em uma maior participação no meio em que vivem. 

Conforme Cardoso e Colinvaux (1999) é importante que o aluno tenha uma 

visão mais crítica do mundo em que está inserido, para que possa compreender, 

analisar e utilizar seus conhecimentos científicos no próprio cotidiano. Utilizar-se das 

aulas não apenas para memorização de nomenclaturas e fórmulas, mas para dar 

sentido a conceitos químicos no seu dia a dia. 

“É preciso, porém, que o professor tenha cuidado para não empobrecer a 
construção do conhecimento em nome de uma prática de contextualização. 
Reduzir a abordagem pedagógica aos limites da vivência do aluno 
compromete o desenvolvimento de sua capacidade crítica de compreensão 
da abrangência dos fatos e fenômenos. Daí a argumentação de que o 
contexto seja apenas o ponto de partida da abordagem pedagógica, cujos 
passos seguintes permitam o desenvolvimento do pensamento abstrato e 
da sistematização do conhecimento” (PARANÁ, 2008, p.28). 

 

Para Solomon (1983, apud Cardoso; Colinvaux, 1999), existem duas formas 

de conhecimento: o das relações sociais, onde o indivíduo pode assimilar  

conteúdos de forma mais estruturada e clara, podendo existir maiores discussões e 

compartilhamento de ideias com os outros, e o escolar, o qual, em muitos casos, não 

permite a realização de discussões relacionadas às informações adquiridas, o que 

ocorre devido a vários fatores como, por exemplo, falta de tempo ou necessidade de 



adequações na própria prática pedagógica. 

Porém, essas duas formas de conhecimento são de grande importância para 

a química, cujo foco de grande interesse é o estudo das transformações químicas, 

pois podem permitir que o indivíduo tenha um melhor entendimento sobre muitos 

processos que ocorrem em suas vidas e contribuir para “a construção da cidadania 

no que se refere à participação consciente e deliberada dos indivíduos na 

sociedade” (ROSA; SCHNETZLER, 1998, p.31). 

 

 

5.4 EXPERIMENTAÇÃO E REAÇÕES QUÍMICAS INORGÂNICAS 

 

 

Estudar as reações químicas inorgânicas num contexto teórico torna-se 

abstrato e, muitas vezes, de difícil compreensão para os educandos. Uma 

ferramenta importante que pode ser utilizada para ampliar o campo da investigação, 

interpretação e melhor entendimento dos fenômenos é a experimentação. Além de 

ser uma atividade que pode despertar interesse, também contribui para um melhor 

discernimento dos conceitos químicos. Porém, esta proposta de trabalho tem a 

possibilidade de ser mais complicada devido à algumas barreiras estruturais e 

pedagógicas, mas são desafios que precisamos enfrentar na busca por uma melhor 

formação para nosso aluno. 

As Diretrizes Curriculares para o ensino de Química na Educação Básica, do 

estado do Paraná, afirmam que “as atividades experimentais [...] podem ser o ponto 

de partida para a apreensão de conceitos e sua relação com as ideias a serem 

discutidas em aula” (2008, p.67). Estas atividades devem possibilitar ao aluno 

estabelecer relações entre a teoria e a prática, além de permitir que este expresse 

as suas dúvidas, percebendo que “o conhecimento químico não é construído, é 

descoberto” (PARANÁ, 2008, p.66). 

De acordo com os PCN+ Ensino Médio, Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias (2002), as atividades experimentais devem ser vistas com especial 

atenção. Os experimentos podem ser desenvolvidos em laboratório, por meio de 

demonstração em sala de aula ou estudos relacionados ao meio. A escolha deverá 

seguir os objetivos específicos, os quais dependem das competências a serem 

desenvolvidas e dos materiais disponíveis. Porém, qualquer atividade selecionada 



deve proporcionar condições para observação, levantamento de hipóteses, 

aplicação de estratégias, escolha de materiais, instrumentos e procedimentos 

necessários, espaço físico, segurança e também a interpretação e sistematização 

dos resultados. As atividades experimentais não devem servir apenas para 

comprovar propostas sugeridas pelo professor, mas principalmente como 

instrumento pedagógico a ser utilizado para fortalecer o processo de aprendizagem.  

A utilização da experimentação também deve seguir alguns critérios. Não 

podemos apenas incluir o aluno numa aula prática, de forma condicionada, é preciso 

que sejam propostos desafios, principalmente cognitivos. É importante que o 

estudante compreenda a relação entre a teoria e a prática, por exemplo, no estudo 

das reações químicas. É preciso dar significado concreto e a linguagem química 

deve ser realmente uma maneira de interpretar os fenômenos observados. 

(GUIMARÃES, 2009). 

A atividade experimental não deve ser desenvolvida de forma isolada, mas, 

sim, vinculada a uma contextualização, considerando as vivências do aluno em 

temas sociais, pois é necessário que este reconheça a relação existente entre o 

conhecimento científico e o proveniente do senso comum. Porém, a condução desse 

processo deve ser feita a partir de elementos concretos, como é o caso da leitura, 

pois não é possível atingir o aprendizado sem o contato com novas informações. 

Para que isto aconteça, é importante a presença do educador, pois ele deve ser o 

mediador do conhecimento, intervindo quando necessário e, assim, propiciando ao 

aluno a construção do seu próprio conhecimento. 

 

 

6 ENCAMINHAMENTO 

 

 

O Projeto de Intervenção Pedagógica, cujo título é “Reações Químicas 

Inorgânicas e Experimentação”, será implementado no Colégio Estadual Prof. Dr. 

Heber Soares Vargas, na cidade de Londrina, no ano de 2015. O público alvo serão 

os alunos do 2º ano do Ensino Médio. 

As atividades serão distribuídas em uma carga horária de 32 horas/aula, no 

primeiro semestre do ano letivo em questão, e serão aplicadas de acordo com as 

orientações apresentadas a seguir. As atividades, conforme serão apresentadas aos 



alunos, estão disponíveis em anexo. 

 

 

6.1 Atividade: revisão de funções químicas inorgânicas (tempo previsto: 1 aula) 

 

 

Inicialmente será trabalhada uma revisão de conteúdos referente às funções 

inorgânicas – ácidos, bases, sais e óxidos. Será proposta a atividade apresentada a 

seguir. 

 

1) Escreva o nome dos ácidos e suas respectivas fórmulas, a partir dos 

seguintes ânions: (adaptado de SARDELLA, A.; FALCONE, M. Química: série 

Brasil. São Paulo: Ática, 2004.) 

a) Br 
– (brometo) 

b) CO3 
–2 (carbonato) 

c) BO3 
–3 (borato) 

 

2) Dadas as fórmulas, agrupe àquelas que correspondem a ácidos e bases de 

Arrhenius: H2MnO4; NH4OH; H2SO3; HClO4; H2O; KMnO4; AgNO3; Zn(OH)2; 

Cl2O6; Fe(OH)3; H3AsO3 e NO2. (retirado de SARDELLA, A. Química: edição 

compacta. Volume único. São Paulo: Ática, 2003.) 

 

3) Nas cinzas estão presentes substâncias que, em contato com a água, 

promovem o aparecimento, entre outras, das substâncias conhecidas como 

hidróxido de potássio e hidróxido de sódio. Escreva uma fórmula que 

represente cada uma dessas suas substâncias. (retirado de PERUZZO, F. M.; 

CANTO, E. L. do. Química na abordagem do cotidiano. Vol 1. São Paulo: 

Moderna, 2010.) 

 

4) O carbonato de bário é usado industrialmente como raticida, ou seja, como 

veneno para ratos. Qual a fórmula desse sal? (retirado de RIBEIRO, A. Curso 

Especial de Química. Disponível em <https://pt.scribd.com/doc/13890777/32-

SAIS>. Acesso em 12 nov. 2014.) 

 



5) Águas naturais que contém quantidade apreciável de íons Ca2+ ou Mg2+, 

chamadas de águas duras, interferem na ação dos sabões impedindo que 

façam espuma. Esses íons podem ser eliminados pela adição de Na2CO3, 

pois ocorre a precipitação na forma de carbonatos. A fórmula do carbonato de 

cálcio é: (retirado de PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. do. Química na 

abordagem do cotidiano. Vol 1. São Paulo: Moderna, 2010.) 

a) Ca(CO3)2 

b) CaCO3 

c) Ca2CO3 

d) Ca3(CO3)2 

e) Ca2(CO3)2 

 

6) O ferro é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre. Em Carajás, 

o principal minério de ferro é a hematita, substância constituída, 

principalmente, por óxido férrico, cuja fórmula é: (FELTRE, Ricardo. Química. 

Volume 1. São Paulo: Moderna, 2004.) 

a) FeO 

b) Fe3O 

c) FeO3 

d) Fe2O3 

e) Fe3O2 

 

 

6.2 Introdução (tempo previsto: 3 aulas) 

 

 

Num primeiro momento o professor deverá propor algumas questões 

norteadoras aos alunos, para que possam perceber que a química é uma ciência 

presente em seu cotidiano. A partir destas questões deverá ser realizada uma 

discussão onde sejam abordados os conhecimentos prévios dos alunos. As 

questões a serem propostas estão apresentadas na sequência. 

 

1) Vocês gostam de bolo? Alguém já fez um bolo?  

2) Aonde você aprendeu a fazer bolo?  



3) Caso tenha preparado um bolo, a receita deu certo?  

4) Quais são os ingredientes necessários para preparar um bolo simples?  

5) Qual o modo de preparo de um bolo simples?   

 

Na sequência, os alunos deverão formar grupos com dois ou três alunos 

cada. A proposta é que cada grupo elabore uma receita de bolo. Será aberto um 

espaço para discutir a composição do bolo e a função dos ingredientes na massa, 

assim como as transformações químicas que podem ser observada no processo. A 

composição básica do bolo e as respectivas funções dos ingredientes podem ser 

verificadas a seguir.  

 

Funções de alguns ingredientes presentes na receita do bolo simples: 

 Os ovos ajudam na textura, cor, sabor, fermentação e também nas ligações 

entre os componentes restantes. 

 O açúcar, além de ser responsável pelo sabor, ajuda a manter a textura mais 

macia e úmida, além de auxiliar na retenção do ar que, no calor do forno, 

contribui para o crescimento do bolo. 

 A manteiga é importante na estrutura da massa do bolo, interferindo no sabor, 

na textura, ajudando, também, a mantê-lo úmido.   

 A farinha é responsável pela estrutura e volume dos produtos finais. Ela 

absorve os líquidos, ajuda a unir os ingredientes, também contribuindo com o 

sabor e a presença dos nutrientes. Quando a farinha é movimentada e 

misturada aos ingredientes úmidos forma-se o glúten, uma proteína que 

produz uma malha que mantém o formato do bolo. 

 O bicarbonato de sódio é muito utilizado como fermento químico no preparo 

de bolos. É responsável pelo crescimento da massa, devido à decomposição 

do bicarbonato de sódio sob aquecimento e a liberação do gás carbônico. A 

reação pode ser representada de acordo com a seguinte equação: 

2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2
↗ 

bicarbonato 
de sódio → 

carbonato de 
sódio + água + 

dióxido de 
carbono 

 

Também será sugerida uma receita de bolo, apresentada na sequência.  

 



Receita do bolo de cenoura2: 

Ingredientes: 

 2 cenouras grandes 

 4 ovos 

 1 xícara (chá) de óleo 

 400g de açúcar (2 copos) 

 300g de farinha de trigo (2 copos) 

 1 colher (sopa) de fermento químico em pó 

Modo de preparo: 

 Descasque as cenouras e corte em pedaços. 

 No liquidificador coloque as cenouras, o óleo, os ovos e o açúcar bata 

bastante. 

 Despeje o conteúdo do liquidificador na tigela e siga acrescentando a farinha 

peneirada aos poucos, e misture, por último agregue o fermento. 

 Despeje a massa em forma untada e polvilhada. 

 Leve ao forno pré-aquecido 180° por aproximadamente 40 minutos. 

 Desenforme ainda morno. 

 Sirva a seguir. 

Rendimento: 10 porções 

 

Depois de observado os conhecimentos já adquiridos pelos alunos com 

relação ao assunto em questão, poderá ser introduzido o conceito de reação 

química. 

 

 

6.3 Apresentação do projeto (tempo previsto: 1 aula) 

 

 

Neste momento, será apresentado o Projeto de Intervenção Pedagógica aos 

alunos do 2º ano do Ensino Médio na(s) turma(s) em que este será desenvolvido. 

A apresentação dar-se-á a partir de um roteiro, apresentado como segue. 

 

                                                 
2
 Adaptada de: <http://www.receitasetemperos.com.br/tortas-bolos/bolo-de-cenoura-tradicional>. 

Acesso em 5 out. 2014. 



 Título do projeto; 

 Objetivo; 

 Conteúdo: 

o Reações químicas – conceito, classificação e equações; 

 Avaliação: participação nas atividades, entrega de relatórios. 

 

 

6.4 Atividade: reações químicas inorgânicas (tempo previsto: 6 aulas) 

 

 

Após o estudo do conteúdo reações químicas inorgânicas, o professor deverá 

desenvolver atividades tendo em vista a aplicação dos conceitos trabalhados. Uma 

sugestão de atividade que pode ser proposta neste momento é apresentada na 

sequência. 

 

1) Dadas as reações: 

I. Pb(s)  +   2 HCl(aq)   →   PbCl2(aq)  +   H2(g) 

II. AgNO3(aq)  +   KI(aq)   →   AgI(s)  +  KNO3(aq) 

III. 2 H2O2(aq)   →   2 H2O(ℓ)  +   O2(g) 

IV. N2(s)  +   3 H2(g)   →   2 NH3(g) 

A sequência correta que corresponde, respectivamente, à reação de síntese, 

simples troca, dupla troca e análise é: (adaptado de USBERCO, João; SALVADOR, 

Edgard. Química – Volume único. São Paulo: Saraiva, 1997) 

a) IV, III, II e I 

b) IV, I, II e III             

c) IV, II, I e III 

d) III, IV, II e I           

e) I, II, III e IV 

 

2) Sobre as seguintes equações químicas, assinale o que for correto: (adaptado de 

FELTRE, R. Química. Vol 1. São Paulo: Moderna, 2004.) 

I. NH3  +   HCl  →   NH4Cl 

II. Pb(NO3)2  +   2 KI  →   PbI2  +   2 KNO3 



III. 4 NH4OH +  H4P2O7   →   (NH4)4P2O7  +   4 H2O 

IV. C3H8  +   5 O2   →   4 H2O +   3 CO2 

V. H2CO3   →   H2O +  CO2 

VI. HBr +   KOH  →   KBr +  H2O 

VII. Zn +   2 HCl  →   ZnCl2  +   H2 

VIII. SO2  +   
1

2
 O2   →   SO3 

a) As reações I e VII são de síntese. 

b) As reações II, V e VI são de dupla troca. 

c) A reação III é de adição. 

d) A reação V é de decomposição e a reação VII é de simples troca. 

e) A reação IV é de decomposição. 

 

3) Os microrganismos que participam da degradação dos diversos compostos 

presentes nos esgotos têm os compostos de carbono como fonte de energia e 

alimento utilizando-os para a manutenção de sua atividade biológica. Uma 

reação que pode exemplificar é representada pela equação:  

CH3COOH →  CH4  +   CO2  +   energia 

Classifique que tipo de reação e justifique sua resposta. (adaptado de 

GUIMARÃES, J. R.; Tratando nossos esgotos: Processos que imitam a natureza. 

Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola. Edição especial. Maio 

2001.) 

 

4) A água oxigenada, usada para limpar ferimentos, é uma solução aquosa de 

peróxido de hidrogênio que, na presença de luz, decompõe-se em água e gás 

oxigênio. A alternativa que possui essa reação corretamente equacionada e 

balanceada é: (retirado de FELTRE, R. Química. Vol 1. São Paulo: Moderna, 

2004.) 

a) H2O2(aq)
      𝑙𝑢𝑧      
→     H2O(ℓ)  +  O2(g) 

b) H2O2(aq)
      𝑙𝑢𝑧      
→     2 H2O(ℓ)  +   O2(g) 

c) 2 H2O2(aq)
      𝑙𝑢𝑧      
→     2 H2O(ℓ)  +   H2(g) 

d) 2 H2O2(aq)
      𝑙𝑢𝑧      
→     2 H2O(ℓ)  +   O2(g) 

 



5) O óxido de alumínio (Aℓ2O3) é utilizado como antiácido. A reação que ocorre no 

estômago é: 

𝐗Al2O3   +    𝐘HCl   →    𝐙AlCl3   +    𝐖H2O 

Os coeficientes 𝐗, 𝐘, 𝐙 e 𝐖 são, respectivamente: (retirado de FELTRE, R. 

Química. Vol 1. São Paulo: Moderna, 2004.) 

a) 1, 2, 3, 6 

b) 2, 4, 4, 3   

c) 1, 6, 2, 3 

d) 4, 2, 1, 6  

e) 2, 3, 1, 6 

 

 

6.5 Atividade: Cremes dentais (tempo previsto: 5 aulas) 

 

 

Para a realização desta atividade, será solicitado que os alunos tragam para a 

sala de aula pelo menos duas embalagens de cremes dentais diferentes. 

Será entregue aos alunos uma folha impressa contendo o texto apresentado a 

seguir (adaptado de FONSECA, Martha R. M. da. Química: Textos e atividades 

complementares. São Paulo: FTD, 2007. e de SILVA, R. R. da; FERREIRA, G. A. L.; 

BAPTISTA, J. de A.; DINIZ, F. V. A. Química e a conservação dos dentes. Química 

Nova na Escola, n. 13, p. 3-8, 2001). 

 

Você sabe do que é feita uma pasta de dentes? 
 
 

Ao longo da história da humanidade temos alguns relatos de que a 

preocupação com os dentes já existia nas antigas civilizações. Na busca por práticas 

para melhorar a conservação dos dentes temos como exemplo o Egito, há cerca de 

quatro mil anos, onde surgiu a primeira pasta de dentes, também conhecida como 

creme dental ou dentifrício – cuja composição era a combinação de pedras-pomes 

trituradas com vinagre –, que era esfregado nos dentes com folhas de arbustos. 

Depois foi acrescentado à essa pasta mel, sangue, carvão, olhos de caranguejos, 

ossos moídos de cabeça de coelhos e urina humana, tendo como objetivo deixar os 

dentes mais brancos.  



Porém, o primeiro creme dental comercial foi desenvolvido em 1850, nos 

Estados Unidos, primeiramente na forma de pó, posteriormente na forma de pasta, 

embaladas em tubos metálicos e flexíveis. Atualmente os dentifrícios são fabricados 

na forma de pó, pasta e líquidos, apesar dos líquidos não serem muito comuns em 

nosso país.  

Além de observar as características externas do produto, é importante 

analisar as propriedades dos ingredientes que constam nos rótulos das embalagens 

para verificar se a qualidade indicada no creme dental (dentifrício) corresponde aos 

benefícios prometidos pelo fabricante. Também é necessário destacar que os 

dentifrícios são formados por substâncias que apresentam funções essenciais na 

limpeza dos dentes, ajudando na remoção de detritos que se depositam nas 

superfícies, auxiliando na retirada de manchas e dificultando a formação da placa 

bacteriana. Por isso, a necessidade de conhecermos a composição básica destes 

compostos.   

Dentre os componentes encontrados nos dentifrícios podemos citar: 

abrasivos, aromatizantes e flavorizantes, conservantes, espessantes, espumantes, 

aglutinantes, umectantes, solventes, edulcorantes, corantes e agentes terapêuticos. 

Os abrasivos são ingredientes essenciais para a limpeza, cuja função é a 

remoção de manchas. Estas substâncias não podem desgastar demais o esmalte, 

tendo a ação de limpar e polir as superfícies. Os aromatizantes e flavorizantes, 

normalmente óleos com sabor, promovem a ação refrescante de longa duração no 

hálito após a escovação.  

Os conservantes são importantes devido aos dentifrícios apresentarem uma 

grande quantidade de água, o que contribui para a formação de microrganismos. Os 

espessantes, uma espécie de goma micro cristalina, são utilizados para dar a 

consistência característica do produto. Os espumantes tem ação detergente. Os 

aglutinantes impedem a separação dos componentes líquidos e sólidos, 

proporcionando uma viscosidade adequada. 

A função dos umectantes é impedir que o dentifrício resseque rapidamente. 

Por reter a umidade, esta substância melhora o aspecto e a consistência do produto. 

Os solventes, presentes na composição dos dentifrícios, são a água e o 

álcool. Eles são responsáveis pela dispersão ou solubilização dos componentes da 

fórmula, mantendo-o fluido. 

Os edulcorantes são substâncias que possuem sabor doce e ajudam a 



eliminar o sabor insípido provocado pelos abrasivos, corrigir o sabor amargo e 

irritante proporcionado pelos detergentes e disfarçar o sabor dos princípios ativos.  

Os corantes fornecem cor aos dentifrícios.  

Os agentes terapêuticos têm ação bactericida, evitando a cárie, auxiliando na 

remoção das manchas e ajudando a reduzir a sensibilidade dos dentes.  Dentre 

estas substâncias podemos citar o monofluorfosfato de sódio, NaFPO4 (concentração 

que varia entre 1000 e 1500 ppm), que é uma substância que libera íons fluoreto, 

F−(aq), e atua na prevenção da cárie por meio da substituição dos grupos hidróxido, 

OH−(aq), presente no esmalte dos dentes, na forma de hidroxiapatita, 

Ca5OH(PO4)3(𝑠), por fluorapatita, Ca5F(PO4)3(s), cuja resistência é bem maior ao 

ataque dos ácidos e bactérias, de acordo com a seguinte reação3:   

Ca5OH(PO4)3(s)   +   NaF(aq)   →   Ca5F(PO4)3(s)   +   NaOH(aq) 

O bicarbonato de sódio, NaHCO3(s), tem ação de neutralizar os ácidos que atacam o 

esmalte dos dentes, reagindo com a água e formando hidróxido de sódio, NaOH(aq), 

e ácido carbônico, H2CO3(aq). Este, por ser instável, decompõe-se em água e gás 

carbônico.  
 

NaHCO3(s) + H2O(ℓ) → NaOH(aq) + <H2CO3(aq) > 

                       < 𝐻2CO3(aq) > → H2O(ℓ) + CO2(g) 
 

O peróxido de cálcio possui ação branqueadora devido às seguintes reações:  

Equação inicial:  

2 CaO2(s) + 4 H2O(ℓ) → 2 Ca(OH)2(s) + 2 H2O2(ℓ) 

Peróxido de 

cálcio 

 Água  Hidróxido de 

cálcio 

 Peróxido de 

hidrogênio 

Decomposição do H2O2:  

2 H2O2(ℓ) → 2 H2O(ℓ) + O2(g) 

A decomposição do peróxido de hidrogênio libera gás oxigênio, produzindo a 

sensação de frescor. 

 

Composição básica dos cremes dentais: 

 
 
 

                                                 
3
 Retirada de SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; MÓL, Gerson de Souza (coord.). Química cidadã. 

Vol 1, Ensino Médio. São Paulo: Nova Geração, 2010. 



Abrasivo Aromatizante e Flavorizante Agente terapêutico 

Silicato de sódio 

Dióxido de silício 

Carbonato de cálcio 

Fosfato trisódico 

Silicato de sódio 

Pirofosfato de cálcio 

Alumina 

Óxido de titânio 

Óxido de silício 

Hidróxido de sódio 

Extrato de Eucaliptus globulus 

Extrato de mirra 

Extrato de sálvia 

Óleo de hortelã 

Limoneno 

Extrato de menta 

Extrato de melissa 

Álcool benzílico 

Monofluorfosfato de sódio 

Eugenol 

Fluoreto de estanho 

Cloreto de estrôncio 

Nitrato de potássio 

Citrato de sódio 

Citrato de potássio 

Bicarbonato de sódio 

Triclosan 

Pirofosfato tetrasódio 

Hidróxido de sódio 

 

Corante Edulcorante Conservante Umectante 

Corante vermelho 

Dióxido de titânio 

Sacarina 

Sacarina sódica 

Sorbitol 

Metilparabeno 

Propilparabeno 

Benzoatos 

Formaldeído 

Polietilenoglicol 

Glicerina 

Propilenoglicol 

Sorbitol 

Cocamidopropilbetaína 

 

Espessante Aglutinante Solvente Espumante 

Carragenato 

Goma celulosa 

Carbômero 

Carboximetil 
celulose 

Água 

Álcool etílico 

Lauril sulfato de 
sódio 

 

A proposta é que os alunos façam a leitura do texto individualmente. Na 

sequência, o professor deverá realizar a interpretação do texto, com toda a turma, 

destacando a função de cada componente presente nos cremes dentais citados no 

texto. 

Para a realização da segunda parte desta atividade serão formados grupos 

com dois ou três alunos cada. Estes deverão escolher quatro embalagens diferentes 

de cremes dentais dentre o material coletado por eles. Caso algum grupo não 

possua embalagens de quatro cremes dentais distintos, estas poderão ser trocadas 

entre os grupos. O professor também deverá levar embalagens de cremes dentais 

diferentes prevendo o fato de que possam ser coletadas muitas embalagens de um 

mesmo produto pelos alunos. 

A seguir, será entregue a atividade em material impresso conforme modelo. 

 

Atividade: A partir das embalagens de cremes dentais coletadas, façam uma análise 

de suas composições básicas apresentadas nos rótulos. Preencha a tabela 

apresentada na sequência, classificando as substâncias citadas de acordo com as 



funções relacionadas no texto. 

 

Marca     

Abrasivo     

Aromatizante 
e Flavorizante 

    

Agente 
terapêutico 

    

Corante     

Edulcorante     

Conservante     

Umectante     

Espessante     

Aglutinante     

Solvente     

Espumante     

Concentração 
de flúor 

    

 

Um dos objetivos desta atividade é possibilitar aos alunos a verificação das 

informações relacionadas aos efeitos prometidos pelo fabricante do creme dental, 

contidas na embalagem do mesmo, e a comparação destas com as funções 

apresentadas pelas substâncias que o compõem, levando-o a uma análise crítica de 

um produto de uso comum na sociedade. Porém, o objetivo principal desta atividade 

é levar o aluno à perceber que a ação de um produto usado diariamente é 

proveniente de uma reação química, o que reflete a importância de se estudar este 

conteúdo, dado o fato dele estar relacionado diretamente à saúde da população. 

Após o preenchimento da tabela, o professor deverá realizar uma discussão 

sobre a composição básica de diferentes cremes dentais. Neste momento, os alunos 

devem ser questionados quanto à presença ou não de todos os componentes 

estudados, relacionando-os aos efeitos citados pelos fabricantes. 

Durante as discussões será destacada a ocorrência de reações e a 

representação por meio das equações químicas. 

Na sequência do estudo das reações químicas, serão propostas algumas 

atividades experimentais, para que o aluno relacione o conhecimento teórico com a 



aplicabilidade dos conceitos.  

 

 

6.6 Experimento: Combustão da palha de aço  (tempo previsto: 4 aulas) 

 

 

Introdução 

Reações químicas são processos que acontecem a partir da transformação 

da matéria. Dentre estas podemos citar a combustão, que ocorre entre um material 

combustível (inflamável) e um comburente – normalmente o oxigênio – na presença 

de energia (calor). Apesar das combustões necessitarem de algum tipo de energia 

para serem desencadeadas, elas são reações que liberam muita energia, ou seja, a 

energia liberada em uma combustão é muito maior do que aquela necessária para 

dar início ao processo. Um exemplo é o caso da queima da palha de aço. Você já 

teve oportunidade de observar a palha de aço em contato com o fogo? Ela queima 

originando basicamente o mesmo produto existente na ferrugem. No entanto, como 

o processo de formação da ferrugem é muito lento, não pode ser chamado de 

combustão. 

  

Objetivos 

 Realizar a reação química e observar as evidências ocorridas durante o 

processo. 

 Classificar a reação química.  

 Representar a reação através da equação química.  

 Observar a variação de massa na reação química. 

 

Material necessário 

Reagentes Vidraria e instrumental 

Palha de aço 
Fósforo 

Placa de petri 
Pinça 

Balança 

 

Procedimento 

a) Coloque a placa de petri na balança, determine a massa e anote.   



b) Acrescente à placa de petri uma quantidade de palha de aço que será utilizada 

pelo grupo. Anote a massa dessa amostra e do sistema inicial (conjunto da 

placa de petri contendo a palha de aço).   

c) Observe e registre as características iniciais da palha de aço (cor, estado físico, 

etc).  

d) Utilizando-se do fósforo, submeter o material à combustão, mantendo uma 

distância enquanto ocorre a queima da palha de aço, anote as mudanças 

ocorridas na reação.   

e) Esperar o resfriamento do sistema, levar à balança e determine a massa do 

sistema final (conjunto da placa de petri com produto formado).  

f) Para analisar melhor a reação, complete a tabela a seguir com os dados 

obtidos no experimento:  

Massa da 
placa de petri 

Massa do 
sistema inicial 

Massa da 
palha de aço 

Massa do 
sistema final 

Massa do 
produto formado 

    
 

 

Questões: 

1) Quais evidências observadas permitem afirmar que ocorreu uma reação 

química?   

2) Na reação entre o ferro (palha de aço) e o oxigênio (O2) ocorre a formação do 

óxido de ferro III (Fe2O3). Esquematize a reação que representa o processo e 

faça o devido balanceamento.  

3) Classifique a reação química.  

4) Comparando os valores obtidos para as massas da palha de aço e do produto, 

o que é possível concluir? Como vocês explicam os resultados obtidos?  

 

 

6.7 Experimento: Que tipo de reação pode ocorrer com a água oxigenada? (tempo 

previsto: 4 aulas) 

 

 

Introdução           

O peróxido de hidrogênio (H2O2) foi descoberto em 1818 pelo químico 

Francês Louis-Jaques Thenard, que o nomeou eau oxigenée ou “água oxigenada”. 



Esta substância foi desenvolvida para tratamento de infecções em ferimentos de 

guerra. Atualmente, é ainda muito utilizada como desinfetante e alvejante. 

Caracteriza-se como um líquido incolor, viscoso e como um poderoso agente 

oxidante. Pode ser também encontrada na atmosfera, mas sua estrutura química 

possui baixa estabilidade, sendo naturalmente decomposta em oxigênio e água.  

O peróxido de hidrogênio pode ser encontrado nas farmácias na forma de 

solução, cuja concentração é expressa em volume (que corresponde ao volume de 

oxigênio liberado por litro de água oxigenada). Por exemplo, um litro de água 

oxigenada de 20 volumes libera 20 litros de oxigênio e um litro de água oxigenada 

de 10 volumes libera 10 litros de oxigênio. 

 

Objetivos 

 Realizar as reações químicas e observar as evidências ocorridas durante os 

processos. 

 Classificar a reação química.  

 

Material necessário 
 

Reagentes Vidraria e instrumental 

Água oxigenada – 20 volumes 

Água oxigenada – 30 volumes 

Água oxigenada – 120 volumes 

Corante 
Iodeto de potássio – KI 

Detergente neutro 

Provetas 
Espátula 

 

Procedimento 

a) Prepare três provetas de 100 mL marcando-as com as letras A, B e C.  

b) Coloque em cada proveta aproximadamente 15 mL de água oxigenada da 

seguinte forma: na proveta A adicione água oxigenada de 20 volumes, na 

proveta B a de 30 volumes e na C a de 120 volumes, conforme a figura 3. 

c) Em seguida adicione 5mL de detergente em cada proveta e uma pequena 

quantidade de corante. 

d) Observe o que ocorre e anote.  

e) Na sequência coloque uma pequena quantidade de iodeto de potássio, ao 

mesmo tempo nas três provetas, e anote o tempo de reação de cada uma. 

f) Anote as evidências observadas. 



Figura 3 
 

 
 

Fonte: <http://www.vidrariadelaboratorio.com.br/wp-content/uploads/2012/11/vidrarias-e-
equipamentos-proveta-graduada-300x250.jpg>. Acesso em: 16 jul 2014. 

 

Questões: 

1) Faça o balanceamento adequado para a equação química: 

______H2O2(aq)   →    ______H2O(ℓ)   +  ______O2(g) 

2) Classifique a reação química.    

3) O que aconteceu com a reação antes e depois de ser colocado o iodeto de 

potássio?  

4) Em qual dos tubos a reação foi mais rápida?  Complete a tabela com o tempo 

de ocorrência de cada reação. 

 

 Proveta A Proveta B Proveta C 

Reagente 
Água oxigenada – 20 

volumes 

Água oxigenada – 30 

volumes 

Água oxigenada – 

120 volumes 

Tempo de reação 

(s) 
   

 

5) De que maneira a concentração da água oxigenada pode interferir na 

velocidade das reações?  

6) Porque são produzidas bolhas durante a reação?  

7) Você tem algum conhecimento do uso da água oxigenada, no qual houve a 

formação de bolhas? Explique. 



6.8 Experimento: Como se forma a ferrugem? (tempo previsto: 4 aulas) 

 

 

Introdução 

Numa reação química temos a transformação da matéria e a mudança na 

composição das substâncias. Mas, para que isso ocorra, é necessária a existência 

de uma afinidade química entre as substâncias, além de condições favoráveis para a 

ocorrência desta interação. Isso acontece, por exemplo, quando o ferro, o oxigênio e 

o vapor de água reagem entre si, ainda que lentamente, nas condições ambiente, 

formando o óxido de ferro III hidratado, conhecido no dia a dia como ferrugem e 

sendo encontrado em dobradiças de portas, cadeados, correntes, chaves e em 

outros objetos do cotidiano. Assim, utilizando-se de exemplos do cotidiano, é 

possível aprofundar os estudos sobre a reatividade das substâncias e analisar 

condições necessárias para reconhecer se duas ou mais substâncias reagem 

quando colocadas em contato, bem como os produtos formados na reação.  

 

Objetivos 

 Analisar a classificação das reações químicas por meio de atividade 

experimental.  

 Balancear as equações que caracterizam as reações químicas.   

 

Material necessário 

Reagentes Vidraria e instrumental 

Solução de sulfato de cobre II 
Solução de ácido clorídrico 
Solução de nitrato de prata 
Solução de sulfato de zinco 

Fio de cobre 
Palha de aço 

Zinco 

Tubos de ensaio 
Estantes para tubos de ensaio 

Proveta 
Espátula 

Pinça 

 

Procedimentos 

a) Em um tubo de ensaio coloque 3 mL da solução de sulfato de cobre II e uma 

porção de palha de aço, anotando as características iniciais de cada 

substância. Não agite o sistema. Mantenha-o em repouso por 



aproximadamente 5 minutos. Marque o tempo considerado e registre tudo o 

que foi observado.    

b) Em um tubo de ensaio coloque 3 mL da solução de nitrato de prata e um 

pedaço de cobre, anotando as características iniciais de cada substância. 

Não agite o sistema. Mantenha-o em repouso por aproximadamente 5 

minutos. Marque o tempo considerado e registre tudo o que foi observado.    

c) Em um tubo de ensaio coloque 3 mL da solução de sulfato de zinco e um 

pedaço de cobre, anotando as características iniciais de cada substância. 

Não agite o sistema. Mantenha-o em repouso por aproximadamente 5 

minutos. Marque o tempo considerado e registre tudo o que foi observado.    

d) Em um tubo de ensaio coloque 3 mL da solução de ácido clorídrico e uma 

porção de zinco, anotando as características iniciais de cada substância. Não 

agite o sistema. Mantenha-o em repouso por aproximadamente 5 minutos. 

Marque o tempo considerado e registre tudo o que foi observado.    

 

Questões 

1) O ser humano, em seu cotidiano, pode se deparar com vários tipos de 

reações químicas. Um tipo de reação inorgânica importante é a reação de 

simples troca, ou deslocamento, na qual uma substância simples reage com 

uma substância composta, originando uma nova substância simples e outra 

composta. Ocorre uma troca de seus elementos ligantes, daí a origem de seu 

nome. Diante disso responda: o que são substâncias simples e compostas? 

Justifique com exemplos4.  

2) Em uma equação química, o balanceamento tem um papel fundamental, pois 

consiste em igualar o número de elementos do produto com os reagentes. 

Assim, analise as seguintes equações e faça o balanceamento quando for 

necessário.  

a)    Fe(s)    +     CuSO4(aq)     →     Cu(s)    +     FeSO4(aq) 

b)    Cu(s)    +     AgNO3(aq)     →     Ag(s)    +     CuNO3(aq) 

c)    Cu(s)    +     ZnSO4(aq)     →     Zn(s)    +     CuSO4(aq) 

d)    Zn(s)    +     HCℓ(aq)     →     H2(g)    +     ZnCℓ(aq) 

                                                 
4
 Retirado de LIMA, D. S.; SILVA, C. C. da. Uso de atividades práticas no ensino de química em uma escola 

pública de Jataí-Goiás. Revista Eletrônica do Curso de Pedagogia do Campus Jataí-UFG, v. 2, n. 15, 2013. 

Disponível em: <revistas.ufg.br/index.php/ritref/article/download/26911/15786>. Acesso em 5 out. 2014. 



3) Qual o nome das substâncias formadas em cada reação?  

4) Em alguma das reações anteriores não ocorreu uma reação química? 

Explique.  

5) Descreva as características macroscópicas iniciais e finais de cada sistema.  

6) Consulte a tabela de reatividade dos metais e analise se os resultados estão 

coerentes com a teoria.  

 

 

6.9 Experimento: Reações de dupla troca (tempo previsto: 4 aulas) 

 

 

Introdução        

Reações de dupla troca são caracterizadas pela ocorrência de rearranjo entre 

os elementos de cada molécula envolvida na reação. Ou seja, por meio de afinidade 

química entre duas substâncias compostas é possível originar duas novas 

substâncias compostas. Outra característica das reações de dupla troca é que os 

reagentes geralmente não são óxidos, pois estes tendem a reagir em síntese. 

Normalmente os grupos que participam das reações de dupla troca são ácidos, 

bases e sais. Outro fator importante é com relação à ocorrência deste tipo de 

reação, a qual pode ser observada pela formação de precipitado ou turvação, 

mudança de coloração, desprendimento de gás, mudança de temperatura.  

 

Objetivos  

 Observar as evidências das reações de dupla troca  

  Representar as reações por meio de equações químicas 

 

Material necessário  

Reagentes Vidraria e instrumental 

Cloreto de sódio – NaCℓ 
Nitrato de prata – AgNO3 

Sulfato de cobre II – CuSO4 
Hidróxido de sódio – NaOH 

Nitrato de chumbo – Pb(NO3)2 
Iodeto de potássio – KI 

Tubos de ensaio 
Suporte para tubos de ensaio 

Conta gotas 
Proveta 

 

 



Procedimento 

1) Reação entre cloreto de sódio e nitrato de prata  

Primeiramente anote as características iniciais das soluções, em seguida coloque  

10 mL da solução de cloreto de sódio num tubo de ensaio, acrescente 10 gotas de 

nitrato de prata, observe e anote os resultados.  

Questões: 

a) Complete a equação química que representa a reação. Escreva o nome dos 

compostos envolvidos.  

NaCℓ(aq)     +    AgNO3(aq)     →       

b) Descreva as características do sistema inicial (soluções de NaCℓ e AgNO3).      

c) Descreva as características do sistema após a adição da solução de AgNO3 

à solução de NaCℓ.  

d) Qual a evidência de que ocorreu uma transformação?  

 

2) Reação entre sulfato de cobre II e hidróxido de sódio  

Primeiramente anote as características iniciais das soluções, em seguida coloque  

10 mL da solução de sulfato de cobre II num tubo de ensaio, acrescente 10 gotas de 

hidróxido de sódio, observe e anote o resultado. 

Questões: 

a) Complete a equação química que representa a reação. Escreva o nome dos 

compostos envolvidos.  

CuSO4(aq)    +     NaOH(aq)     →          

b) Descreva as características do sistema inicial (soluções de CuSO4  e 

NaOH).  

c) Descreva as características do sistema após a adição da solução de NaOH 

à solução de CuSO4.   

d) Qual a evidência de que ocorreu uma transformação? 

 

3)  Reação entre nitrato de chumbo e iodeto de potássio  

Primeiramente anote as características iniciais das soluções, em seguida coloque  

10 mL da solução de nitrato de chumbo num tubo de ensaio, acrescente 10 gotas de 

iodeto de potássio, observe e anote o resultado.    

 

 



Questões: 

a) Complete a equação química que representa a reação. Escreva o nome dos 

compostos envolvidos.  

Pb(NO3)2(aq)     +     KI(aq)     →       

b) Descreva as características do sistema inicial (soluções de Pb(NO3)2  e KI).  

c) Descreva as características do sistema após a adição da solução de KI à 

solução de Pb(NO3)2.   

d) Qual a evidência de que ocorreu uma transformação? 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No primeiro semestre do ano de 2015 será aplicada a Produção Didático-

Pedagógica, desenvolvida no formato de uma Unidade Didática, no Colégio Estadual 

Prof. Dr. Heber Soares Vargas, na cidade de Londrina.  

Por meio desta tem-se a intenção de trabalhar com os alunos de forma mais 

dinâmica e prazerosa. É importante que estes percebam que a Química está 

presente no dia a dia e também possam entender que, mesmo nos fenômenos mais 

simples, existe uma fundamentação teórica e que esta possui um caráter científico. 

Porém, tudo isso não teria sentido se não existisse um grande objetivo, que é formar 

um cidadão crítico e participativo em nossa sociedade. 

Neste trabalho apresentamos uma sugestão de atividades que os professores 

podem utilizar caso pretendam introduzir o conteúdo reações químicas inorgânicas 

por meio de aulas diferenciadas ao invés das tradicionalmente utilizadas. A 

sequência didática apresentada também pode ser utilizada como base para a 

elaboração de aulas para outros conteúdos estudados na Química e para o 

desenvolvimento de outros trabalhos e pesquisas na área, buscando diferentes 

formas de auxiliar os alunos na construção de seu próprio conhecimento, 

conduzindo-os à aprendizagem. 
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ANEXOS – Atividades a serem entregues aos alunos 

 

ANEXO A  

 

Revisão: funções químicas inorgânicas 

 
1) Escreva o nome dos ácidos e suas respectivas fórmulas, a partir dos 

seguintes ânions: 

a) Br – (brometo) 

b) CO3 
–2 (carbonato) 

c) BO3 
–3 (borato) 

 
2) Dadas as fórmulas, agrupe àquelas que correspondem a ácidos e bases de 

Arrhenius: H2MnO4; NH4OH; H2SO3; HClO4; H2O; KMnO4; AgNO3; Zn(OH)2; 

Cl2O6; Fe(OH)3; H3AsO3 e NO2. 

 
3) Nas cinzas estão presentes substâncias que, em contato com a água, 

promovem o aparecimento, entre outras, das substâncias conhecidas como 

hidróxido de potássio e hidróxido de sódio. Escreva uma fórmula que 

represente cada uma dessas suas substâncias. 

 
4) O carbonato de Bário é usado industrialmente como raticida, ou seja, como 

veneno para ratos. Qual a fórmula desse sal? 

 
5) Águas naturais que contém quantidade apreciável de íons Ca2+ ou Mg2+, 

chamadas de águas duras, interferem na ação dos sabões impedindo que 

façam espuma. Esses íons podem ser eliminados pela adição de Na2CO3, 

pois ocorre a precipitação na forma de carbonatos. A fórmula do carbonato de 

cálcio é: 

a) Ca(CO3)2 

b) CaCO3 

c) Ca2CO3 

d) Ca3(CO3)2 

e) Ca2(CO3)2 

 
6) O ferro é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre. Em Carajás, 

o principal minério de ferro é a hematita, substância constituída, 

principalmente, por óxido férrico, cuja fórmula é: 

a) FeO 

b) Fe3O 

c) FeO3 

d) Fe2O3 

e) Fe3O2 



ANEXO B 

 

Receita do bolo de cenoura: 
 

Ingredientes: 

 2 cenouras grandes 

 4 ovos 

 1 xícara (chá) de óleo 

 400g de açúcar (2 copos) 

 300g de farinha de trigo (2 copos) 

 1 colher (sopa) de fermento químico em pó 

 

Modo de preparo: 

 Descasque as cenouras e corte em pedaços. 

 No liquidificador coloque as cenouras, o óleo, os ovos e o açúcar bata 

bastante. 

 Despeje o conteúdo do liquidificador na tigela e siga acrescentando a farinha 

peneirada aos poucos, e misture, por último agregue o fermento. 

 Despeje a massa em forma untada e polvilhada. 

 Leve ao forno pré-aquecido 180° por aproximadamente 40 minutos. 

 Desenforme ainda morno. 

 Sirva a seguir. 

 

Rendimento: 10 porções 

 

 

ANEXO C 

 

Você sabe do que é feita uma pasta de dentes? 

 

Ao longo da história da humanidade temos alguns relatos de que a 

preocupação com os dentes já existia nas antigas civilizações. Na busca por práticas 

para melhorar a conservação dos dentes temos como exemplo o Egito, há cerca de 

quatro mil anos, onde surgiu a primeira pasta de dentes, também conhecida como 

creme dental ou dentifrício – cuja composição era a combinação de pedras-pomes 

trituradas com vinagre –, que era esfregado nos dentes com folhas de arbustos. 

Depois foi acrescentado à essa pasta mel, sangue, carvão, olhos de caranguejos, 

ossos moídos de cabeça de coelhos e urina humana, tendo como objetivo deixar os 

dentes mais brancos.  

Porém, o primeiro creme dental comercial foi desenvolvido em 1850, nos 

Estados Unidos, primeiramente na forma de pó, posteriormente na forma de pasta, 

embaladas em tubos metálicos e flexíveis. Atualmente os dentifrícios são fabricados 



na forma de pó, pasta e líquidos, apesar dos líquidos não serem muito comuns em 

nosso país.  

Além de observar as características externas do produto, é importante 

analisar as propriedades dos ingredientes que constam nos rótulos das embalagens 

para verificar se a qualidade indicada no creme dental (dentifrício) corresponde aos 

benefícios prometidos pelo fabricante. Também é necessário destacar que os 

dentifrícios são formados por substâncias que apresentam funções essenciais na 

limpeza dos dentes, ajudando na remoção de detritos que se depositam nas 

superfícies, auxiliando na retirada de manchas e dificultando a formação da placa 

bacteriana. Por isso, a necessidade de conhecermos a composição básica destes 

compostos.   

Dentre os componentes encontrados nos dentifrícios podemos citar: 

abrasivos, aromatizantes e flavorizantes, conservantes, espessantes, espumantes, 

aglutinantes, umectantes, solventes, edulcorantes, corantes e agentes terapêuticos. 

Os abrasivos são ingredientes essenciais para a limpeza, cuja função é a 

remoção de manchas. Estas substâncias não podem desgastar demais o esmalte, 

tendo a ação de limpar e polir as superfícies. Os aromatizantes e flavorizantes, 

normalmente óleos com sabor, promovem a ação refrescante de longa duração no 

hálito após a escovação.  

Os conservantes são importantes devido aos dentifrícios apresentarem uma 

grande quantidade de água, o que contribui para a formação de microrganismos. Os 

espessantes, uma espécie de goma micro cristalina, são utilizados para dar a 

consistência característica do produto. Os espumantes tem ação detergente. Os 

aglutinantes impedem a separação dos componentes líquidos e sólidos, 

proporcionando uma viscosidade adequada. 

A função dos umectantes é impedir que o dentifrício resseque rapidamente. 

Por reter a umidade, esta substância melhora o aspecto e a consistência do produto. 

Os solventes, presentes na composição dos dentifrícios, são a água e o 

álcool. Eles são responsáveis pela dispersão ou solubilização dos componentes da 

fórmula, mantendo-o fluido. 

Os edulcorantes são substâncias que possuem sabor doce e ajudam a 

eliminar o sabor insípido provocado pelos abrasivos, corrigir o sabor amargo e 

irritante proporcionado pelos detergentes e disfarçar o sabor dos princípios ativos.  

Os corantes fornecem cor aos dentifrícios.  

Os agentes terapêuticos têm ação bactericida, evitando a cárie, auxiliando na 

remoção das manchas e ajudando a reduzir a sensibilidade dos dentes.  Dentre 

estas substâncias podemos citar o monofluorfosfato de sódio, NaFPO4 (concentração 

que varia entre 1000 e 1500 ppm), que é uma substância que libera íons fluoreto, 

F−(aq), e atua na prevenção da cárie por meio da substituição dos grupos hidróxido, 

OH−(aq), presente no esmalte dos dentes, na forma de hidroxiapatita, 

Ca5OH(PO4)3(𝑠), por fluorapatita, Ca5F(PO4)3(s), cuja resistência é bem maior ao 

ataque dos ácidos e bactérias, de acordo com a seguinte reação:   

Ca5OH(PO4)3(s)   +   NaF(aq)   →   Ca5F(PO4)3(s)   +   NaOH(aq) 



O bicarbonato de sódio, NaHCO3(s), tem ação de neutralizar os ácidos que atacam o 

esmalte dos dentes, reagindo com a água e formando hidróxido de sódio, NaOH(aq), 

e ácido carbônico, H2CO3(aq). Este, por ser instável, decompõe-se em água e gás 

carbônico.  
 

NaHCO3(s) + H2O(ℓ) → NaOH(aq) + <H2CO3(aq) > 

                       < 𝐻2CO3(aq) > → H2O(ℓ) + CO2(g) 
 

O peróxido de cálcio possui ação branqueadora devido às seguintes reações:  

Equação inicial:  

2 CaO2(s) + 4 H2O(ℓ) → 2 Ca(OH)2(s) + 2 H2O2(ℓ) 

Peróxido de 

cálcio 

 Água  Hidróxido de 

cálcio 

 Peróxido de 

hidrogênio 

Decomposição do H2O2:  

2 H2O2(ℓ) → 2 H2O(ℓ) + O2(g) 

A decomposição do peróxido de hidrogênio libera gás oxigênio, produzindo a 

sensação de frescor. 

 

Composição básica dos cremes dentais: 
 

Abrasivo Aromatizante e Flavorizante Agente terapêutico 

Silicato de sódio 

Dióxido de silício 

Carbonato de cálcio 

Fosfato trisódico 

Silicato de sódio 

Pirofosfato de cálcio 

Alumina 

Óxido de titânio 

Óxido de silício 

Hidróxido de sódio 

Extrato de Eucaliptus globulus 

Extrato de mirra 

Extrato de sálvia 

Óleo de hortelã 

Limoneno 

Extrato de menta 

Extrato de melissa 

Álcool benzílico 

Monofluorfosfato de sódio 

Eugenol 

Fluoreto de estanho 

Cloreto de estrôncio 

Nitrato de potássio 

Citrato de sódio 

Citrato de potássio 

Bicarbonato de sódio 

Triclosan 

Pirofosfato tetrasódio 

Hidróxido de sódio 

 

Corante Edulcorante Conservante Umectante 

Corante vermelho 

Dióxido de titânio 

Sacarina 

Sacarina sódica 

Sorbitol 

Metilparabeno 

Propilparabeno 

Benzoatos 

Formaldeído 

Polietilenoglicol 

Glicerina 

Propilenoglicol 

Sorbitol 

Cocamidopropilbetaína 
 

Espessante Aglutinante Solvente Espumante 

Carragenato 

Goma celulosa 

Carbômero 

Carboximetil celulose Água 

Álcool etílico 

Lauril sulfato de 
sódio 

 

Atividade: A partir das embalagens de cremes dentais coletadas, façam uma análise 

de suas composições básicas apresentadas nos rótulos. Preencha a tabela 

apresentada na sequência, classificando as substâncias citadas de acordo com as 

funções relacionadas no texto. 



Marca 
 

 

   

Abrasivo 

 

 

   

Aromatizante 
e Flavorizante 

 

 

   

Agente 
terapêutico 

 

 

   

Corante 

 

 

   

Edulcorante 

 

 

   

Conservante 

 

 

   

Umectante 

 

 

   

Espessante 

 

 

   

Aglutinante 

 

 

   

Solvente 

 

 

   

Espumante 

 

 

   

Concentração 
de flúor 

 

 

   

 

 



ANEXO D 

 

Combustão da palha de aço 

 

Introdução 

Reações químicas são processos que acontecem a partir da transformação 

da matéria. Dentre estas podemos citar a combustão, que ocorre entre um material 

combustível (inflamável) e um comburente – normalmente o oxigênio – na presença 

de energia (calor). Apesar das combustões necessitarem de algum tipo de energia 

para serem desencadeadas, elas são reações que liberam muita energia, ou seja, a 

energia liberada em uma combustão é muito maior do que aquela necessária para 

dar início ao processo. Um exemplo é o caso da queima da palha de aço. Você já 

teve oportunidade de observar a palha de aço em contato com o fogo? Ela queima 

originando basicamente o mesmo produto existente na ferrugem. No entanto, como 

o processo de formação da ferrugem é muito lento, não pode ser chamado de 

combustão. 

  

Objetivos 

 Realizar a reação química e observar as evidências ocorridas durante o 

processo. 

 Classificar a reação química.  

 Representar a reação através da equação química.  

 Observar a variação de massa na reação química. 

 

Material necessário 

Reagentes Vidraria e instrumental 

Palha de aço 
Fósforo 

Placa de petri 
Pinça 

Balança 

 

Procedimento 

a) Coloque a placa de petri na balança, determine a massa e anote.   

b) Acrescente à placa de petri uma quantidade de palha de aço que será utilizada 

pelo grupo. Anote a massa dessa amostra e do sistema inicial (conjunto da 

placa de petri contendo a palha de aço).   

c) Observe e registre as características iniciais da palha de aço (cor, estado físico, 

etc).  

d) Utilizando-se do fósforo, submeter o material à combustão, mantendo uma 

distância enquanto ocorre a queima da palha de aço, anote as mudanças 

ocorridas na reação.   

e) Esperar o resfriamento do sistema, levar à balança e determine a massa do 

sistema final (conjunto da placa de petri com produto formado).  

f) Para analisar melhor a reação, complete a tabela a seguir com os dados 

obtidos no experimento:  



Massa da 
placa de petri 

Massa do 
sistema inicial 

Massa da 
palha de aço 

Massa do 
sistema final 

Massa do 
produto formado 

    
 

 

Questões: 

1) Quais evidências observadas permitem afirmar que ocorreu uma reação 

química?   

2) Na reação entre o ferro (palha de aço) e o oxigênio (O2) ocorre a formação do 

óxido de ferro III (Fe2O3). Esquematize a reação que representa o processo e 

faça o devido balanceamento.  

3) Classifique a reação química.  

4) Comparando os valores obtidos para as massas da palha de aço e do produto, 

o que é possível concluir? Como vocês explicam os resultados obtidos?  

 

 

ANEXO E 

 

Que tipo de reação pode ocorrer com a água oxigenada? 

 

Introdução           

O peróxido de hidrogênio (H2O2) foi descoberto em 1818 pelo químico 

Francês Louis-Jaques Thenard, que o nomeou eau oxigenée ou “água oxigenada”. 

Esta substância foi desenvolvida para tratamento de infecções em ferimentos de 

guerra. Atualmente, é ainda muito utilizada como desinfetante e alvejante. 

Caracteriza-se como um líquido incolor, viscoso e como um poderoso agente 

oxidante. Pode ser também encontrada na atmosfera, mas sua estrutura química 

possui baixa estabilidade, sendo naturalmente decomposta em oxigênio e água.  

O peróxido de hidrogênio pode ser encontrado nas farmácias na forma de 

solução, cuja concentração é expressa em volume (que corresponde ao volume de 

oxigênio liberado por litro de água oxigenada). Por exemplo, um litro de água 

oxigenada de 20 volumes libera 20 litros de oxigênio e um litro de água oxigenada 

de 10 volumes libera 10 litros de oxigênio. 

 

Objetivos 

 Realizar as reações químicas e observar as evidências ocorridas durante os 

processos. 

 Classificar a reação química.  

 

 

 

 

 



Material necessário 
 

Reagentes Vidraria e instrumental 

Água oxigenada – 20 volumes 

Água oxigenada – 30 volumes 

Água oxigenada – 120 volumes 

Corante 
Iodeto de potássio – KI 

Detergente neutro 

Provetas 
Espátula 

 

Procedimento 

a) Prepare três provetas de 100 mL marcando-as com as letras A, B e C.  

b) Coloque em cada proveta aproximadamente 15 mL de água oxigenada da 

seguinte forma: na proveta A adicione água oxigenada de 20 volumes, na 

proveta B a de 30 volumes e na C a de 120 volumes, conforme a figura 

abaixo. 

c) Em seguida adicione 5 mL de detergente em cada proveta e uma pequena 

quantidade de corante. 

d) Observe o que ocorre e anote.  

e) Na sequência coloque uma pequena quantidade de iodeto de potássio, ao 

mesmo tempo nas três provetas, e anote o tempo de reação de cada uma. 

f) Anote as evidências observadas. 

 

 
 

Questões: 

1) Faça o balanceamento adequado para a equação química: 

______H2O2(aq)   →    ______H2O(ℓ)   +  ______O2(g) 

2) Classifique a reação química.    

3) O que aconteceu com a reação antes e depois de ser colocado o iodeto de 

potássio?  

4) Em qual dos tubos a reação foi mais rápida?  Complete a tabela com o tempo 

de ocorrência de cada reação. 



 

 Proveta A Proveta B Proveta C 

Reagente 
Água oxigenada – 20 

volumes 
Água oxigenada – 30 

volumes 
Água oxigenada – 

120 volumes 

Tempo de reação 
(s) 

   

 

5) De que maneira a concentração da água oxigenada pode interferir na 

velocidade das reações?  

6) Porque são produzidas bolhas durante a reação?  

7) Você tem algum conhecimento do uso da água oxigenada, no qual houve a 

formação de bolhas? Explique. 

 

 

ANEXO F 

 

Como se forma a ferrugem? 

 

Introdução 

Numa reação química temos a transformação da matéria e a mudança na 

composição das substâncias. Mas, para que isso ocorra, é necessária a existência 

de uma afinidade química entre as substâncias, além de condições favoráveis para a 

ocorrência desta interação. Isso acontece, por exemplo, quando o ferro, o oxigênio e 

o vapor de água reagem entre si, ainda que lentamente, nas condições ambiente, 

formando o óxido de ferro III hidratado, conhecido no dia a dia como ferrugem e 

sendo encontrado em dobradiças de portas, cadeados, correntes, chaves e em 

outros objetos do cotidiano. Assim, utilizando-se de exemplos do cotidiano, é 

possível aprofundar os estudos sobre a reatividade das substâncias e analisar 

condições necessárias para reconhecer se duas ou mais substâncias reagem 

quando colocadas em contato, bem como os produtos formados na reação.  

 

Objetivos 

 Analisar a classificação das reações químicas por meio de atividade 

experimental.  

 Balancear as equações que caracterizam as reações químicas.   

 

Material necessário 

Reagentes Vidraria e instrumental 

Solução de sulfato de cobre II 
Solução de ácido clorídrico 
Solução de nitrato de prata 
Solução de sulfato de zinco 

Fio de cobre 
Palha de aço 

Zinco 

Tubos de ensaio 
Estantes para tubos de ensaio 

Proveta 
Espátula 

Pinça 



 

Procedimentos 

a) Em um tubo de ensaio coloque 3 mL da solução de sulfato de cobre II e uma 

porção de palha de aço, anotando as características iniciais de cada 

substância. Não agite o sistema. Mantenha-o em repouso por 

aproximadamente 5 minutos. Marque o tempo considerado e registre tudo o 

que foi observado.    

b) Em um tubo de ensaio coloque 3 mL da solução de nitrato de prata e um 

pedaço de cobre, anotando as características iniciais de cada substância. 

Não agite o sistema. Mantenha-o em repouso por aproximadamente 5 

minutos. Marque o tempo considerado e registre tudo o que foi observado.    

c) Em um tubo de ensaio coloque 3 mL da solução de sulfato de zinco e um 

pedaço de cobre, anotando as características iniciais de cada substância. 

Não agite o sistema. Mantenha-o em repouso por aproximadamente 5 

minutos. Marque o tempo considerado e registre tudo o que foi observado.    

d) Em um tubo de ensaio coloque 3 mL da solução de ácido clorídrico e uma 

porção de zinco, anotando as características iniciais de cada substância. Não 

agite o sistema. Mantenha-o em repouso por aproximadamente 5 minutos. 

Marque o tempo considerado e registre tudo o que foi observado.    

 

Questões 

1) O ser humano, em seu cotidiano, pode se deparar com vários tipos de 

reações químicas. Um tipo de reação inorgânica importante é a reação de 

simples troca, ou deslocamento, na qual uma substância simples reage com 

uma substância composta, originando uma nova substância simples e outra 

composta. Ocorre uma troca de seus elementos ligantes, daí a origem de seu 

nome. Diante disso responda: o que são substâncias simples e compostas? 

Justifique com exemplos. 

2) Em uma equação química, o balanceamento tem um papel fundamental, pois 

consiste em igualar o número de elementos do produto com os reagentes. 

Assim, analise as seguintes equações e faça o balanceamento quando for 

necessário.  

e)    Fe(s)    +     CuSO4(aq)     →     Cu(s)    +     FeSO4(aq) 

f)    Cu(s)    +     AgNO3(aq)     →     Ag(s)    +     CuNO3(aq) 

g)    Cu(s)    +     ZnSO4(aq)     →     Zn(s)    +     CuSO4(aq) 

h)    Zn(s)    +     HCℓ(aq)     →     H2(g)    +     ZnCℓ(aq) 

3) Qual o nome das substâncias formadas em cada reação?  

4) Em alguma das reações anteriores não ocorreu uma reação química? 

Explique.  

5) Descreva as características macroscópicas iniciais e finais de cada sistema. 

6) Consulte a tabela de reatividade dos metais e analise se os resultados estão 

coerentes com a teoria. 

 



ANEXO G 

 

Reações de dupla troca 

 

Introdução        

Reações de dupla troca são caracterizadas pela ocorrência de rearranjo entre 

os elementos de cada molécula envolvida na reação. Ou seja, por meio de afinidade 

química entre duas substâncias compostas é possível originar duas novas 

substâncias compostas. Outra característica das reações de dupla troca é que os 

reagentes geralmente não são óxidos, pois estes tendem a reagir em síntese. 

Normalmente os grupos que participam das reações de dupla troca são ácidos, 

bases e sais. Outro fator importante é com relação à ocorrência deste tipo de 

reação, a qual pode ser observada pela formação de precipitado ou turvação, 

mudança de coloração, desprendimento de gás, mudança de temperatura.  

 

Objetivos  

 Observar as evidências das reações de dupla troca  

  Representar as reações por meio de equações químicas 

 

Material necessário  

Reagentes Vidraria e instrumental 

Cloreto de sódio – NaCℓ 
Nitrato de prata – AgNO3 

Sulfato de cobre II – CuSO4 
Hidróxido de sódio – NaOH 

Nitrato de chumbo – Pb(NO3)2 
Iodeto de potássio – KI 

Tubos de ensaio 
Suporte para tubos de ensaio 

Conta gotas 
Proveta 

 

Procedimento 

1) Reação entre cloreto de sódio e nitrato de prata  

Primeiramente anote as características iniciais das soluções, em seguida coloque  

10 mL da solução de cloreto de sódio num tubo de ensaio, acrescente 10 gotas de 

nitrato de prata, observe e anote os resultados.  

Questões: 

a) Complete a equação química que representa a reação. Escreva o nome dos 

compostos envolvidos.  

NaCℓ(aq)     +    AgNO3(aq)     →       

b) Descreva as características do sistema inicial (soluções de NaCℓ e AgNO3).      

c) Descreva as características do sistema após a adição da solução de AgNO3 à 

solução de NaCℓ.  

d) Qual a evidência de que ocorreu uma transformação?  

 

2) Reação entre sulfato de cobre II e hidróxido de sódio  

Primeiramente anote as características iniciais das soluções, em seguida coloque  



10 mL da solução de sulfato de cobre II num tubo de ensaio, acrescente 10 gotas de 

hidróxido de sódio, observe e anote o resultado. 

Questões: 

a) Complete a equação química que representa a reação. Escreva o nome dos 

compostos envolvidos.  

CuSO4(aq)    +     NaOH(aq)     →          

b) Descreva as características do sistema inicial (soluções de CuSO4  e NaOH).  

c) Descreva as características do sistema após a adição da solução de NaOH à 

solução de CuSO4.   

d) Qual a evidência de que ocorreu uma transformação? 

 

3) Reação entre nitrato de chumbo e iodeto de potássio  

Primeiramente anote as características iniciais das soluções, em seguida coloque  

10 mL da solução de nitrato de chumbo num tubo de ensaio, acrescente 10 gotas de 

iodeto de potássio, observe e anote o resultado.    

Questões: 

a) Complete a equação química que representa a reação. Escreva o nome dos 

compostos envolvidos.  

Pb(NO3)2(aq)     +     KI(aq)     →       

b) Descreva as características do sistema inicial (soluções de Pb(NO3)2  e KI).  

c) Descreva as características do sistema após a adição da solução de KI à 

solução de Pb(NO3)2.   

d) Qual a evidência de que ocorreu uma transformação? 

 

 

 


