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Resumo: 

 

Este projeto tem como objetivo desenvolver 

uma proposta de ensino de ácido e base 

contextualizada e fundamentada na 

metodologia dos três momentos pedagógicos, 

na busca de promover atividades que visam à 

construção dos conhecimentos científicos e 

valores educativos, éticos e humanísticos. O 

trabalho será desenvolvido na sala de aula e 

laboratório, partindo de questões problemas e 

a realização de experimentos investigativos 

de forma a permitir que o aluno compreenda 

os contextos problematizados a partir da 

compreensão de determinados conceitos 

químicos. 

 

Palavras-chave: 

 

Problematização;  experimentação 

investigativa;  ácidos;  bases. 

 

Formato do Material Didático:   Unidade Didática 

Público:   Alunos do Ensino Médio 



 

 

Apresentação: 

Esta unidade didática se destina aos alunos do Ensino Médio do Colégio 

Estadual Castro Alves, localizado no município de Rondon, Núcleo Regional de 

Cianorte e tem o objetivo principal de promover a aprendizagem de 

conhecimentos químicos por meio de uma proposta contextualizada 

fundamentada na metodologia dos três momentos pedagógicos de Delizoicov 

et al (2009). 

Estudos atuais no campo da educação em Química têm revelado que o 

ensino dessa ciência pode incorporar no processo de ensino e aprendizagem a 

experimentação e o uso de situações problemas que permitem a 

contextualização e problematização do conhecimento de tal forma a 

proporcionar ao aluno uma compreensão do mundo através da construção dos 

conhecimentos químicos.  

A abordagem dos ácidos e bases será feita por meio da 

problematização, tendo o aluno como protagonista do processo de forma à 

propiciar a construção do conhecimento de acordo com os três momentos 

pedagógicos: problematização inicial, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento, buscando  maior participação e compreensão dos 

educandos e promovendo a construção de conhecimentos científicos e valores 

educativos, éticos e humanísticos. A unidade didática é composta por três 

etapas e será desenvolvida em 32 horas aula (h/a), com uma turma do 

segundo ano do Ensino Médio. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 

1ª Etapa – Levantamento do Conhecimento Prévio (Problematização 

inicial) – Aulas 1 e 2 

 

Aula 1: Concepções dos alunos. 

Duração: 2 h/a  

Atividade 1:  Questionário diagnóstico e registro das concepções dos alunos. 

Objetivo:  

 Identificar o conhecimento prévio dos alunos acerca da temática ácidos; 

 Analisar os conhecimentos prévios dos alunos e relacionar com o 

conhecimento formal que deverá ser construído. 

 

  



 

 

Desenvolvimento: 

A aula será iniciada com a aplicação de um questionário contendo 

quatro questões discursivas (quadro 1) que serão respondidas individualmente.  

 

Quadro 1 - Questões para o levantamento das concepções prévias dos 
estudantes sobre ácido. 

1- O que é um ácido? 

2- Você conhece algum ácido? Cite um exemplo. 

3- Será que os ácidos são perigosos? 

4- Você já comeu algum alimento que tem ácido? 

 

Após recolher as questões respondidas, serão formados grupos de 

quatro alunos para discutir as respostas às perguntas apresentadas no quadro 

1, de acordo com as seguintes orientações:  

 

Discuta com seus colegas se existem respostas em comum? Descreva 

as semelhanças nas respostas. Foi possível perceber divergências? Quais 

foram? Alguém no grupo mudou de opinião? Por quê? 

Cada grupo irá fazer uma síntese da discussão e colocar em um cartaz 

para ser apresentado para o restante da turma. Esses cartazes serão fixados 

em sala de aula.  

 

Caberá ao professor, a função de destacar as principais ideias e levantar 

questionamentos a partir dos conhecimentos apresentados pelos alunos. 

Ao final será solicitada aos alunos a atividade 2, de acordo com as 

orientações apresentadas no quadro 2. 

 

Atividade 2: Pesquisa de rótulos orientada. 

 

Quadro 2 - Pesquisa de rótulos. 

Agora é com você! 

Para a próxima aula, traga 2 rótulos ou embalagens de quaisquer 

produtos que você considere que sejam ácidos: de limpeza, de higiene 

pessoal, alimentos etc. 



 

 

Em conjunto com os rótulos, você deve entregar por escrito uma 

justificativa sobre os motivos que o levaram a escolher os rótulos e/ou 

embalagens dos produtos considerados ácidos. 

 

Aula 2: Investigando as embalagens. 

Duração: 2 h/a.  

Atividade 3:  Confecção de cartazes. 

Objetivo:  

 Identificar as possíveis características dos materiais com caráter ácido. 

Desenvolvimento: 

Serão retomadas as discussões sobre as concepções apresentadas 

pelos alunos sobre ácidos e cada grupo (os mesmos da aula anterior) deverá 

analisar os rótulos e as justificativas apresentadas por cada membro e inserir 

os resultados na tabela I. Ao final, cada grupo deverá apresentar as discussões 

e as tabelas em cartaz para toda a turma. 

 

Tabela I: Ácidos elencados pelos alunos. 

Nome do produto Justificativa da escolha 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Após os cartazes serem colados em sala de aula, serão feitos os seguintes 

questionamentos: 



 

 

 Como é possível afirmar que um material é ácido ou tem características 

ácidas? 

  Existe uma forma segura de reconhecer se um material é ácido? 

Explique como. 

Caberá ao professor, problematizar as respostas dos alunos e organizá-

las de acordo com as semelhanças e diferenças apresentadas pelos alunos. 

Levantar questionamentos, por exemplo: Quantas formas de reconhecer um 

material ácido foram destacadas pela sala? Será que podemos utilizar os 

métodos apontados para identificar um material experimentalmente?  

Destacaremos que na aula seguinte, será dada continuidade para 

responder a esses questionamentos. 

 

2ª Etapa –  Construção do Conhecimento (Organização do Conhecimento) 

– Aulas 3 a 7. 

 

Aula 3: Interpretação de texto. 

Duração: 4 h/a. 

Atividade 4: Leitura do texto: “A Chuva Ácida”. 

Objetivos:  

 Ler, interpretar o texto “A Chuva Ácida” e reconhecer as interações que 

provocam o fenômeno da chuva ácida;  

 Compreender as principais implicações provocadas pela chuva ácida ao 

meio ambiente. 

Desenvolvimento: 

Os alunos receberão uma cópia do texto “A Chuva Ácida” (GEPEQ, 

2012, p.15-17) e será feita uma primeira leitura coletiva, ou seja, cada aluno 

fará a leitura de um parágrafo. 

 

Texto 1: A Chuva Ácida 

  A expressão chuva ácida foi empregada pela primeira vez em 1952 por 

um cientista inglês, R. Argus Smith, em sua monografia O Ar e a Chuva: O 

Início da Climatologia Química, a Chuva Ácida. Ela se refere à chuva mais 

ácida que a “chuva natural” a qual, é ligeiramente ácida: Essa acidez ‘’natural’’ 

se deve à presença do dióxido de carbono, no ar atmosférico, que interage com 

a água, tornando-a ácida. 



 

 

Embora a chuva ácida, formada por materiais que as chaminés das 

indústrias e os escapamentos dos veículos motorizados despejam na 

atmosfera, tenha sido observada, provavelmente, em meados de 1800, em 

decorrência da Revolução Industrial, somente a partir da década de 1950 ela 

foi reconhecida pelos ecologistas, como uma forma de poluição das mais 

preocupantes. Trata-se talvez do mais sério problema ecológico do século’’ 

comenta o patologista Leon Dochinger (1984) do Serviço de Florestas dos 

Estados Unidos. 

A precipitação ácida relaciona-se com as grandes quantidades de 

contaminantes – os óxidos de enxofre, (SO2, SO3) e os óxidos de nitrogênio 

(N2O5, NO, NO2) – resultantes da combustão de materiais combustíveis de 

origem fóssil como o carvão e o petróleo, que vêm sendo lançados na 

atmosfera e onde são transformados nos ácidos sulfúrico, (H2SO4) e nítrico 

(HNO3), quando interagem com a própria água da chuva e precipitados no 

ambiente. A queima desses combustíveis também produz o monóxido e dióxido 

de carbono (CO e CO2) que, analogamente, são tóxicos e nocivos aos seres 

vivos e ao meio ambiente. 

A principal fonte antrópica de SO2 é a combustão de carvão. Em muitos 

países, o carvão (que geralmente contém de 1 a 9% de enxofre) – é usado, 

principalmente, nas usinas termelétricas para geração de eletricidade. 

  Além das termelétricas são também fontes antrópicas de SO2 as 

siderúrgicas, pois, muitas vezes, são processados minérios que contém 

enxofre, como a pirita (sulfeto de ferro, FeS) e a blenda (sulfeto de zinco, ZnS), 

ocorrendo no processo de obtenção do metal, a formação de SO2. 

Uma fonte de poluição, muito pouco lembrada, são os navios. Eles foram 

citados por Ricardo Bonalume Neto, na Folha de São Paulo de 25/05/09 no 

artigo “Satélite Europeu Flagra Rotas da Poluição por Navios”. Como é 

mencionada na notícia, a partir de imagens de radar feitas por satélite, ao longo 

de sete anos, dois pesquisadores franceses construíram uma imagem da 

densidade de rotas dos navios. Segundo o artigo: 

A concentração de navios correspondeu perfeitamente aos pontos 

críticos de poluição sobre o continente por óxidos de nitrogênio, em geral 

também associados a áreas de intensa industrialização. Esses compostos 

lançados no ar, quando combinados com água, podem produzir chuva ácida. 

A água acidificada pode retirar certos nutrientes, como cálcio, magnésio 

e potássio das folhas das árvores e do solo, destituindo-as  desses nutrientes 

vitais e causando sua morte. 

As chuvas ácidas transformam superfícies de mármore (CaCO3) em 

gesso (CaSO4), macio e sujeito à erosão. Fotografias das Cariátides, as ninfas 

sobre as quais se apoiam os tempos de Erekteion, na Acrópole (construído 



 

 

com mármore, carbono de cálcio), mostram que o período de 1955 a 1965, 

chuva ácida destruiu os narizes das Cariátides e outros detalhes de suas 

figuras. O mesmo fenômeno é observado no Taj Mahal, na Índia, e no Coliseu, 

em Roma. 

  A medida do índice de acidez é expressa em termos de pH, numa escala 

que vai de 0 a 14. Valores de pH, menores que 7 evidenciam o caráter ácido; 

valores maiores que 7 evidenciam o caráter básico (alcalino). Nessa escala, 

que é logarítima, quanto menor o valor, de pH, maior o índice de acidez. Assim, 

pH = 1,0 é dez vezes mais ácido que o pH = 2,0, cem vezes mais ácido que o 

pH = 3,0 e mil vezes mais ácido que o pH = 4 e assim por diante. O pH da água 

destilada, quando pura, é 7,0. A água da chuva, não poluída, como já 

mencionado, devido ao CO2 atmosférico nela dissolvido, é ligeiramente ácida, 

apresentando pH em torno de 5,6. Caindo sobre a pele humana ela não causa 

queimaduras. No entanto, em certas localidades têm-se registrado índices de 

extrema acidez, em que pH = 2,0; tão ácido como o suco de limão cujo pH = 

2,1. 

No Brasil, chuvas ácidas com pH abaixo de 5,0 já foram registradas em 

diferentes regiões. Por exemplo, cidades como Piracicaba (SP), São Paulo, 

Cubatão (SP), Rio de Janeiro, vem sentindo o impacto da poluição atmosférica 

e da chuva ácida. 

A chuva ácida nem sempre cai onde foi gerada – transportada pelo 

vento, pode precipitar a grandes distâncias das fontes poluidoras. Isso explica 

o fato de as ilhas Bermudas, a 960 Km da atlântica dos Estados Unidos, ou as 

montanhas amazônicas do Sul da Venezuela, enfrentarem hoje chuvas tão 

ácidas como as que caem sobre os países altamente industrializados. Assim, 

as emissões ácidas, se tornaram hoje um tema polêmico. A Suécia, por 

exemplo, afirma que 80% do SO2 que recebe vem de outros países; os 

Estados Unidos apontam como altamente preocupantes as emissões devidas 

ás termelétricas à base da queima de carvão localizadas no México, bem 

próximo ao sul de San Antonio, no Texas. 

Não é tarefa fácil reduzir as emissões de SO2 e consequentemente os 

efeitos da chuva ácida. Em muitos países já é obrigatório o uso do óleo diesel 

com baixo teor de enxofre. No Brasil, a quantidade de enxofre nesses 

combustíveis ainda é alta, embora em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo já 

tenham sua frota de ônibus urbanos movida a diesel S-50, que contém um teor 

de enxofre 10 vezes menor do que o diesel utilizado em regiões 

metropolitanas, mas ainda não alcançando os padrões de vários dos países 

europeus. O elevado custo dos equipamentos para combater a chuva ácida 

também se constituiu numa barreira para a redução das emissões dos gases 

poluentes. 



 

 

Atualmente, alguns países, como a China, vêm desenvolvendo 

tecnologias mais limpas de uso do carvão, envolvendo um tratamento inicial do 

mesmo, visando maior eficiência energética de suas usinas elétricas movidas a 

carvão e redução da poluição. Mesmo assim, atualmente, apenas a metade de 

usinas chinesas utiliza equipamentos para a remoção de gases como o SO2, 

causadores da chuva ácida. 

 

Atividade 5: Interpretação do texto “A Chuva Ácida”. 

 

Após a leitura do texto, os alunos darão inicio a atividade 5,  

respondendo individualmente as questões apresentadas no quadro 3, de 

acordo com as  orientações abaixo: 

Responder as questões do quadro 3 e anotar as palavras que você 

desconhece, procurando o seu significado no dicionário. É útil organizar as 

palavras novas em seu próprio caderno. 

 

Quadro 3 - Questões sobre Chuva Ácida. 

1- Em que época presume-se que tenha surgido a chuva ácida? A partir de 

quando ela passou a ser preocupação de cientistas e ecologistas? 

2- Em que condições atmosféricas a chuva ácida se forma? 

3- Qual a origem dos compostos formadores da chuva ácida? 

4- Qual o seu efeito sobre o mármore? E sobre a natureza? 

5- Como os técnicos chamam a escala que mede o grau de acidez da água? 

Qual a variação de valores dentro dessa escala? 

6- O problema da chuva ácida existe no Brasil? Qual o maior responsável pelo 

problema? 

7- A chuva ácida cai sempre na região onde se formam os poluentes? 

8- Existe possibilidade de reduzir a formação da chuva ácida? Que medidas 

poderiam ser tomadas para amenizar este problema? 

 

Ao final da leitura e resolução das questões, o professor conduzirá uma 

discussão, buscando corrigir as questões e apontar os principais aspectos 

relacionados à produção de chuva ácida, assim como, levantar questões que 

façam ligações com as aulas anteriores, por exemplo:  

  

Refletindo sobre as formas de identificação de materiais ácidos, 

apontadas por cada grupo na última aula, é possível afirmar que o texto 

fornece informações sobre os métodos de identificação de materiais ácidos? 

De que forma você justificaria isso? Explique.  

 

 

 Explique.  



 

 

 

Aula 4: Experimentação I.  

Duração: 2 h/a  

Objetivos:  

 Observar as interações que ocorrem na formação da chuva ácida; 

 Estabelecer relação do assunto do texto “A Chuva Ácida” com a temática 

ácido; 

 Compreender a formação da chuva ácida; 

 Estudar algumas interações do enxofre em pó e do dióxido de enxofre 

com diversos materiais; 

 Comparar o comportamento do enxofre em pó e do dióxido de enxofre 

com diversos materiais. 

Desenvolvimento: 

O experimento será feito em grupos de quatro alunos, de acordo com os 

procedimentos apresentados no roteiro que será entregue a cada aluno, na 

sequência serão discutidos os principais aspectos, ações e cuidados 

relacionados à atividade. Somente depois, os alunos serão levados ao 

laboratório de Química para a realização do experimento, cujo procedimento 

está divido em Parte A, Parte B e Parte C, conforme descrição a seguir: 

 

Atividade 6: Experiência de simulação da chuva ácida. 

 

Materiais: 

1 vidro com tampa ( tipo frasco de maionese) 

1 proveta de 50 mL 

1 conta-gotas 

3 vidros de relógio 

Espátula  

Fitas de papel tornassol azul 

2 pedaços de fio de cobre de 20 cm cada um 

1 caixa de fósforos 



 

 

1 lamparina 

1 flor vermelha 

Enxofre em pó 

Água 

Béquer 

Relógio ou cronometro 

 

Procedimentos: 

Todas as observações feitas em cada uma das etapas durante a atividade 

deverão ser anotadas na tabela II. 

 

Tabela II: Observação dos dados experimentais. 

Interação Observação 

Enxofre e pétala  

Enxofre e papel tornassol azul  

Enxofre e água  

Queima (enxofre e oxigênio)  

Dióxido de enxofre e papel tornassol 

azul 

 

Dióxido de enxofre e água  

Adaptada de GEPEQ (2012, p.20). 

 

 

PARTE A: ESTUDANDO ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO ENXOFRE 

 

a) Ação sobre o pigmento da flor 

  Destaque uma pétala da flor vermelha e coloque-a sobre o vidro de 

relógio. 



 

 

  Polvilhe sobre essa pétala, um pouco de enxofre em pó (você pode usar 

a espátula) 

 Observe. 

  Anote suas observações na tabela ll. 

 Após 2 minutos de contato, retire o enxofre da pétala. Observe e anote. 

 

b) Ação sobre o papel tornassol azul. 

  Em um vidro de relógio, polvilhe um pouco de enxofre em pó sobre uma 

tira de papel tornassol azul. 

 Observe, e anote na tabela II. 

 

c) Ação sobre a água. 

 Coloque um pouco de água num vidro dde relógio. Umedeça uma parte 

do papel tornassol azul nessa amostra, retirando-o em seguida. Observe 

e anote. 

  Adicione a essa mesma amostra de água um pouco de enxofre em pó. 

  Pegue outra tira de papel tornassol e umedeça uma ponta na amostra 

de água à qual se adicionou o enxofre. Observe e anote. 

 

PARTE B: QUEIMA DO ENXOFRE- Simulação da Chuva ácida 

 

 Retire outra pétala de flor e prenda numa ponta de um dos fios de cobre 

(que foi colado com cola de moldagem na tampa do frasco) e nesse 

mesmo fio prenda uma fita de papel de tornassol azul. 

 Com o outro pedaço do fio de cobre, construa um cone com cerca de 2 

cm de altura, a partir da ponta de uma caneta, em voltas bem apertadas. 

Prenda o fio do cone à tampa do frasco, com cola de moldagem, como 

mostram as figuras abaixo: 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1: fio de cobre 

 

 

 

Figura 2: Construção do Cone 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Encha o cone com enxofre em pó. 

 Acenda a lamparina e inicie a queima do enxofre, recolocando-o 

rapidamente dentro do frasco. Tampe imediatamente para que o gás 

produzido, o dióxido de enxofre (SO2) não escape. 

  Aguarde cerca de 20 minutos e anote suas observações sobre as 

interações entre enxofre e oxigênio, dióxido de enxofre e pétala, e 

dióxido de enxofre e papel tornassol azul. 

 

PARTE C: INTERAÇÕES ENTRE DIÓXIDO DE ENXOFRE E ÁGUA 

 

  Retire a flor e o cone de dentro do frasco. Adicione, imediatamente, 

cerca de 30 mL de água ao frasco e tampe-o rapidamente. Agite o 

frasco. 

 Retire uma amostra desse líquido com o conta-gotas e pingue 2 gotas 

num pedaço de papel de tornassol azul. Observe e anote. 

 

 

Aula 5: Interpretando os resultados. 

Duração: 4 h/a. 

Objetivos 

 Verificar que o papel de tornassol azul é de cor azul em meio neutro e 

básico e se torna rosa em meio ácido; 

  

Figura 3: Fio com Cone 

preso a tampa do frasco 

Figura 4: Frasco com  cone 



 

 

 Verificar que materiais ácidos em contato com carbonato de cálcio 

provocam efervescência; 

 Conceituar interação entre materiais. 

Desenvolvimento: 

Para iniciar a discussão dos resultados observados no experimento, 

cada grupo deverá responder as questões apresentadas no quadro 4. 

 

Atividade 7- Análise de resultados. 

Analise a tabela onde estão anotados os resultados e respondam as 

questões apresentadas no quadro 4. 

 

     Quadro 4 -  Questões relativas ao experimento com base na tabela II. 

1) Por que não há alteração na cor da pétala ou do papel de tornassol no 

contato com o enxofre em pó e com a água? 

2) Por que após a combustão do enxofre, a pétala e o papel de tornassol 

mudaram de cor? 

3) O que se entende por interação? 

4) Escolham no texto “A chuva ácida” dois exemplos que correspondam à 

interação entre os materiais. 

5) Considerando a parte B do experimento realizado, respondam: 

a)  Ele poderia ter sido realizado com o frasco aberto? Justifique. 

b) Se o papel de tornassol azul fosse colocado do lado de fora do frasco, 

acima da tampa, ele mudaria de cor? Justifique. 

c) Por que é necessário tampar e agitar o frasco quando nele se coloca 

água? 

 

Caberá ao professor discutir as questões propostas e destacar quais são 

as conclusões possíveis sobre a atividade experimental, por exemplo, 

respondendo as questões abaixo:  

O enxofre é o responsável pela chuva ácida?  

O que é necessário para haver a produção de chuva ácida (a 

transformação química resultante da “queima do enxofre”).  

Todas as interações provocam transformações químicas?  

 



 

 

As respostas serão discutidas coletivamente e ao final serão levantados 

os seguintes questionamentos: 

 Existem outros meios e/ou indicadores que nos permitem identificar se o 

meio á ácido? 

 É possível mensurar o quanto um material é ácido? Como? 

 

Aula 6 – Experimentação II. 

Duração: 4 h/a 

Objetivos: 

  Agrupar materiais ácidos, básicos e neutros, construir o conceito 

operacional de ácidos e bases; 

  Compreender o significado dos valores da escala de pH; 

  Compreender que diferentes materiais podem ter diferentes valores de 

pH; 

  Conhecer outros indicadores na classificação de materiais ácidos e 

básicos. 

Desenvolvimento: 

Cada grupo de quatro alunos receberá um roteiro, contendo os matérias 

e procedimentos a serem executados, este será explicado e discutido antes da 

atividade experimental. Depois disso, os alunos serão encaminhados ao 

laboratório da escola para realizar o experimento. Neste experimento, o 

procedimento será composto por cinco testes, ampliando desta forma as 

diferentes maneiras de utilização de indicadores ácido/base, o qual está 

descrito a seguir: 

 

Atividade 8 -  Atividade  Experimental  –  Indicadores ácido –base. 

 

Materiais: 

26 copos descartáveis 

1 espátula 

1 vidro de relógio 

1 béquer 

1 pisseta 



 

 

1 conta-gotas 

Peagâmetro 

Papel tornassol azul e vermelho 

Indicador fenolftaleína 

Indicador universal 

Reagentes: 

Leite de magnésia (Mg(OH)2) 

Carbonato de Cálcio (CaCO3) 

Suco de limão 

Refrigerante incolor 

Vinagre 

Açúcar (C12H22O11) 

Soda cáustica (NaOH)  

Sal de cozinha (NaCl) 

Sabão em pó 

Ácido nítrico (HNO3) (solução aquosa 25%) 

Ácido clorídrico (HCl) 

Água sanitária 

Água da chuva 

Água 

Preparação das soluções de: soda cáustica, ácido nítrico e ácido clorídrico, 

feitas pelo professor, para evitar maiores riscos.  

Ácido Nítrico: utilizar-se 10 mL desse ácido (25%), para diluir em 90 mL de 

água. 

Ácido Clorídrico: utilizar-se de 10 mL desse ácido (37%) para diluir em 90 

mL de água.  



 

 

Soda Cáustica: utilizar-se de 10 mL de soda cáustica líquida (50%), para 

diluir em 90 mL de água. 

Os alunos receberão as soluções prontas, rotuladas e com as respectivas 

concentrações. 

 

Procedimentos: 

Enumere os copos descartáveis de 1 a 13. Coloque água nos copos até a 

altura de 4 cm, aproximadamente.  

Adicione, no copo 1, uma quantidade de leite de magnésia equivalente à uma 

espátula. Mexa e anote suas observações na tabela III. Com a solução 

preparada do copo 1, pingue com o auxilio de um conta gotas, um pouco do 

líquido resultante sobre dois vidros de relógio, para realizar os seguintes testes: 

 

Teste 1:  Usando o papel de tornassol 

Coloque um pedaço de papel de tornassol azul em contato com uma das 

porções de líquido de um dos vidros de relógio. Nesse mesmo vidro, repita a 

operação usando um pedaço de tornassol vermelho. Anote suas observações 

na tabela III. 

 

Teste 2: Usando carbonato de cálcio  

Adicione, ao segundo vidro de relógio, carbonato de cálcio em pequena 

quantidade (aproximadamente a ponta de uma espátula), espere alguns 

minutos e anote suas observações na tabela III. 

Para executar o procedimento com outro reagente, lave os vidros de relógio e o 

conta-gotas. 

 

Repita o procedimento anterior para cada um dos seguintes reagentes: suco de 

limão, refrigerante incolor, vinagre, açúcar, solução de soda cáustica 5%, sal de 



 

 

cozinha, sabão em pó, solução de ácido nítrico 2,5%, solução de ácido 

clorídrico 3,7%, água sanitária, água da chuva e apenas água, nessa ordem. 

 

Após a realização dos testes 1 e 2, divida as soluções dos copos descartáveis 

enumerados de 1 a 13 com outros copos. Assim teremos duas sequências de 1 

a 13 com as soluções obtidas. 

 

Teste 3: Usando o Peagâmetro 

Utilizaremos o peagâmentro para verificar o pH das soluções dos copos 

descartáveis enumerados de 1 a 13 da primeira sequência, para isso proceda 

da seguinte forma: 

 

Calibrando o peagâmetro: 

Tirar a tampa do eletrodo do peagâmetro – CUIDADO – FRÁGIL. 

Colocar o peagâmetro em um béquer com água destilada na altura do eletrodo. 

Lavar o eletrodo com água destilada – Cuidado para não bater no béquer.  

 

Realizando a verificação do pH.  

Coloque o peagâmetro na solução a ser analisada.  

Ative o botão do peagâmetro para realizar a leitura e anote o valor obtido na 

tabela III. 

Repita o procedimento acima, com os copos descartáveis 2 a 13, anotando 

suas observações na tabela III. 

Obs: Antes de cada análise é necessário lavar o eletrodo, utilizando uma 

pisseta com água destilada, para evitar contaminações dos reagentes.  

 

Neste momento, é importante dar ênfase aos procedimentos utilizados no 

experimento, problematizando-os e desta forma conseguir a discussão com os 

alunos acerca de conceitos que estão sendo executados, ou seja, 

questionamentos como:  

Porque foi feito esse procedimento (questionar o tipo de teste realizado)?  

Houve a necessidade de diluição de algumas soluções? Por que isso foi feito? 



 

 

O que aconteceria se o eletrodo não fosse lavado? Haveria alteração no valor 

do pH, porque?  

  

Teste 4: Fenolftaleína 

Ainda, na primeira sequência de soluções dos copos enumerados de 1 a 13, 

adicione 3 gotas do indicador fenolftaleína. Anote suas observações na tabela 

III. 

 

Teste 5: Indicador universal 

Na segunda sequência de soluções enumeradas de 1 a 13, adicione 3 gotas do 

indicador universal. Compare a cor obtida em cada copo com a da escala de 

pH do indicador universal de acordo com a figura 5 e anote suas observações 

na tabela III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 -  Escala de cores do indicador universal. 

Fonte:http://www.jcpaiva.net/files/ensino/alunos/20022003/proj/970303002/Proj

ecto/%E0cidobaseeph.htm 

 

 



 

 

Tabela III: Coloração adquirida após a adição de indicadores. 

 
 
Interações 

 
 
 

Cor inicial 

Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 

Cor 
adquirida 
sobre o 
papel de 
tornassol 

azul 

Cor 
adquirida 
sobre o 
papel de 
tornassol 
vermelho 

Ação sobre 
o carbonato 

de cálcio 
(CaCO3) 

Valor do 
pH 

Cor adquirida 
sobre o 

indicador 
fenolftaleína 

Cor adquirida 
sobre o 

indicador 
universal 

Água        

Água e leite de magnésia  Mg (OH)2        

Água e suco de limão        

Água e refrigerante incolor        

Água e vinagre        

Água e açúcar (C12H22O11)        

Água e soda cáustica (Na OH)        

Água e sal de cozinha (Na Cl)        

Água e sabão em pó        

Água e ácido nítrico (HNO3)        

Água e ácido clorídrico (H Cl)        

Água e água sanitária        

Água da chuva        



 

 

Aula 7: Interpretando o experimento e exercícios. 

Duração: 5 h/a 

Objetivos: 

  Compreender que alguns indicadores somente identificam o meio, 

enquanto que outros indicam o valor da acidez ou basicidade do meio 

analisado; 

  Conhecer a precisão de um peagâmetro comparado com o indicador 

universal;  

 Analisar a capacidade dos alunos em aplicar os conhecimentos 

adquiridos. 

Desenvolvimento: 

A análise e interpretação dos resultados serão feitas por meio da discussão 

das questões apresentada no quadro 5. Cada grupo irá responder e discutir as 

questões propostas.  

 

Atividade 9 – Interpretação dos resultados. 

 

Quadro 5 - Questões para serem discutidas. 

1 - Houve comportamento diferenciado dos materiais frente ao acréscimo de 

fenolftaleína, carbonato de cálcio, papel de tornassol azul e vermelho e 

indicador universal? Explique. 

2 – É possível classificar os materiais estudados em grupos diferentes? Se a 

resposta for afirmativa, qual (quais) critério (s) que você utilizou ao propor essa 

classificação? E como você classificaria os diferentes grupos? 

3 – A água ao interagir com o dióxido de enxofre (proveniente da queima do 

enxofre), torna-se ácida, o que é evidenciado pela mudança de cor no papel de 

tornassol azul (visto no experimento da chuva ácida). Entre os materiais 

estudados, quais tornam a água ácida? Esses materiais apresentam outras 

propriedades em comum? Quais? 

4 – Os materiais que, ao interagirem com a água, fazem com que ela se torne 

ácida, são denominados ácidos. Considerando essa informação e as suas 

respostas às questões anteriores, defina o que é um ácido. 

5 – Observando os indicadores, sua intensidade de coloração, é possível 

classificar os materiais observando outras características? Será que todos os 

ácidos, possuem a mesma capacidade quanto a sua força?  



 

 

6 – Além dos ácidos, existem outros materiais que são classificados como 

neutros ou como básicos, usando-se como critério de classificação as 

propriedades que esses materiais conferem (ou não) à água após interagirem 

com ela. Defina material neutro e material básico. 

Adaptadas de GEPEQ (2012, p.26). 

 

Caberá ao professor à organização dos conhecimentos discutidos, 

mostrando aos alunos que é possível classificar os materiais em três diferentes 

grupos e, também, dar uma definição operacional para ácido, base e material 

neutro. 

 

Material ácido: é todo material que ao interagir com a água muda a cor do 

papel de tornassol azul para vermelho; fica incolor ao ser misturado com 

fenolftaleína e quando em contato com o carbonato de cálcio provoca 

efervescência. 

 

Material básico: é todo o material que ao interagir com a água muda a cor do 

papel de tornassol vermelho para azul; em contato com a fenolftaleína fica 

rosado e não reage com o carbonato de cálcio. 

 

Material neutro: Quando misturado à água não muda a cor do papel de 

tornassol azul nem o vermelho. 

 

Para aprofundamento dos estudos, os alunos farão algumas atividades 

adaptadas do livro de exercícios do GEPEQ (2003, p.16-19 e 31) e do livro de 

Atividades Experimentais de Química no Ensino Médio. Reflexões e Propostas. 

GEPEQ (2009, p.23). 

 

Atividade 10 – Resolução de exercícios. 

 

1) Entre os conjuntos de produtos caseiros abaixo, quais apresentam 

propriedades alcalinas ou básicas? 

I) detergente e vinagre. 

ll) sal e coalhada. 

lll) leite de magnésia e sabão. 



 

 

lV) bicarbonato de sódio e açúcar. 

V) Coca-cola e água de cal. 

 

Explique como você poderia fazer para verificar a alcalinidade desses 

produtos? 

 

2) Considere quatro tubos de ensaio (A, B, C e D) cujos conteúdos 

apresentam as seguintes características: 

A- Interage com carbonato de cálcio dando efervescência; não muda a 

cor do papel de tornassol vermelho. 

B- Não produz efervescência com carbonato de cálcio; não muda a cor 

do papel de tornassol azul. 

C- Interage com carbonato de cálcio dando efervescência; muda a cor 

do papel de tornassol azul. 

D- Não produz efervescência com carbonato de cálcio; não muda a cor 

do papel de tornassol vermelho. 

a) Construa uma tabela com esses dados. 

b) Você pode afirmar, com certeza, qual ou quais tubos contêm material 

básico? Justifique. 

 

3) Sobre a mesa de um laboratório há três béqueres, não rotulados, 

contendo líquidos incolores. Dispõe-se também de solução de 

fenolftaleína e de carbonato de cálcio (pó branco).  

Não se sabe, ao certo, o conteúdo de cada béquer mas, provavelmente, 

eles contêm ácido clorídrico (ácido muriático), cloreto de sódio (sal de 

cozinha) dissolvidos em água e hidróxido de sódio (soda cáustica) 

dissolvido em água, pois foram encontradas três etiquetas soltas, com 

esses nomes, nas proximidades dos béqueres. 

Como você faria para identificar o conteúdo de cada béquer? 

 

4) Diferentes materiais (X, Y, Z e W) foram dissolvidos em água e, fazendo 

o teste com papel de tornassol, observou-se que: 

• a solução aquosa X mudou a cor do tornassol azul e não alterou a 

cor do tornassol vermelho; 

• a solução Y não alterou o tornassol vermelho e nem o azul; 

• a solução aquosa Z alterou apenas o tornassol vermelho; 

• a  solução aquosa W alterou apenas o tornassol azul. 

 

a) Organize os dados obtidos em uma tabela. 

b) Como você classificaria esses materiais em função de seu 

comportamento frente ao papel de tornassol? 



 

 

c) Colocando um pouco de carbonato de cálcio em cada uma dessas 

soluções, em qual ou quais você esperaria observar efervescência? 

Justifique sua resposta. 

 

5) Complete a tabela seguinte, classificando cada material que interage 

com água como ácido, básico ou neutro. Para isso leve em conta os 

sinais obtidos. 

 

Interação Papel de 
tornassol 
azul 

Papel de 
tornassol 
vermelho 

Carbonato de 
cálcio 

Classificação 

Água + vinagre vermelho vermelho Efervescência  

Água + leite de 
magnésia 

azul azul Nada  

Refrigerante vermelho vermelho Efervescência  

Água+ hidróxido 
de sódio 

azul azul Nada  

6) O que você faria para verificar se determinada amostra de urina é ácida, 

básica ou neutra? 

 

7) A tabela mostra resultados de testes com três soluções aquosas 

incolores X, Y e Z. 

 

Solução Em presença de carbonato de 
cálcio 

Em presença de fenolftaleína 

X há efervescência permanece incolor 

Y não há efervescência adquire cor rósea 

Z não há efervescência permanece incolor 

 

a) Qual dessas soluções á ácida? Explique. 

b) Como deve ser o comportamento do papel de tornassol azul em 

presença das soluções X, Y e Z? 

 

8) Descreva dois procedimentos experimentais que permitam verificar se 

um pó branco é açúcar ou carbonato de cálcio. 

 



 

 

Atividade 11 – Situação Problema. 

 

O feijão é um alimento muito apreciado pelos brasileiros. O Brasil é um 

dos maiores produtores de feijão do mundo, sendo cultivado em todo o país. A 

cultura do feijão se adapta melhor em meio ácido. Assim, os agricultores 

necessitam conhecer as características do solo quanto à acidez, antes de 

iniciar a plantação. Desta forma, de acordo com o quadro 6, questionamentos 

serão feitos no intuito de trazer o que foi discutido até o momento em forma de 

uma situação problema. 

 

Quadro 6 – Questões relativas à situação problema. 

1 - Como você identificaria as características ácidas e básicas do solo de um 

terreno antes de iniciar uma plantação de feijão?  

2 - É possível fazer uma correção de solo caso seja necessário? De que 

forma? 

Em grupos de quatro alunos, elaborar um roteiro, contendo ações e 

procedimentos necessários para analisarem a condição do solo. 

 

 

Observação: 

       A atividade será resolvida em grupos de 4 alunos  em sala de aula. Cada 

grupo, será orientado a coletar uma  amostra de solo  para que seja analisado 

na aula seguinte conforme o  roteiro e procedimento elaborado pelo grupo na 

resolução da atividade 11. Esta amostra deverá ser identificada, contendo a 

localidade, para que possamos saber sua origem. 

  

Finalizadas as discussões, caberá ao professor, proceder 

questionamentos retomando os conhecimentos apresentados no início das 

aulas, com o objetivo de sistematizar o terceiro momento pedagógico.  

 

Observação: 

Para dar continuidade ao terceiro momento pedagógico, que 

corresponde a terceira etapa, cada grupo receberá de volta o cartaz com os 

produtos, a classificação e as justificativas dadas na aula 2. Para a aula 

seguinte, deverão trazer uma amostra dos produtos apresentados para que 

possam ser feitos os testes experimentais.  



 

 

3ª Etapa – Aplicação do Conhecimento – Aulas 8 a 10. 

 

Aula 8: Retomando alguns conceitos – Experimentação III. 

Duração: 2 h/a 

Objetivos: 

 Retomar a classificação dos produtos ácidos feita anteriormente para 

verificação de quais possuem características ácidas, alcalinas ou 

neutras; 

 Elaborar uma nova tabela com a classificação correta dos materiais.  

Desenvolvimento: 

Os alunos deverão reunir-se nos mesmos grupos formados na aula 2, na 

qual eles elaboraram o cartaz em que classificaram os produtos de acordo com 

suas concepções prévias para realizarem o teste destes produtos com o 

indicador universal. 

 

Atividade 12: Experimentação III - Testando os produtos da aula 2. 

 

Materiais: 

Produtos correspondentes aos rótulos e embalagens trazidos pelos alunos na 

aula 2; 

8 Copos descartáveis 

Água 

Indicador universal 

 

Procedimento: 

Enumere os copos descartáveis e os produtos trazidos de 1 a 8. 

Coloque água nos copos até a altura de 4 cm, aproximadamente.  

Adicione à água do copo de número 1 uma quantidade do produto 1 

equivalente à uma espátula (no caso dos sólidos e ou pastosos). No caso de 

produtos líquidos, adicione-os até a altura do líquido do copo atingir dois dedos 

aproximadamente. Proceda da mesma maneira com os outros copos e 

produtos enumerados. 



 

 

Em seguida, adicione 3 gotas do indicador universal em cada copo e anote 

suas observações na tabela IV. 

 

Tabela IV: Classificação de produtos de acordo com o indicador universal. 

Nome do produto Materiais/produtos com 

características: 

Observações 

Ácida Básica Neutra 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Após a experiência, os alunos deverão verificar quais dos materiais 

analisados possuem características ácidas, alcalinas e neutras, realizando as 

devidas comparações com o cartaz elaborado anteriormente. 

Em seguida, deverão responder por escrito a seguinte questão: 

 

Comparem os resultados obtidos com o indicador universal e discutam se as 

classificações feitas por vocês estavam corretas. Vocês modificariam as 

justificativas dadas no início? Quais seriam as alterações? 

 

Na sequência, será proposta uma pesquisa extraclasse que dever ser 

feita por grupos de quatro alunos, sobre a composição de produtos 

encontrados no supermercado. 

 



 

 

Atividade 13: Pesquisa de campo. 

 

 Na pesquisa anterior, foi solicitado que cada um de vocês selecionasse 

rótulos de produtos que considerassem ácidos. Agora, vocês farão uma 

pesquisa com produtos encontrados nos supermercados com o objetivo 

principal de analisar a constituição de cada um deles, de acordo com as 

orientações apresentadas no quadro 7.  

 

Quadro 7 - Análise de rótulos. 

Cada grupo deverá selecionar 6 produtos alimentícios. Para cada 

produto selecionado deverão analisar o rótulo e descrever a composição dos 

mesmos, respondendo as seguintes questões: 

1 - Foi possível identificar algum material considerado ácido ou básico no 

produto? Qual?  

2- Será que todos os ácidos são ruins e fazem mal? Explique. 

3 - Vocês comeriam alimentos que possuem ácidos em sua composição? Caso 

a resposta seja afirmativa, cite pelo menos 1 exemplo. 

 

 

Aula 9: Identificando a composição dos alimentos. 

Duração: 2 h/a 

Objetivos: 

 Verificar que os ácidos estão presentes nos alimentos que consumimos 

diariamente. 

Desenvolvimento: 

Com base no que foi proposto no quadro 7, após realizarem a pesquisa 
e responderem em grupo as questões, será proposta a leitura do texto 2 que é 
um recorte do caderno PDE (2012) Aditivos Alimentares: Conhecer para Mudar 
Hábitos e Atitudes. 

 

Texto 2: Aditivos alimentares: 

Segundo a Anvisa aditivo alimentar é todo e qualquer ingrediente 

adicionado intencionalmente aos alimentos sem o propósito de nutrir, com o 

objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou 

sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, 

embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de 



 

 

um alimento. Esta definição consta do item 1.2 da Portaria SVS/MS 540, de 

27/10/97. Os produtos industrializados ocupam uma parcela cada vez maior do 

mercado de alimentos. Eles são bem práticos, pois já vem prontos ou semi-

prontos. Entretanto para conseguir a praticidade e durabilidade dos produtos, 

os fabricantes se utilizam de milhares de aditivos químicos, que, na grande 

maioria das vezes, não fazem bem à saúde de quem os consome com 

frequência. (Consumidor Brasil / Dicas de Consumo). Os aditivos químicos 

encontrados com maior frequência nos alimentos industrializados são: 

corantes; 

aromatizantes; 

conservantes/conservadores; 

antioxidantes; 

acidulantes. 

Corantes - a função dos corantes é “colorir” os alimentos. Eles alteram ou 

intensificam as cores dos alimentos para melhorar seu aspecto e sua aceitação 

junto ao consumidor. Além das alergias, estudos desenvolvidos têm 

demonstrado que os corantes estão diretamente relacionados com a 

hiperatividade em crianças. Os corantes são encontrados na grande maioria 

dos produtos industrializados, como as massas, bolos, margarinas, sorvetes, 

bebidas, gelatinas, biscoitos, balas, entre outros. 

Aromatizantes - os aromatizantes têm por função dar gosto e cheiro aos 

alimentos industrializados, realçando o sabor e o aroma. Assim como os 

corantes, os aromatizantes também fazem com que os alimentos 

industrializados se pareçam mais com os naturais.Os aromatizantes podem ser 

naturais ou artificiais. Os aromatizantes artificiais são substâncias sintetizadas 

quimicamente em laboratórios e são mais utilizados devido ao alto custo dos 

extratos naturais. Além disso, os artificiais são na maioria das vezes idênticos 

aos naturais e muitos deles são fáceis de imitar. 

No entanto, um único aromatizante artificial pode ser uma combinação de 

vários produtos químicos, muitos dos quais são derivados do petróleo, podendo 

causar problemas como coceiras, alergias e tonturas em alguns indivíduos. 

Alguns aromas artificiais podem também afetar o RNA, tireoide e os níveis da 

enzima no sangue. São encontrados em sopas, carnes enlatadas, biscoitos, 

bolos, sorvetes, entre outros. 

Conservantes/Conservadores  - conservante é toda a substância que impede 

ou retarda a alteração dos alimentos provocadas por microorganismos, fazendo 

com que durem mais tempo sem estragar. Os conservantes são encontrados 

em refrigerantes, concentrados de frutas, chocolates, sucos, margarinas, 

maioneses, carnes, pães e em milhares de outros alimentos industrializados. 



 

 

Antioxidantes  - assim como os conservantes, os antioxidantes procuram 

manter o alimento em boas condições de consumo por mais tempo. Eles têm 

sua principal aplicação em óleos e gorduras, impedindo ou retardando sua 

deterioração, evitando a formação de “ranço” por algum processo de oxidação 

Acidulantes - de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), um produto é classificado como acidulante quando é capaz 

de aumentar a acidez de um alimento ou conferir a ele sabor ácido. Os 

acidulantes mais utilizados pela indústria alimentícia são os ácidos orgânicos 

iguais aos encontrados em frutas, tais como o ácido cítrico do limão e da 

laranja, o ácido tartárico, da uva e o ácido málico, presente na maçã. Também 

são utilizados ácidos inorgânicos, em especial o ácido fosfórico. Não só a 

acidez dos alimentos é alterada pelos compostos acidulantes, essas 

substâncias também desempenham outras funções como regulador de pH, 

atuando como tampão nas mais diversas etapas do processamento de 

alimentos e diminuindo a resistência de microrganismos; agente flavorizante, 

disfarçando gostos desagradáveis de outras substâncias e tornando o alimento 

mais saboroso; conservadores, controlando o crescimento e desenvolvimento 

de bactérias patogênicas e seus esporos. Além disso, os acidulantes impedem 

o escurecimento dos alimentos, modificam a textura de confeitos, realçam a cor 

vermelha das carnes, contribuem para a extração da pectina e pigmentos de 

frutas e vegetais, alteram o sabor doce em alguns alimentos, evitam a 

cristalização indesejada do açúcar, potencializam a ação conservante do grupo 

benzoato e estabilizam o ácido ascórbico. Podem causar queimaduras, em 

alguns casos dor na garganta, dificuldade respiratória, diminuição da função 

pulmonar, entre outros. Os acidulantes são encontrados em refrigerantes, 

sucos de frutas, balas, gelatinas, doces, geleias, farinha comum e gelados 

comestíveis. 

Recorte do caderno PDE (2012).  Aditivos Alimentares: Conhecer para 

Mudar Hábitos e Atitudes. 

 

 A seguir, para completar o texto II, segue a tabela V que dispõe sobre 

aditivos alimentares com  seus respectivos códigos: 

 

Tabela V: Tabela de conservantes, com seus respectivos códigos. 

ACIDULANTE (H) ANTIOXIDANTE (A) CONSERVADOR (P) 

H-l :ácido adípico A-l: ácido ascórbico P-l: ácido benzoico 

H-ll: ácido cítrico A-ll: ácido cítrico P-ll: ácido bórico 



 

 

H-lll: ácido fosfórico A-lll: ácido fosfórico P-lV:ácido sóbico 

H-lV: ácido fumárico A-lV: ácido nordihidroguaiarético P-Xl: ácido dihidro-

acético 

H-V:ácido glicónico   

H-Vl: ácido glicólico   

H-Vll: ácido lático   

H-Vlll: ácido málico   

H-lX:ácido tartárico   

Fonte: GEPEQ (2003, p.43). 

 

Atividade 14- Identificando as substâncias. 

Considerando que a maioria dos rótulos não apresentam os nomes das 

substâncias, mas sim os códigos, leiam as informações contidas no texto e 

identifiquem quais são as substâncias referentes aos códigos presentes nas 

embalagens, e descrevam que tipo de função a mesma tem no alimento.  

 

 

 

 

Tabela VI: Ácidos presentes nos alimentos. 

PRODUTO ÁCIDO ENCONTRADO FUNÇÃO DO ÁCIDO NO 

ALIMENTO 

 

 

  

Com base no estudo dos rótulos, com a utilização da tabela acima, o 

professor terá como objetivo discutir alguns fatos como: 

Você tinha essa percepção de leitura de rótulos? 

Atenção! Você deverá analisar as anotações dos rótulos pesquisados e 

completar, quando possível, a seguinte tabela: 

 

 



 

 

Como você interpreta esta questão da utilização de substâncias 

químicas para conferir aos alimentos conservação? Estes tipos de substâncias 

fazem mal a saúde? 

E os ácidos utilizados?  São perigosos?  

 

Aula 10: A influência de aditivos na conservação dos alimentos. 

Duração: 5 h/a 

Objetivos: 

  Verificar que existem formas de retardar o processo de deterioração dos 

alimentos; 

 Compreender como agem os aditivos químicos; 

 Compreender os fatores que alteram a rapidez de uma transformação 

química. 

Desenvolvimento:  

Os alunos deverão reunir-se nos mesmos grupos formados na aula 

anterior. Receberão um recorte de um texto informativo (Guia Didático do 

Professor do Programa “Aí tem Química”) apresentando alguns aditivos 

alimentares utilizados desde a antiguidade e algumas questões para serem 

discutidas e respondidas. 

Após a leitura (texto 3) e discussão das questões apresentadas no 

quadro 7, cada grupo  receberá um roteiro que será explicado e discutido antes 

da atividade experimental. Depois disso, os alunos serão encaminhados ao 

laboratório da escola para realizarem o experimento. 

 

Atividade 15- Leitura e discussão do texto. 

Texto 3: O uso de aditivos 

A adição de um soluto é uma forma de controle de umidade, na qual não 

se retira a água do meio. O soluto “captura” a água livre no alimento, tornando-

a indisponível para a sua utilização pelos micro-organismos. 

A adição de sal comum (cloreto de sódio) retira a água da carne por 

osmose. Retira, também, a água que os micro-organismos utilizariam para seu 

crescimento, impedindo tanto o seu crescimento quanto sua atividade. Assim 

são preparadas a carne-seca, o jabá, o charque ou a carne-de-sol. O sal 

também é bastante eficaz na preservação de peixes. 



 

 

O sal é uma substância higroscópica, ou seja, absorve umidade. Por 

isso, em dias de chuva, devido ao excesso de umidade do ar, o sal, mesmo 

dentro do saleiro, fica úmido e, posteriormente, empedrado. 

A adição de elevadas quantidades de sal ou de açúcar desidrata os 

alimentos pelo processo de osmose. Essas adições retiram a água contida nas 

células dos tecidos vegetais ou animais, levando-a para a superfície, assim a 

água evapora.  

A preservação de frutas pela adição de açúcar, transformando-se em 

geleia, doces e outros produtos similares ocorre pela elevada concentração de 

açúcar. Esses produtos contêm, em média, de 25 a 33% de umidade, mas 

podem ser conservados sem maiores problemas.  

Algumas especiarias, como cravo e canela, são utilizadas na culinária 

não só por seus sabores e aromas, mas também por serem excelentes 

conservantes.  

O cravo-da-índia contém eugenol, um poderoso antioxidante que 

conserva os alimentos, a canela, por sua vez, contém o ácido cinâmico, um 

bom conservante e aromatizante.  

 Fonte: Guia didático do professor. Conteúdos Digitais Mutimídias -  

Programa  “Aí tem Química” – Métodos de Conservação , PÁG 12. 

 

Quadro 8- Pensando sobre os aditivos. 

       Vimos que para aumentar a durabilidade dos alimentos, muitas 

substâncias são adicionadas. 

      Pensando nisso reflitam, discutam e respondam as seguintes questões: 

1- Na sua casa são utilizadas técnicas de conservação de alimentos? Quais?  

2- Vocês conhecem algum aditivo alimentar fora os citados e discutidos nos 

textos 2 e 3? Cite-os?  

3-  Vocês acham importante o uso de aditivos alimentares? Por quê?  

 

Atividade 16: Experimentação IV - Aditivos químicos e conservação dos 

alimentos. 

 

Materiais e Reagentes: 

Polpa de tomate 

6 copos descartáveis 



 

 

Sal 

Açúcar 

Ácido benzoico 

Papel alumínio (para fechar os recipientes) 

4 colheres-medida (5mL) 

 

Procedimento: 

Enumere os copos descartáveis de 1 a 6. 

Em cada copo, colocar as amostras de acordo com a tabela abaixo. 

 

Tabela VII: Descrição do experimento em ambiente aberto e fechado. 

Recipientes abertos (ímpares) Recipientes fechados (pares) 

1. Uma medida de polpa de tomate                        

puro. 

 

2. Uma medida de polpa de tomate 

puro. 

 

3. Uma medida de polpa de tomate com 

meia medida de açúcar. 

4. Uma medida de polpa de tomate 

com meia medida de açúcar. 

 

5. Uma medida de polpa de tomate com 

uma pitada de ácido benzóico. 

 

6. Uma medida de polpa de tomate 

com uma pitada de ácido benzóico. 

 

 

Observar por 3 dias consecutivos  e fazer anotações referentes a cor, cheiro e  
consistência, na tabela VIII. 

 

Tabela VIII: Observações sobre o uso ou não de aditivos. 



 

 

Polpa 
de 

tomate 

Cor Cheiro Consistência 

Copos 1º dia 2º dia 3º dia 1º dia 2º dia 3º dia 1º dia 2º dia 3º dia 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 

Observações: 

 

Será solicitado à direção da escola, que disponibilize cinco minutos de uma das 
aulas (nos três dias de observação) para que os alunos possam juntamente 
com a professora, se dirigir ao laboratório de química e fazer as observações e 
anotações referentes ao experimento IV. A tabela VIII será reproduzida no 
caderno. 

 

Feita observações e suas respectivas anotações, deverá o professor 

diante dos resultados, promover a discussão do experimento, destacando a 

utilização do experimento em ambiente aberto e fechado, discutindo a ação do 

açúcar e do ácido benzoico, bem como da ausência de tais substâncias. É 

oportuno levantar outras hipóteses como a ação da temperatura, luminosidade, 

entre outras. Os resultados devem ser socializados, para que todos tenham 

uma observação conjunta, e desta forma ter mais informações para embutir 

nas discussões. 

Ao final, conclui-se a aplicação do momento pedagógico, elaborado em 

três etapas. É válido observar que antes do início da terceira etapa, foi 

retomado o processo efetuado na primeira e segunda etapa. A terceira e última 

etapa, se ateve a leitura e interpretação de textos, bem como realização de 

experimentos investigativos, cuja finalidade é o entendimento de substâncias 



 

 

ácidas e básicas, dentro de um contexto químico mais elaborado e abrangente, 

o que favorece o desenvolvimento cognitivo por eles elencados no aprendizado 

das etapas iniciais do presente trabalho. 

Os experimentos e tabelas serão organizados de tal forma que estes 

possam ser expostos em sala de aula e no saguão da escola, contribuindo 

assim para a socialização do trabalho junto a comunidade escolar. 
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