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Senhoras e senhores docentes,

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo sente-se honrada em tê-los como colabo-

radores nesta nova edição do Caderno do Professor, realizada a partir dos estudos e análises que 

permitiram consolidar a articulação do currículo proposto com aquele em ação nas salas de aula 

de todo o Estado de São Paulo. Para isso, o trabalho realizado em parceria com os PCNP e com 

os professores da rede de ensino tem sido basal para o aprofundamento analítico e crítico da abor-

dagem dos materiais de apoio ao currículo. Essa ação, efetivada por meio do programa Educação 

— Compromisso de São Paulo, é de fundamental importância para a Pasta, que despende, neste 

programa, seus maiores esforços ao intensificar ações de avaliação e monitoramento da utilização 

dos diferentes materiais de apoio à implementação do currículo e ao empregar o Caderno nas ações 

de formação de professores e gestores da rede de ensino. Além disso, firma seu dever com a busca 

por uma educação paulista de qualidade ao promover estudos sobre os impactos gerados pelo uso 

do material do São Paulo Faz Escola nos resultados da rede, por meio do Saresp e do Ideb. 

Enfim, o Caderno do Professor, criado pelo programa São Paulo Faz Escola, apresenta orien-

tações didático-pedagógicas e traz como base o conteúdo do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo, que pode ser utilizado como complemento à Matriz Curricular. Observem que as atividades 

ora propostas podem ser complementadas por outras que julgarem pertinentes ou necessárias, 

dependendo do seu planejamento e da adequação da proposta de ensino deste material à realidade 

da sua escola e de seus alunos. O Caderno tem a proposição de apoiá-los no planejamento de suas 

aulas para que explorem em seus alunos as competências e habilidades necessárias que comportam 

a construção do saber e a apropriação dos conteúdos das disciplinas, além de permitir uma avalia-

ção constante, por parte dos docentes, das práticas metodológicas em sala de aula, objetivando a 

diversificação do ensino e a melhoria da qualidade do fazer pedagógico. 

Revigoram-se assim os esforços desta Secretaria no sentido de apoiá-los e mobilizá-los em seu 

trabalho e esperamos que o Caderno, ora apresentado, contribua para valorizar o ofício de ensinar 

e elevar nossos discentes à categoria de protagonistas de sua história. 

Contamos com nosso Magistério para a efetiva, contínua e renovada implementação do currículo.

Bom trabalho!

Herman Voorwald

Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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Caro(a) professor(a),

Esperamos que este material possa atender 

a seus anseios e auxiliá-lo no planejamento, 

na execução e na avaliação de suas aulas. Os 

conteúdos que aqui serão abordados levam em 

consideração as orientações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM), a matriz de competências e habi-

lidades do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) e os princípios educacionais de contex-

tualização do conhecimento científico e da in-

terdisciplinaridade. Acreditamos que, tratando 

de conteúdos socialmente relevantes, de forma 

que os alunos possam participar ativamente na 

elaboração de seus próprios conhecimentos, po-

deremos alcançar o objetivo de fornecer à nossa 

sociedade um serviço educacional de qualidade. 

Na 1a série do Ensino Médio serão estu-

dadas as transformações químicas que fazem 

parte do dia a dia e do sistema produtivo e 

como o conhecimento científico possibilita ao 

ser humano compreender, prever e controlar 

esses processos. Isso permitirá a ampliação do 

conhecimento científico e a compreensão das 

aplicações do estudo da Química  na socieda-

de, na economia e no meio ambiente.

Neste Caderno, a produção da cal será o 

ponto de partida e o fio condutor para o de-

senvolvimento dos conteúdos relacionados ao 

conceito principal: as transformações químicas. 

O tema “Produção e uso da cal” foi escolhido 

para iniciar o estudo da Química, pois apresen-

ta um contexto de estudo conceitualmente rico 

e socialmente relevante, a partir do qual serão 

abordados os seguintes tópicos:

a) interações entre materiais e entre materiais 

e energia;

Quando utilizamos o termo “interação en-

tre materiais” isso não significa que não haja 

energia envolvida, pois nas transformações 

químicas ocorrem rompimentos e formações 

de ligações químicas, que envolvem, respecti-

vamente, absorção e liberação de energia. Já 

o termo “interação entre materiais e energia” 

refere-se aos processos que necessitam de for-

necimento de alguma forma de energia para 

que ocorram.

b) transformações químicas; 

c) evidências de transformações químicas; 

d) os fatores tempo, energia e revertibilidade 

nas transformações químicas;

e) identificação, separação e usos das subs-

tâncias a partir de suas propriedades es-

pecíficas.

OriEntAçãO SObrE OS COntEúdOS dO VOLuME
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Neste Caderno serão estudados os com-

bustíveis, focalizando cinco principais assuntos 

dentro desse tema: (a) os aspectos conceituais e 

representacionais das reações de combustão; (b) 

a quantidade de energia liberada na queima de 

diferentes combustíveis; (c) as relações em mas-

sa envolvidas nas combustões e outras transfor-

mações químicas; (d) os impactos ambientais 

envolvidos na produção e no consumo de com-

bustíveis; (e) as ideias de John Dalton sobre a 

constituição e a transformação da matéria.

Inicialmente esses assuntos serão discu-

tidos no nível macroscópico, levando-se em 

conta somente as massas de reagentes e pro-

dutos e as quantidades de energia que a quei-

ma de diferentes combustíveis pode fornecer. 

O modelo atômico de Dalton será então in-

troduzido para que a conservação da massa 

(Lei de Lavoisier) e as proporções constantes 

entre as massas de reagentes e produtos parti-

cipantes de uma transformação química (Lei 

de Proust) possam ser entendidas no nível 

submicroscópico (atômico-molecular).

Antes da introdução do modelo de Dalton 

será proposta uma atividade, “Cena de um 

crime”, que procura apresentar a ideia de 

modelo e teoria como criações humanas 

consistentes, com evidências, que permi-

tem explicações e previsões, mas que não 

podem ser igualadas à verdade. Espera-se 

que os alunos compreendam que o modelo 

de Dalton, embora não explique a natureza 

elétrica da matéria, foi muito importante em 

sua época e possibilitou que o entendimen-

to das transformações químicas pudesse ser 

ampliado. Almeja-se, enfim, que se entenda 

que todos os modelos apresentam limitações 

e que podem ser abandonados, ampliados ou 

modificados à luz de novos conhecimentos 

e descobertas, mas que isso não diminui sua 

importância no processo de construção do 

conhecimento humano.

Na vivência das Situações de Aprendiza-

gem e realização das atividades, espera-se que 

os alunos desenvolvam as seguintes compe-

tências e habilidades:

1. Dominar a linguagem científica emprega-

da na descrição de fenômenos naturais do 

cotidiano e do sistema produtivo: empre-

gar corretamente termos como produtos, 

reagentes, transformações químicas, mu-

dança de estado físico, densidade, tempe-

ratura de fusão e de ebulição, conservação 

de massa, proporção em massa, modelo 

atômico, átomos, elementos químicos e 

massa atômica.

“Ao iniciar o estudo da Química por trans-

formações químicas, o professor pode recorrer 

aos conhecimentos e saberes que os alunos já 

têm, e que muitas vezes não relacionam à Quí-

mica, e promover, assim, uma aproximação 

entre o conhecimento científico e a vivência de 

seus alunos” (PEC – Programa de Educação 

Continuada. Módulo 1. 2002, p. 13).
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2. Construir e aplicar conceitos das várias 

áreas do conhecimento para compreender 

as transformações químicas que ocorrem 

no dia a dia e no sistema produtivo – em 

especial na produção e nos usos da cal, do 

etanol e do ferro –, as relações em massa 

e os modelos explicativos para a interpre-

tação dessas transformações em nível mi-

croscópico e também para compreender 

as propriedades específicas necessárias à 

identificação e à separação de substâncias. 

3. Selecionar, organizar, relacionar e interpre-

tar dados e informações representados em 

textos, tabelas e gráficos referentes às trans-

formações químicas e às propriedades espe-

cíficas das substâncias para tomar decisões 

e enfrentar as diversas situações-problema. 

Interpretar as transformações químicas 

a partir das ideias de John Dalton sobre a 

constituição da matéria.

4. Relacionar informações, como dados de 

observações diretas, textos descritivos e 

dados de propriedades específicas, para 

construir argumentações consistentes so-

bre o uso e a produção de combustíveis, 

por exemplo.

5. Recorrer aos conhecimentos sobre as trans-

formações químicas, como as envolvidas na 

queima de combustíveis, e as propriedades 

específicas dos materiais para propor inter-

venções na realidade da comunidade escolar, 

visando à melhoria da qualidade de vida.

As Situações de Aprendizagem propostas 

neste Caderno foram concebidas tendo em 

vista as condições limitadas às quais muitas 

vezes você, professor, está sujeito. Realize as 

adaptações que considerar adequadas sem que 

se percam as propostas iniciais. Sugerimos a 

realização de experimentos, leituras de textos, 

atividades com papel e lápis, uso da lousa e de 

aulas expositivas dialógicas como estratégias 

didáticas para o ensino dos temas propostos 

neste volume 1.

Os materiais elaborados pelos alunos e os 

resultados apresentados ao longo do Caderno, 

na realização das atividades propostas, devem 

ser avaliados em termos de expectativas de 

aprendizagem dos conhecimentos essenciais ao 

prosseguimento dos estudos nas etapas subse-

quentes. Esses conhecimentos a ser priorizados 

são discutidos em cada uma das Situações de 

Aprendizagem.
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Nesta Situação de Aprendizagem serão co-

nhecidos e analisados, de forma preliminar, 

alguns aspectos relevantes sobre a produção e 

os usos da cal (óxido de cálcio e hidróxido de 

cálcio). Esse tema foi escolhido em razão de um 

contexto de estudo no qual as transformações 

químicas podem ser compreendidas de maneira 

significativa pelos alunos. Entretanto, isso não 

significa que esse seja o único tema pelo qual 

os conceitos básicos ligados às transformações 

químicas possam ser desenvolvidos. Trata-se, 

sim, de uma proposta que, a nosso ver, é plau-

sível e frutífera. Você, professor, pode – e deve 

– definir se vai implementar essa proposta e de 

que forma fará isso ou mesmo se vai propor ou-

tro tema. Cabe ressaltar, no entanto, que o tema 

“produção e uso da cal” permeará todo este vo-

lume, portanto, caso você opte pela substituição 

do tema inicial, deve saber que vai repercutir nas 

demais atividades aqui propostas. Assim, é re-

comendável que o tema seja implementado sem 

maiores mudanças de conteúdos e sequência.

O texto de abertura tem a função de ser um 

organizador do conhecimento que será explo-

rado ao longo de todo o volume. É também 

o fio condutor por meio do qual serão desen-

volvidos alguns dos principais tópicos selecio-

nados para esta etapa inicial dos estudos da 

Química, que são: transformações químicas, 

evidências de transformações, alguns fatores 

envolvidos nas transformações químicas e 

propriedades específicas dos materiais. Não 

se pretende que o professor esgote o assunto 

apenas a partir da leitura e discussão do tex-

to, visto que ele tem como função principal 

suscitar o debate sobre os tópicos que serão 

abordados nas atividades posteriores. 

SITuAçãO DE APRENDIzAgEM 1 
PRODuçãO E uSO DA CAL

Conteúdos e temas: produção e uso da cal.

Competências e habilidades: ler e compreender as informações referentes à produção da cal, bem como 
os fatores que nela influem.

Sugestão de estratégias de ensino: levantamento das ideias dos alunos; leitura e discussão do texto e das 
questões para a interpretação do texto.

Sugestão de recursos: Texto – Produção e uso da cal. 

Sugestão de avaliação: respostas às questões e participação na discussão do texto. 

SituAçõES dE AprEndizAgEM
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Sugerimos que a atividade seja iniciada com 

um levantamento das ideias que os alunos têm 

sobre a produção e o uso da cal. Algumas das 

questões que podem ser feitas são: Quais os ma-

teriais de construção mais usados e para que ser-

vem? Vocês sabem como são produzidos? E a cal, 

vocês sabem o que é e como é produzida? Que ca-

racterísticas tem? Em quais setores a cal pode ser 

utilizada, além da construção civil? As respostas 

dos alunos podem ser escritas em um canto da 

lousa e, depois, revistas ao fim da atividade.

Após levantamento inicial, sugerimos a lei-

tura, pelos alunos, do texto a seguir.

produção e uso da cal

A cal é um dos materiais de maior importân-

cia para a sociedade atual. Poucas substâncias 

possuem tantas aplicações quanto ela. Embora 

seja conhecida pelas civilizações (egípcia, grega 

e romana) há muito tempo, sua produção e seu 

uso foram deixados de lado por alguns séculos, 

sendo redescobertos no fim da Idade Média. 

Na América colonial, por exemplo, havia pro-

dução de cal por meio de processos primitivos 

de calcinação do calcário em fornos escavados 

nos barrancos e revestidos de tijolos ou pedras, 

onde se queimava carvão ou madeira. Esses 

processos eram, entretanto, muito demorados, 

levando cerca de três dias para que a cal fosse 

produzida. Esse período é muito superior ao 

tempo médio nos fornos modernos, onde a pro-

dução da cal consome algumas poucas horas.

Em geral, fornos modernos consomem 1,0 kg 

de carvão na produção de 3,2 kg de cal. A ener-

gia obtida pela queima do carvão é necessária 

para secagem, aquecimento e decomposição tér-

mica do calcário (CaCO3). Esse processo, confor-

me a representação a seguir, necessita de energia e 

ocorre em temperaturas superiores a 900 ºC:

calcário + energia  cal viva + gás carbônico 

(processo de calcinação)

A cal viva (CaO) pode ser assim comerciali-

zada ou passar por uma segunda etapa, na qual 

é adicionada água. Enquanto na calcinação há 

consumo de energia e diminuição de massa e 

de volume de material sólido, na hidratação há 

liberação de energia e aumento de massa e de 

volume de material sólido. Nesse último pro-

cesso forma-se como produto a cal extinta ou 

cal apagada, Ca(OH)2:

cal viva + água  cal extinta + energia 

(processo de hidratação)

Dependendo do tipo de calcário empregado, 

a cal obtida poderá ter diferentes aplicações. En-

tre as mais comuns e importantes podemos citar: 

a) agricultura (correção da acidez do solo); b) si-

derurgia (fundente e escorificante); c) fabricação 

de papel (agente branqueador e correção da aci-

dez); d) tratamento de água (correção da acidez 

e agente floculante); e) construção civil (agente 

cimentante). Assim, pode-se perceber que a cal 

é um material versátil e, por isso, importante em 

diversos setores da sociedade.
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Você pode conduzir a leitura de modo a 

envolver a turma toda. A leitura em voz alta 

com a participação de diversos alunos geral-

mente resulta em maior engajamento da clas-

se, diminui problemas de indisciplina e reduz 

o tempo gasto na leitura. Caso você considere 

interessante, faça pequenas intervenções ao 

longo da leitura para explicar termos desco-

nhecidos pelos alunos ou destacar os pontos 

principais do texto. Essa forma de intervenção 

é mais efetiva que longos períodos de explica-

ção do texto depois de sua leitura.

Encerrado o período de leitura e inter-

venções, solicite aos alunos que respondam, 

individualmente ou em duplas, às questões 

referentes ao texto. Não se espera que eles 

compreendam de imediato todas as informa-

ções apresentadas, mas devem aprender a ex-

trair dos textos que serão trabalhados neste 

Caderno – e em qualquer outro – as infor-

mações que sejam essenciais, sem deixar que 

informações desconhecidas por eles sejam 

motivo de desistência e abandono das ativi-

dades. As partes incompreendidas dos textos 

(termos técnicos ou científicos, unidades de 

medida etc.) devem levar os alunos à curio-

sidade e não à desmotivação. Nesse aspecto, 

é fundamental a forma como você trata as 

informações. Não é necessário ensinar tudo 

de uma vez apenas na leitura do texto, já que 

é preciso deter-se naquilo que é essencial no 

momento.

A correção das questões deve ser feita de 

modo que os alunos se sintam à vontade para 

expressar suas ideias, mesmo que sejam incoe-

rentes no início. Quando eles têm liberdade 

para se expressar, geralmente confrontam as 

ideias incoerentes que surgem com as respos-

tas dadas pelos colegas. De outro modo, per-

mitir que surjam respostas erradas durante as 

discussões não significa que você precise apoiá-

-las ou ignorá-las, apenas não é indicado que 

sejam inicialmente rebatidas sem flexibilidade 

e reflexão. Não se pode esquecer a dimensão 

afetivo-social das interações em sala de aula 

e que, nessas primeiras aulas de Química, os 

alunos devem se sentir confortáveis ao expor 

suas ideias sobre os temas em debate.

Esses princípios de condução das atividades 

são indicados para todo o restante do curso. 

Não são regras, são apenas sugestões de formas 

de trabalho que, em nosso modo de pensar, po-

dem apoiá-lo na realização de suas aulas.

Vocabulário

Fundente: material que facilita a fusão de outro 

sólido, nesse caso, fusão da sílica (areia) presente 

nos minérios de ferro.

Escorificante: material que auxilia na purifica-

ção de um produto, nesse caso, o ferro.

Elaborado por Fabio Luiz de Souza e Luciane Hiromi 
Akahoshi especialmente para o São Paulo faz escola.
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A seguir são apresentadas algumas suges-

tões de questões que podem ser aplicadas em 

sala de aula para melhor aproveitamento da 

leitura do texto. 

Questões para análise do texto

1. Quais são as matérias-primas empregadas 

na produção da cal? Quais materiais po-

dem ser formados?

A matéria-prima necessária para a produção da cal é o cal-

cário, e os materiais que podem ser formados são a cal viva 

e o gás carbônico.

2. Proponha uma explicação para a diminui-

ção e o aumento da massa de material só-

lido durante os processos de calcinação e 

hidratação, respectivamente.

A diminuição da quantidade de material sólido na calcinação 

do calcário pode ser explicada pela saída, do forno, do gás 

carbônico formado nesse processo. O aumento da quanti-

dade de material sólido na hidratação da cal viva se explica 

considerando que um único produto sólido (cal hidratada) 

se forma a partir da interação entre um material sólido (óxido 

de cálcio) e um material líquido (água).

3. Comente a importância, em termos de cus-

tos, de controlar o tempo de produção nas 

transformações que ocorrem na indústria e 

em nosso dia a dia.

Na indústria, geralmente, busca-se diminuir o tempo de 

produção para aumentar os lucros. No dia a dia, às vezes, é 

mais interessante que as transformações ocorram mais ra-

pidamente (por exemplo, no cozimento de alimentos) para 

minimizar os custos com energia. Em outros casos, é ideal 

que as transformações ocorram lentamente para aumentar 

a durabilidade de um produto, como no caso da decompo-

sição de alimentos ou da corrosão de um portão de ferro.

4. Na indústria, o tempo de produção é um 

fator importante a ser considerado. De 

acordo com o texto,  além desse fator, 

quais outros  devem ser levados em conta 

na produção da cal? 

Os fatores que os alunos podem citar, com base na leitura do 

texto, são: energia necessária e tipos de calcário.

1. Além da cal, são utilizados 

muitos outros materiais na cons-

trução civil. Elabore uma lista 

com, pelo menos, cinco materiais que são 

utilizados na construção de uma casa.

Possíveis materiais que podem ser citados pelos alunos: ci-

mento, barro (tijolos e telhas), areia, pedras de construção, 

cerâmicas, amianto (telhas e caixas-d’água), PVC (canos), 

cobre (fios e canos), água, tintas, ferro (barras, pregos, canos, 

portas e janelas), vidros, alumínio (portas e janelas), madeira 

(portas e janelas), mármore e granito (pisos e pias) etc.

2. Quais desses materiais você considera que 

só puderam ser obtidos a partir do desen-

volvimento científico e tecnológico do ser 

humano? Quais desses materiais já eram 

utilizados desde a Antiguidade?

Entre os materiais citados na resposta anterior (os alunos po-

dem ter citado outros), os que foram obtidos a partir do de-

senvolvimento científico e tecnológico são: cimento, PVC e 

alumínio. Os materiais utilizados desde a Antiguidade são: bar-

ro, areia, pedras, cerâmicas, amianto, cobre, água, tintas, ferro, 

vidros, madeira, mármore e granito. Entretanto, os processos 

de produção de alguns desses materiais também foram se al-

terando com o desenvolvimento científico e tecnológico.
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grade de avaliação da Situação de 
Aprendizagem 1

Espera-se que os alunos, após essas ativi-

dades, conheçam os aspectos gerais da pro-

dução da cal: matérias-primas envolvidas, 

consumo de combustível e energia, produtos 

e subprodutos obtidos e alguns usos da cal no 

sistema produtivo. Espera-se também que eles 

compreendam a importância desse material 

para a sociedade em razão de suas diversas 

utilidades.

Na questão 1, além da necessidade do cal-

cário e da formação de cal viva e gás carbô-

nico, pode-se citar também a necessidade do 

carvão para a obtenção da energia necessária 

ao processo de produção da cal.

É possível que os alunos tenham dificul-

dades para responder à questão 2, por acha-

rem necessário que a resposta seja muito bem 

elaborada ou que exija conhecimentos sobre 

a estrutura da matéria. Entretanto, essa ques-

tão permite que os alunos compreendam que 

existe relação entre entrada/saída de elemen-

tos e aumento/diminuição de massa. Talvez os 

alunos demonstrem dificuldade em relacionar 

a diminuição de massa que ocorre na decom-

posição do calcário com a saída de gás carbô-

nico, pelo fato de apresentarem a concepção 

equivocada de que gases não têm massa.

O controle do tempo nas transformações 

químicas que ocorrem tanto na indústria 

quanto no dia a dia (questão 3) pode definir, 

ao menos em parte, se a produção de certo 

material é economicamente viável. No caso da 

cal, os avanços tecnológicos permitiram que a 

transformação do calcário em cal (e gás car-

bônico), que antes demorava alguns dias, pu-

desse ser feita em algumas horas, resultando 

em aumento da produção e, consequentemen-

te, dos lucros. Em outros casos é desejável que 

as transformações químicas demorem muito 

tempo para ocorrer. O uso da geladeira, por 

exemplo, tem a finalidade não apenas de guar-

dar os alimentos, mas principalmente de dimi-

nuir a rapidez com que eles se degradam, ou 

seja, sofram transformações químicas.

Em relação à questão 4, você pode motivar 

os alunos a expor o maior número de fatores 

possíveis. Além das respostas baseadas apenas 

no texto, podem surgir as seguintes palavras: 

consumo de combustíveis, tempo de produ-

ção, disponibilidade de matérias-primas, mer-

cado consumidor, rendimento do processo, 

impactos ambientais etc. Não é preciso deter-

-se apenas nos aspectos químicos ou físicos do 

processo. Aspectos ambientais, econômicos, 

geográficos ou geológicos, tecnológicos, histó-

ricos e outros compõem um quadro mais am-

plo da questão da produção industrial e são 

uma perspectiva condizente com um ensino 

interdisciplinar.

Caso você e a turma tenham interesse em 

ampliar o conhecimento sobre as indústrias de 

produção da cal, sugira uma pesquisa sobre  

dados de produção e consumo desse material 

ou mesmo uma visita ao site da Associação 

Brasileira de Produtores de Cal (<www.abpc.

org.br>. Acesso em: 17 maio 2013).
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Pode-se finalizar a aula com a retomada 

de ideias iniciais levantadas pelos alunos. Ao 

valorizar a participação dos alunos, gera-se 

motivação para as próximas aulas e é possí-

vel avaliar o nível de conhecimento adquirido 

por eles sobre assuntos referentes à Ciência e 

a importância da construção de novos conhe-

cimentos no contexto escolar. Esses princípios 

devem ser levados em consideração em todo o 

restante do curso. 

Você pode encorajá-los a fazer uma visita 

a uma loja de jardinagem ou de materiais de 

construção para que possam aprender mais 

sobre os usos da cal (conforme indicado em 

Aprendendo a aprender, Caderno do Aluno). 

SITuAçãO DE APRENDIzAgEM 2 
INTERAçõES E TRANSFORMAçõES

Propomos nesta Situação de Aprendiza-

gem que o conceito de  transformação quí-

mica seja formado a partir de um conceito 

mais amplo – o de interação – e que os alunos 

aprendam a identificar a ocorrência de trans-

formações químicas em algumas interações 

entre materiais e entre materiais e energia. 

O objetivo principal dessa atividade é for-

mar o conceito de transformação química, 

e não, simplesmente, treinar os alunos para 

classificar os fenômenos como transforma-

ções químicas ou transformações físicas – 

mesmo porque os limites entre uma e outra, 

muitas vezes, não são bem definidos – ou mes-

mo classificá-las em “diferentes tipos”, como 

decomposição, síntese, deslocamento etc.

Sugerimos ainda uma atividade experimen-

tal – que pode ser demonstrativa – para que os 

alunos observem algumas evidências indicati-

vas de transformações químicas. É importante 

que eles compreendam que a Química não é 

um amontoado de fórmulas e conceitos a se 

memorizar, mas, sim, um conjunto organizado 

de conhecimentos conceituais, práticos e meto-

dológicos que buscam explicar as transforma-

ções da matéria e suas propriedades, de modo 

que se possa fazer previsões e intervenções nes-

ses processos. 

Esta Situação de Aprendizagem, caro 

professor, presta-se a aproximar o mundo 

macroscópico e observável, acessível aos 

alunos, do mundo microscópico com seus 

modelos explicativos, seus conceitos e suas 

representações próprias. A atividade é en-

cerrada ao discutir-se o fato de que nem 

toda transformação química é acompa-

nhada de evidências e nem toda evidência 

indica a ocorrência de uma transformação 

química.

Conteúdos e temas: interações entre materiais e entre materiais e energia; transformações químicas; evi-
dências de transformações químicas.
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Como sugestão de trabalho, você pode ela-

borar suas próprias notas de aula, de modo a 

resumir o conteúdo apresentado nesta ativida-

de, destacando apenas os principais tópicos. É 

importante que na atividade 1 sejam destaca-

das as seguintes ideias:

 f o ser humano transforma os materiais da 

natureza para suprir suas necessidades;

 f as interações entre materiais e entre mate-

riais e energia podem gerar transformações 

químicas;

 f os materiais de partida (reagentes) dão ori-

gem aos novos materiais (produtos) nas 

transformações químicas

 f a calcinação do calcário e a hidratação 

da cal são exemplos de transformações 

químicas.

Atente-se para que os alunos possam cons-

truir o conceito de transformação química, 

conceito-chave no ensino de Química. Muitas 

pesquisas realizadas nas últimas três décadas 

têm mostrado que os alunos costumam apre-

sentar dificuldades na construção desse con-

ceito, embora seja quase consensual entre os 

professores que o ensino desse conteúdo/con-

ceito não é problemático. 

Pesquisas indicam que alunos que passa-

ram pelo ensino formal e foram aprovados 

nas avaliações realizadas podem considerar 

correto que:

 f mudanças de estado físico ou de aparência 

das substâncias como sendo transforma-

ções químicas;

 f a simples mistura de substâncias como sen-

do transformação química;

 f fenômenos que ocorrem em organismos 

vivos, por exemplo, digestão e fotossínte-

se, como não sendo transformações quími-

cas, pois, segundo eles, “são processos que 

ocorrem naturalmente”;

 f sempre será necessária mais de uma subs-

tância para que ocorra uma transformação 

química;

 f um dos reagentes é mais importante que os 

outros;

Competências e habilidades: reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sis-
tema produtivo (produção da cal); empregar corretamente a linguagem científica na descrição de trans-
formações químicas.

Sugestão de estratégias de ensino: levantamento das ideias dos alunos; aula expositiva dialógica; experi-
mento; problemas, questões abertas e questões de classificação.

Sugestão de recursos: giz, lousa e materiais e reagentes para a realização do experimento.

Sugestão de avaliação: respostas a questões e problemas e participação na discussão do experimento.
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 f fenômenos que ocorrem espontaneamente 

ou sem a intervenção humana, como o enfer-

rujamento, não são transformações químicas.

Essas ideias são concepções equivocadas 

ao conceito de transformação química e po-

dem constituir entraves à aprendizagem de 

outros conteúdos desenvolvidos na Química. 

Daí a importância de se estar atento às inter-

venções dos alunos e ter um olhar mais cui-

dadoso sobre seus “erros”, que podem revelar 

concepções sólidas e compartilhadas sobre o 

conceito de transformação química. Conside-

rando essas concepções, você vai poder auxi-

liá-los melhor na reconstrução de suas ideias 

– o que facilita a aprendizagem em Química 

na direção desejada.

Atividade 1 – transformações 
químicas

Você pode iniciar a atividade questionan-

do os alunos sobre o que sabem a respeito de 

uma transformação química. Embora esse as-

sunto ainda não tenha sido ensinado formal-

mente, é provável que alguns deles tenham 

ideias sobre esse conceito advindas de outras 

fontes de informação. Essas ideias prévias 

concebidas pelos alunos podem tanto auxiliar 

no ensino do conceito de transformação quí-

mica como constituir obstáculos à aprendi-

zagem, daí a importância de investigar o que 

eles conhecem.

Depois do levantamento das ideias iniciais 

dos alunos, você pode dividir a turma em du-

plas e propor os exercícios a seguir.

Exercícios em sala de aula

1. Complete a primeira coluna da tabela  

a seguir com mais três materiais que são 

muito utilizados pelo ser humano e que 

podem ser extraídos diretamente da natu-

reza. A segunda coluna deve ser preenchi-

da com mais três materiais igualmente im-

portantes, mas que só podem ser obtidos 

mediante processos de transformação de 

matérias-primas.

Materiais obtidos 
diretamente da 

natureza

Materiais obtidos 
por transformações 
de matérias-primas

Ouro Cal

Madeira Plásticos

Mármore Ferro

Oxigênio Alumínio

Areia Cimento

Água Álcool

Tabela 1.

2. Faça um resumo das ideias principais que 

apareceram durante a discussão da tabela.

O fundamental é que essas ideias girem em torno de assuntos 

como a importância de se realizar e controlar algumas trans-

formações nos materiais retirados da natureza. Os alunos po-

dem mencionar os termos reagentes e produtos e dizer que 

a energia tem um papel importante nessas transformações.

Professor, na discussão desse exercício, é 

possível destacar as ideias a seguir.
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 f Desde o princípio, o ser humano tem bus-

cado modificar o ambiente que o cerca, seja 

por necessidade de proteção e segurança, 

para obtenção de alimentos ou por fatores 

estéticos. Independentemente dos motivos, 

desde cedo aprendeu a transformar a maté-

ria disponível, de modo que ela passasse a 

suprir seus anseios e necessidades, das mais 

básicas às mais supérfluas.

 f Quase sempre essa modificação da matéria 

envolve a formação de substâncias diferen-

tes daquelas que já existiam. Outras vezes 

busca-se, ao contrário, impedir a ocorrên-

cia de transformações na matéria.

 f As transformações da matéria, na maioria 

das vezes, envolvem a interação entre dife-

rentes materiais ou entre materiais e alguma 

forma de energia. Assim, vale a pena consi-

derar a importância do domínio da produ-

ção e manutenção do fogo pelo ser humano 

desde os tempos mais remotos, nas mais di-

versas áreas da vida: alimentação, seguran-

ça, conforto etc.

 f Nem toda interação entre a energia e a ma-

téria promove a formação de novas substân-

cias. Pode ser que o estado físico do material 

sofra alterações sem que isso implique a 

formação de outro material. É o que ocor-

re, por exemplo, quando um artesão derrete 

parafina para a confecção de velas decorati-

vas. A barra de parafina é aquecida em um 

recipiente até passar do estado sólido para 

o líquido a fim de ser moldada na produção 

da vela. No decurso da confecção da vela, a 

parafina líquida volta a ser sólida. A partir 

dessa situação, você pode propor aos alunos 

o seguinte questionamento: A parafina nesse 

processo sofreu alguma mudança em sua com-

posição ou apenas em seu estado físico e sua 

aparência? Esse exemplo é diferente do que 

ocorre quando a vela é queimada. Nesse pro-

cesso, a parafina e o oxigênio do ar são trans-

formados em gás carbônico, vapor d’água e 

fuligem, e esse processo é acompanhado pela 

liberação de energia térmica e luminosa. As-

sim, no caso do derretimento da parafina, a 

interação não gera uma transformação na 

composição química da parafina. Isso é bem 

diferente do que ocorre no caso da queima, 

na qual a interação gera uma transformação 

na composição química dos materiais de 

partida.

 f As interações que geram transformações 

na composição química dos materiais de 

partida são chamadas transformações quí-
micas. Os materiais de partida, necessários 

para essa transformação, são chamados 

reagentes, e aqueles que são formados no 

fim do processo são chamados produtos da 

transformação química. Em outras pala-

vras, pode-se dizer que nas transformações 
químicas ocorre a formação de novas subs-
tâncias, diferentes dos reagentes em sua 

composição e suas propriedades.

É importante lembrar que os alunos 

ainda não têm em mente um modelo cor-

puscular da matéria (modelos atômicos de 

Dalton, Thomson etc.). Por isso, a definição 

de transformação química a ser adotada neste 
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momento não pode considerar as ideias de  

rearranjo de átomos ou de quebra e forma-

ção de ligações químicas, assuntos que serão 

abordados apenas nos próximos volumes. 

Portanto a definição que será empregada nes-

te momento é a de que “uma transformação 

química é um processo no qual há a formação 

de novas substâncias”.

O conceito de substância será definido com 

maior rigor nas próximas atividades. Neste 

momento basta compreender que substância é 

um material de composição fixa (diferente das 

misturas que podem variar sua composição) e 

com propriedades e características que serão 

estudadas mais adiante. Embora substância 

e material tenham significados diferentes, é 

aceitável, enquanto os conceitos estão sen-

do construídos (e não apenas memorizados), 

tratá-los indistintamente. Em outras palavras, 

uma transformação química pode também ser 

entendida como um processo em que se forma 

um novo material.

Retome a produção da cal e discuta se nela 

ocorrem transformações químicas. O texto da 

Situação de Aprendizagem 1 mostra, de forma 

esquemática, que o calcário, quando aquecido 

a temperaturas superiores a 900 ºC, se trans-

forma em cal viva e gás carbônico. O calcário 

é uma rocha sedimentar formada basicamente 

por uma substância chamada carbonato de 

cálcio, cuja fórmula química é CaCO3. Já a cal 

viva, formada na calcinação, é um material 

constituído especialmente de óxido de cálcio, 

CaO. O gás carbônico que também foi forma-

do é o dióxido de carbono, CO2.

É interessante destacar o fato de que as 

transformações sofridas pelo material de par-

tida (reagente), nesse caso, foram muito mais 

que uma mudança de estado físico ou de apa-

rência; houve mudança na composição quími-

ca e a formação de duas novas substâncias. Por 

isso, a calcinação pode ser considerada uma 

transformação química. Esse processo pode ser 

representado pela equação química a seguir.

CaCO3(s) + energia CaO(s) + CO2(g)
(calcário sólido) (cal viva sólida) (gás carbônico)

(carbonato de cálcio) (óxido de cálcio) (dióxido de carbono)

De forma semelhante, a hidratação da cal 

viva para a formação da cal extinta (hidróxido 

CaO(s) + H2O(l) Ca(OH)2(s) + energia

(cal viva sólida) (água líquida) (cal extinta sólida)

(óxido de cálcio) (água) (hidróxido de cálcio)

de cálcio, Ca(OH)2) pode ser representada por 

meio da equação química:
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É importante destacar que você não deve 

esperar que os alunos compreendam total-

mente as fórmulas e equações químicas nes-

te momento. Elas devem ser tratadas como 

representações químicas das substâncias. Os 

alunos provavelmente sabem que H2O repre-

senta a substância água. Dessa maneira, pode 

ser mencionado que CaO representa a subs-

tância óxido de cálcio presente na cal viva. 

As equações químicas devem ser tratadas 

como representações das interações e trans-

formações químicas, sem a preocupação com 

balanceamento, rearranjo de átomos ou liga-

ções químicas. Devem sempre estar acompa-

nhadas dos nomes das substâncias envolvidas 

como reagentes ou produtos e é recomendável 

também a indicação dos estados físicos das 

substâncias. Neste momento, uma equação 

química sem os nomes das substâncias tem 

pouco ou nenhum significado para os alunos, 

mas acompanhada dessa “tradução” pode 

auxiliá-los no domínio da linguagem pró-

pria da Química. É importante lembrar que 

as representações da Química possibilitam o 

estabelecimento de uma conexão entre o que 

é visível e macroscópico (substâncias e fenô-

menos) com o que é invisível e microscópico 

(modelos da constituição e da transformação 

da matéria) e que o processo de aquisição e 

domínio dessa linguagem é fundamental na 

aprendizagem da Química, que ocorre de for-

ma contínua e progressiva, em um constante 

processo de reelaboração de significados.

A linguagem simbólica da Química pode 

ser introduzida nas aulas aos poucos, para 

que os alunos se acostumem com ela, mesmo 

que não sejam completamente entendidas 

e exploradas inicialmente. Assim, deve-se 

usar essa linguagem nas aulas, mas não 

se pode exigir que os alunos decorem ou 

saibam interpretá-la em nível (sub)micros-

cópico. Eles serão capazes de fazer essas 

relações somente após a discussão da natu-

reza corpuscular da matéria, no final deste 

caderno.

Você pode utilizar como instrumento 

de avaliação para essa parte da atividade as 

questões propostas a seguir.

3. Comente de que forma, na Antiguidade, o 

domínio do fogo proporcionou ao ser hu-

mano melhores condições de:

a) segurança;
Dominar o fogo ajudou o ser humano a afugentar animais 

perigosos e a manter suas habitações um pouco mais segu-

ras durante a noite.

b) alimentação;

O domínio do fogo possibilitou ao ser humano cozinhar e 

defumar os alimentos (principalmente as carnes), tornando-

-os mais macios e conservando-os por mais tempo.

c) conforto.

Com o fogo, os ambientes puderam ser aquecidos duran-

te as épocas de frio, o que aumentou o conforto para o ser 

humano.

4. Muitas pessoas confundem mudanças de 

estado físico com a ocorrência de transfor-

mações químicas. Analise os fenômenos a 

seguir e comente essa ideia.
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a) Queima do gás de cozinha.

É uma transformação química em que o gás reage com 

oxigênio, e não uma simples mudança de estado físico. Os 

materiais formados também são gases, ou seja, existem trans-

formações químicas que ocorrem sem que haja mudança de 

estado físico dos materiais envolvidos.

b)   Evaporação do álcool em contato com 

a pele.

Nesse fenômeno não ocorre transformação química, apenas 

uma mudança de estado físico em que o álcool líquido se 

torna álcool gasoso.

5. uma ideia muito comum é a de que são 

necessárias, pelo menos, duas substâncias 

interagindo para que ocorra uma transfor-

mação química.

a) Você concorda com essa ideia? Justifique.

Alguns alunos já poderão perceber que a ideia está equivo-

cada, pois existem transformações químicas que ocorrem 

com um único reagente, como a decomposição do calcário.

b) Considere os casos de transformações 

químicas a seguir:

Calcinação do calcário calcário  cal viva + gás carbônico

Efervescência da água oxigenada água oxigenada  água + gás oxigênio

Formação do gás ozônio gás oxigênio  gás ozônio 

 A análise desses casos confirma ou contra-

ria a ideia de que são necessárias, pelo me-

nos, duas substâncias para que ocorra uma 

transformação química? Explique.

A análise desses casos confirma a ideia de que podem ocor-

rer transformações com apenas uma substância, pois todos 

eles são transformações químicas que ocorrem tendo um 

único reagente.

grade de avaliação da atividade 1 

Espera-se que os alunos, ao fim dessa ativi-

dade, tenham ampliado sua visão sobre a im-

portância das transformações químicas para a 

sobrevivência e o desenvolvimento da huma-

nidade. Eles também deverão compreender e 

aplicar os conceitos de transformação quími-

ca, reagente e produto na análise de diversos 

fenômenos.

Na questão 5, espera-se que os alunos possam 

compreender que não é sempre necessária a pre-

sença de mais de uma substância para que ocorra 

uma transformação química. Nas transformações 

químicas citadas no item b, a formação de produ-

tos ocorre a partir de um único reagente: a calcina-

ção do calcário ocorre em razão da interação desse 

material com energia térmica; a efervescência da 

água oxigenada ocorre em razão da interação de 

peróxido de hidrogênio com um catalisador, como 

enzimas presentes no sangue e na batata, mas que 

não são consideradas reagentes, pois não são 

consumidas durante a transformação; a forma-

ção do gás ozônio ocorre em razão da interação 

entre gás oxigênio e radiação ultravioleta. Não é 

aconselhável entrar no mérito da classificação das 

transformações químicas (decomposição, síntese, 

dupla-troca etc.) visto que elas de nada servem 

para a compreensão desses fenômenos.
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Com base nas discussões das questões 4 e 5, 

espera-se que os alunos possam superar as ideias 

de “transformação química como um proces- 

so da mesma natureza que a mudança de estado 

físico” e que “nas transformações químicas são 

sempre necessários dois ou mais reagentes”.

As questões propostas buscam confrontar 

algumas das concepções equivocadas sobre 

transformações químicas, mas cabe a você iden-

tificar essas ideias e debatê-las com os alunos. 

Você pode propor outras questões que avaliem a 

aprendizagem dos conceitos trabalhados.

Atividade 2 – Como reconhecer a  
ocorrência de transformações 
químicas?

Você pode iniciar a atividade perguntando 

aos alunos: Como podemos identificar a ocor-

rência de uma transformação química? Como 

podemos saber se em uma interação houve a 

formação de novas substâncias?

Sugestão de experimento – Evidências de 
transformações químicas

Nesse experimento, os alunos poderão obser-

var algumas evidências indicativas de ocorrência 

de transformações químicas. O objetivo aqui é 

mostrar que alguns sinais indicam (e não confir-

mam) a ocorrência de transformações químicas.

Caso não tenha algum dos materiais ou 

reagentes indicados no roteiro experimental, é 

possível substituir ácido clorídrico por vinagre 

e carbonato de cálcio por mármore triturado 

ou qualquer carbonato ou bicarbonato disponí-

vel. É possível ainda não realizar uma ou mais 

partes do experimento ou até substituí-lo por 

outras reações que atendam aos mesmos obje-

tivos. Sugerimos, contudo, que a tradicional ex-

periência de precipitação de iodeto de chumbo 

seja evitada em razão da poluição que o descarte 

inadequado de compostos de chumbo causa ao 

ambiente. O mais importante é que os alunos te-

nham a oportunidade de observar essas evidên-

cias e que isso resulte em maior compreensão do 

conceito de transformação química. Procure ex-

plorar os sentidos dos estudantes na observação 

das evidências: sons de efervescência, mudanças 

de temperatura, cheiros característicos e mudan-

ças de cor e textura fazem parte dos sinais que 

indicam (mas não garantem) a ocorrência de 

transformações químicas, além das tradicionais 

precipitação e formação de gás.

Antes de iniciar qualquer atividade experi-

mental, é preciso prestar atenção em algumas 

orientações sobre segurança em laboratório 

para que a atividade (mesmo se for feita de 

maneira demonstrativa) não ofereça nenhum 

risco à saúde. Alguns cuidados precisam ser 

abordados: 

1. prender os cabelos ao trabalhar com fogo 

(lamparina, bico de Bunsen);

2. usar aventais e óculos de segurança;

3. não tocar em vidros quentes;

4. evitar contato da pele e dos olhos com 

qualquer reagente (principalmente ácidos e  
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Materiais e reagentes

 f 5 tubos de ensaio;

 f 2 béqueres de 100 mL ou 250 mL ou copos 

de vidro;

 f 1 canudinho de refrigerante;

 f 1 bastão de vidro ou colher de plástico;

 f 1 espátula ou palito de sorvete;

 f 1 pisseta com água;

 f sulfato de cobre pentaidratado;

 f hidróxido de sódio;

 f água de cal ou solução de hidróxido de cálcio 

filtrada (preparada antecipadamente);

 f raspa de magnésio ou zinco;

 f palha de aço (½ esponja);

 f solução de ácido clorídrico (aproximada-

mente 1 mol · L–1) ou vinagre;

 f carbonato de cálcio (ou mármore triturado ou 

qualquer carbonato ou bicarbonato).

preparo da água de cal: adicione 1 colher (café) 

de cal em 100 mL de água, agite a mistura e filtre.

procedimento experimental

As observações deverão ser anotadas na 

tabela que se encontra no final do roteiro. Na 

coluna “Estado inicial”, descreva os aspectos 

gerais das substâncias presentes no sistema an-

tes da interação; na coluna “Estado final”, des-

creva os aspectos gerais das substâncias depois 

da interação; em “Evidências de transformações 

químicas”, descreva os sinais observados nas 

transformações.

bases; por exemplo, nunca agite um tubo 

de ensaio tampando-o com o polegar);

5. não aquecer substâncias com a boca do 

frasco voltada para o próprio rosto ou na 

direção de algum colega; 

6. não inalar vapores de forma direta ao ten-

tar identificar cheiros característicos; 

7. não ingerir nenhum alimento enquanto

estiver realizando o experimento;

8. seguir sempre as orientações.

Esses alertas devem ser feitos antes de toda 

e qualquer atividade experimental, pois os 

alunos tendem a esquecê-los.

Outra orientação importante, embora 

pareça óbvia, é que todo experimento deve 

ser testado com antecedência, bem como 

a forma como será executado pelos alunos 

ou com eles. Nunca realize com os alunos 

um experimento que não tenha sido pre-

viamente testado. É muito comum ocorrer 

imprevistos com os materiais e reagentes 

empregados, mesmo com os professores 

mais experientes.
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1a parte – Solução de ácido clorídrico (ou vinagre) 

e carbonato de cálcio

1. Coloque cerca de 2 mL da solução de áci-

do clorídrico (HCl(aq)) em um tubo de en-

saio.

2. Adicione uma quantidade de carbonato de 

cálcio (CaCO3) equivalente a um grão de fei-

jão (uma ponta de espátula) no tubo conten-

do a  solução ácida.

3. Observe e anote o que está sendo solicita-

do na tabela que se encontra no final deste 

roteiro. 

2a parte – Solução de sulfato de cobre e solução de 

hidróxido de sódio

1. Coloque uma ponta de espátula de sulfato de 

cobre pentaidratado (CuSO4 · 5H2O) em um 

tubo de ensaio.

2. Adicione cerca de 4 mL de água no tubo de 

ensaio contendo o sulfato de cobre. Agite-o 

até dissolver completamente o sólido.

3. Coloque duas pontas de espátula de hidró-

xido de sódio (NaOH) em outro tubo de en-

saio. Tenha cuidado ao manusear o hidróxi-

do de sódio, pois é extremamente perigoso se 

entrar em contato com a pele e os olhos ou se 

ingerido.

4. Adicione cerca de 4 mL de água no tubo de 

ensaio contendo o hidróxido de sódio. Agite-

-o até dissolver completamente o hidróxido. 

Envolva o fundo do tubo de ensaio com uma 

das mãos e observe.

5. Transfira a solução de sulfato de cobre para o 

tubo de ensaio contendo a solução de hidró-

xido de sódio.

6. Observe e anote o que está sendo solicitado na 

tabela que se encontra no final deste roteiro.

3a parte – Solução de sulfato de cobre e palha de aço

1. Coloque uma quantidade equivalente a ½ 

colher (café) de sulfato de cobre pentaidrata-

do em um béquer.

2. Adicione água até a metade da capacidade 

do béquer. Agite-o até dissolver completa-

mente o sulfato.

3. Coloque a palha de aço na solução de sulfato 

de cobre contida no béquer. Agite levemente por 

alguns minutos (o aço é, na verdade, uma liga 

formada principalmente por ferro e carbono).

4. Observe e anote o que está sendo solicitado na 

tabela que se encontra no final deste roteiro.

4a parte – Solução de ácido clorídrico e magnésio 

ou zinco

1. Coloque cerca de 2 mL da solução de ácido 

clorídrico em um tubo de ensaio. 

 Observação: neste caso, se dispuser apenas de 

zinco, não é possível substituir o ácido clorí-

drico por vinagre.
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2. Adicione uma raspa de metal – magnésio 

(Mg) ou zinco (zn) – à solução ácida do tubo 

de ensaio. Agite levemente.

3. Observe e anote o que está sendo solicitado na 

tabela que se encontra no final deste roteiro.

5a parte – Solução de ácido clorídrico e hidróxido 

de sódio

1. Coloque cerca de 2 mL da solução de ácido 

clorídrico em um tubo de ensaio.

2. Adicione cuidadosamente uma ponta de es-

pátula de hidróxido de sódio ao tubo de en-

saio contendo o ácido. Agite com cuidado.

3. Envolva o tubo de ensaio com uma das mãos.

4. Observe e anote o que está sendo solicitado na 

tabela que se encontra no final deste roteiro.

6a parte – gás carbônico e água de cal

1. Coloque água de cal filtrada no outro béquer 

até metade de sua capacidade.

2. Com o canudinho, sopre vigorosamente na 

água de cal de modo a fazer bolhas de ar. 

Faça isso por cerca de um minuto.

3. Observe e anote o que está sendo solicitado na 

tabela a seguir.

Sistema
Estado  
inicial

Estado  
final

Evidências de 
transformações químicas

Ácido clorídrico e carbonato  
de cálcio Desprendimento de gás

Sulfato de cobre pentaidratado, água e 
hidróxido de sódio

Formação de um sólido gelatinoso 
(hidróxido de cobre)

Sulfato de cobre pentaidratado, água e 
palha de aço (ferro)

Descoramento da solução e forma-
ção de um sólido vermelho escuro 
(cor de cobre)

Ácido clorídrico e magnésio ou zinco Desprendimento de gás, corrosão do 
metal e liberação de energia térmica

Ácido clorídrico e hidróxido de sódio Liberação de energia térmica

Gás carbônico e água de cal Formação de um sólido branco  
em pó

Tabela 2.
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As questões propostas têm como objeti-

vo auxiliar os alunos a reconhecer as trans-

formações químicas por meio de evidências 

observáveis. O preenchimento da tabela não 

precisa apresentar um padrão, pois, geralmen-

te, os alunos expressam-se de maneira colo-

quial, não utilizando a linguagem científica. 

É importante ressaltar que, assim como nem 

toda transformação química possui evidência 

perceptível, nem toda evidência garante que 

ocorreu uma transformação química.

Caso a experiência seja realizada de forma 

demonstrativa, essa tabela pode ser preen-

chida na lousa, no decorrer do experimento. 

Dois ou mais alunos podem participar desse 

processo ao realizar partes do experimento, 

sob sua orientação, e preencher a tabela na 

lousa.

Questões para análise do experimento

1. Analisando as anotações da tabela de re-

gistro de observações do experimento, em 

quais das interações você considera que 

houve a formação de novas substâncias?

Em todas as interações observadas houve a formação de no-

vas substâncias.

2. Quais das interações realizadas no experi-

mento você considera que são transforma-

ções químicas? Explique.

Todas as interações realizadas no experimento são transfor-

mações químicas, pois em todas elas houve a formação de 

novas substâncias.

1. Considere os fenômenos a se-

guir, cite as evidências de intera-

ções e diga se são transformações químicas 

ou não:

a) água sanitária em roupa colorida;

Evidência de interação: descoramento do tecido. É 

uma transformação química.

b) ferver água;

Evidência de interação: formação de bolhas de gás e sua libe-

ração. Não é uma transformação química.

c) obtenção de sal a partir da água do mar;

Evidência de interação: diminuição da quantidade de 

líquido e formação de um sólido branco e cristalino. 

Não é uma transformação química.

d) enferrujamento de um portão de ferro;

Evidência de interação: aparecimento de uma crosta de cor 

avermelhada, aparecimento de alguns orifícios onde havia ferro, 

mudança da cor cinza para vermelho-tijolo, diminuição da re-

sistência e aumento da corrosão. É uma transformação química.

e) amadurecimento de uma fruta;

Evidência de interação: mudança de sabor, textura, cor 

e cheiro. É uma transformação química.

f) evaporação da acetona.

Evidência de interação: diminuição do volume do líquido. 

Não é uma transformação química.

2.  Analise os seguintes fenômenos e assinale 

aqueles que podem ser considerados trans-

formações químicas:

( ) dissolução de sal em água;

( )  explosão de uma bombinha de pól-

vora;

( ) corrosão de um cano de cobre;

x

x
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( )  derretimento de um sorvete;

( )  apodrecimento de um pedaço de ma-

deira;

( )   corrosão de uma pia de mármore 

pelo vinagre;

( )  queima de uma vela;

( )  mistura de suco em pó com água e 

açúcar.

grade de avaliação da atividade 2

Espera-se que nessa atividade experi-

mental os alunos observem as evidências e, 

a partir da análise delas, identifiquem que 

houve transformações químicas em todos os  

sistemas.

Antes de discutir a questão 1 da Lição de 

Casa, é interessante chamar a atenção para o 

fato de que na dissolução do hidróxido de só-

dio (2a parte) houve liberação de energia tér-

mica, mas as dissoluções geralmente não são 

consideradas transformações químicas, pois 

a solução não é uma nova substância, e sim 

x

x

x

uma mistura de substâncias. Ao aquecer essa 

mistura até evaporar toda a água, obtém-se 

novamente o hidróxido de sódio sólido. En-

tretanto, na interação entre hidróxido de sódio 

e ácido clorídrico houve também a liberação 

de energia térmica, mas essa interação é con-

siderada uma transformação química, já que 

a evaporação da água dessa mistura mostra-

ria a formação do sal cloreto de sódio, uma 

substância que não existia anteriormente no 

sistema. Assim, o fato de haver liberação de 

energia térmica não garante a ocorrência de 

uma transformação química. Da mesma for-

ma, a mudança de cor pode não estar relacio-

nada a uma transformação química, como no 

caso do aquecimento do ferro, que pode ficar 

incandescente (vermelho), mas não deixa de 

ser ferro. Você pode também chamar a aten-

ção para a formação de gás na ebulição da 

água, como outro exemplo. Assim, deve-se le-

var os alunos a refletir se o sinal percebido está 

ou não relacionado ao aparecimento de uma 

substância diferente daquelas que existiam no 

início do processo. 

SITuAçãO DE APRENDIzAgEM 3 
FATORES QuE PODEM SER ANALISADOS NAS  

INTERAçõES E TRANSFORMAçõES QuíMICAS

Propomos nesta Situação de Aprendiza-

gem que sejam analisados três diferentes fato-

res envolvidos nas interações entre materiais 

e entre materiais e energia, quer sejam trans-

formações químicas ou não: o tempo gasto; 

a absorção e a liberação de energia; e a pos-

sibilidade de se reverter esses processos. Essa 

percepção vai permitir aos alunos ampliar sua 

compreensão sobre as transformações quími-

cas e, posteriormente, servirá como ponto de 

ancoragem para facilitar a aprendizagem dos 

conceitos de cinética química, termoquímica 

e equilíbrio químico. Além disso, esses fatores 

são importantes também no sistema produtivo 
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e no dia a dia, como será evidenciado nas dis-

cussões sobre as transformações químicas que 

Conteúdos e temas: transformações químicas; energia em processos endo/exotérmicos; tempo envolvido 
nas transformações; revertibilidade de algumas transformações.

Competências e habilidades: reconhecer a importância dos fatores tempo, energia e revertibilidade nas 
interações e transformações químicas que ocorrem no dia a dia e no sistema produtivo.

Sugestão de estratégias de ensino: levantamento das ideias dos alunos; aula expositiva dialógica; experi-
mento; problemas, questões abertas e questões de classificação.

Sugestão de recursos: materiais e reagentes para realização do experimento.

Sugestão de avaliação: respostas às questões e aos problemas e participação na discussão do experimento.

Atividade 1 – O fator tempo 
nas interações e transformações 
químicas

Para que os alunos possam construir um 

conceito mais amplo de transformação quí-

mica, pode-se analisar o tempo envolvido nes-

ses fenômenos ao considerar, por exemplo, o 

tempo necessário para que se observe o sur-

gimento de algum sinal perceptível de trans-

formação no material ou o tempo necessário 

para que essa transformação se complete.

Você pode iniciar essa atividade retoman-

do a questão do tempo gasto na calcinação do 

calcário, como foi visto no texto “Produção e 

uso da cal”. Questione, em seguida, os alunos: 

Vocês consideram que todas as transforma-

ções químicas demoram o mesmo tempo para 

ocorrer? Quais exemplos podem ser citados 

de transformações químicas que sejam muito 

demoradas? E as que demoram pouco tempo? 

Qual é a importância desse aspecto para as in-

dústrias?

Você pode propor os seguintes exercícios, 

que estão no Caderno do Aluno.

Exercícios em sala de aula 

1. Analise as transformações químicas a se-

guir, classificando-as, quando possível, 

como instantâneas (percebem-se sinais de 

transformação imediatamente, ou seja, em 

até um segundo após o início da transfor-

mação) ou não instantâneas. Complete 

a tabela com os “Sinais perceptíveis” e a 

“Classificação” para cada fenômeno.

ocorrem na produção da cal, do álcool etílico 

e do ferro nas atividades subsequentes.
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transformação química
Sinais  

perceptíveis
Classificação

Calcinação do calcário Aparentemente nenhum 
sinal Não é possível classificar

Interação entre carbonato de cálcio e ácido clorídrico Efervescência (formação 
de gás) Instantânea

Queima do álcool Liberação de energia tér-
mica e luminosa Instantânea

Apodrecimento de uma fruta Mudança de textura, cor, 
odor e sabor Não instantânea

Formação de sólido gelatinoso (hidróxido de cobre) 
na interação entre soluções de sulfato de cobre e de 
hidróxido de sódio

Formação de sólido (pre-
cipitado) Instantânea

Enferrujamento de um portão de ferro Mudança de cor e textura Não instantânea

Cozimento de um ovo Mudança de cor e textura Não instantânea

2. Faça um resumo das principais ideias que 

surgiram durante a discussão.

A resposta é pessoal, mas espera-se que os alunos entendam 

que há na natureza transformações que podem ser rápidas ou 

lentas e que esse aspecto pode ser controlado ou modificado.

Na discussão dessa atividade, as seguintes 

ideias podem ser destacadas:

 f um dos fatores importantes em relação às 

interações, sejam transformações químicas 

(processos que resultam na formação de 

novas substâncias) ou não, é o tempo ne-

cessário para que elas ocorram.

 f Avaliar o tempo em que as transformações 

ocorrem é especialmente relevante no siste-

ma produtivo em seus mais diversos setores: 

indústria, agropecuária e serviços. Vamos 

considerar, por exemplo, o caso da produção 

da cal. Os processos de calcinação usados 

durante o período colonial em alguns países 

apresentavam eficiência muito baixa, pois 

eram necessários cerca de três dias para com-

pletar a transformação do calcário em gás 

carbônico e cal viva. Atualmente, com a mo-

dernização dos fornos, diminuiu-se o tempo 

de produção para apenas algumas horas.

 f Além dos contextos industriais, o fator 

tempo também é importante no dia a dia 

do cidadão comum. Como exemplos, po-

de-se pensar na importância de se reduzir 

o tempo de cozimento dos alimentos e de 

se aumentar o tempo envolvido na dete-

rioração dos mantimentos. Esses exemplos 

mostram que, algumas vezes, precisa-se di-

minuir o tempo em que as transformações 

químicas ocorrem e, em outros, é desejável 

que esse tempo seja o maior possível.

Tabela 3.
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grade de avaliação da atividade 1 

Nessa atividade da Situação de Aprendizagem 

3, os alunos devem compreender a importância 

do fator tempo nas transformações químicas e sa-

ber identificar as que ocorrem instantaneamente 

ou não, de acordo com o critério estabelecido na 

atividade. 

Atividade 2 – O fator energia 
nas interações e transformações 
químicas

Outro aspecto importante das transfor-

mações químicas está relacionado ao pro-

cesso de absorção e liberação de energia. 

Essa energia pode ou não ser percebida pelo 

ser humano e depende das condições em 

que ocorrem as transformações e do balan-

ço energético envolvido. Esse tópico será 

aprofundado na 2a série do Ensino Médio, 

quando for discutida a energia de ligação. 

Entretanto, neste momento, é suficiente que 

os alunos compreendam que algumas trans-

formações químicas vão liberar energia, co-

mumente na forma de energia térmica, ao 

passo que outras vão absorvê-la. Você pode 

discutir essas ideias apenas no nível macros-

cópico das transformações químicas. Podem 

ser citados exemplos de transformações que 

liberam energia térmica, como a queima da 

madeira, e de outras que a absorvem, como 

o cozimento de um ovo. Além da energia tér-

mica, a luz, a eletricidade e o som são outras 

formas de energia que podem estar presentes 

nas transformações químicas.

Exercício em sala de aula

1. Qual é o significado de transformação exo-

térmica e de transformação endotérmica?

Auxilie os alunos em uma abordagem da absorção e da libe-

ração de energia nas transformações químicas apenas no nível 

macroscópico. Muitas vezes, quando percebem que um reci-

piente em que está ocorrendo transformação química aquece, 

os alunos têm dificuldade em associar esse fenômeno à libera-

ção de calor. É importante ressaltar que o calor que aqueceu 

o recipiente foi liberado da reação que ocorre no seu interior. 

O mesmo vale para o resfriamento de um recipiente: a reação 

consome o calor de suas imediações, por isso há o resfriamento.

Sugestão de experimento: aquecimento e 
hidratação do sulfato de cobre

Você pode realizar este experimento de forma 

demonstrativa, contudo o mais indicado é que 

a turma seja dividida em oito ou nove grupos 

de cinco alunos para que cada um deles possa 

realizá-lo, dependendo da disponibilidade dos 

recursos. Caso não haja tripé, tela de amianto 

ou béquer, o experimento pode ser feito em um 

tubo de ensaio de vidro refratário com uma pin-

ça de madeira; basta fazer algumas adaptações 

no procedimento experimental.

Deve-se retomar as orientações sobre se-

gurança no laboratório, como descrito na 

atividade experimental sobre evidências de 

transformações químicas.

Neste experimento, é possível explorar os 

conceitos de transformação química, tempo, 

energia e revertibilidade.
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Materiais e reagentes

 f 1 lamparina a álcool;

 f 1 tripé;

 f 1 tela de amianto;

 f 1 béquer de 100 mL;

 f 1 colher (de café);

 f 1 espátula de madeira;

 f 1 pisseta ou conta-gotas com água;

 f 1 pinça de madeira;

 f sulfato de cobre pentaidratado.

procedimento experimental

1. Coloque o béquer sobre o tripé e a tela de 

amianto.

2. Adicione cerca de ½ colher (café) de sulfato 

de cobre pentaidratado (CuSO4 · 5H2O) no 

béquer.

3. Aqueça o sulfato de cobre pentaidratado 

sobre a chama da lamparina misturando-o 

com a espátula de madeira até que a trans-

formação observada seja completada. Se 

necessário, segure o béquer com a pinça de 

madeira.

4. Apague o fogo, anote suas observações e dei-

xe o béquer esfriar por alguns minutos.

5. Depois que o béquer estiver frio, coloque-o 

sobre a palma de uma das mãos e solicite a 

um colega que adicione algumas gotas de 

água sobre o sólido do béquer até que o sóli-

do fique úmido.

6. Anote suas observações.

Questões para análise do experimento

1. Comparando o estado final com o estado 

inicial da transformação em que foi aque-

cido o sulfato de cobre pentaidratado, você 

considera que houve uma transformação 

química? Explique sua resposta e, em caso 

afirmativo, quais materiais seriam reagen-

tes e quais seriam produtos?

Sim, pois ocorreu mudança de cor, consumo de energia tér-

mica e percebeu-se a saída de um vapor que se condensou na 

parede do béquer ou no tubo de ensaio e que, possivelmente, 

deve ser água. O reagente seria o sulfato de cobre pentaidrata-

do, e os produtos, o sulfato de cobre anidro e a água.

2. O que você observou ao adicionar água ao 

sólido contido no béquer? Como você ex-

plica o que aconteceu?

Ocorreu mudança de cor (branco para azul) e houve aque-

cimento. Esses fatos indicam que houve uma transformação 

química e que esse processo de hidratação do sulfato de co-

bre envolveu liberação de energia térmica.
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a) Explique o que essas representações  

significam.

As representações indicam que, na calcinação (desidratação), 

o sulfato de cobre interage com a energia, formando sulfato 

de cobre anidro e água; portanto, a transformação é endotér-

mica. Na hidratação, o sulfato de cobre anidro interage com 

água, formando sulfato de cobre pentaidratado e liberando 

energia térmica; portanto, a transformação é exotérmica.

b) Reescreva essas equações substituindo os 

nomes das substâncias pelas suas respec-

tivas fórmulas químicas (sulfato de cobre 

pentaidratado = CuSO4 · 5 H2O; sulfato 

de cobre anidro = CuSO4; água = H2O).

CuSO4 . 5 H2O + energia     CuSO4 + H2O (desidratação) 

CuSO4 + H2O       CuSO4 · 5 H2O + energia (hidratação) 

Observação: não foi considerada a estequiometria (ou o ba-

lanceamento) da reação, uma vez que esse assunto ainda não 

foi introduzido. Entretanto, pode haver alunos que percebam 

a necessidade de representar as cinco partículas de água nas 

duas situações, o que pode ser uma boa oportunidade para 

problematizar a questão, sem a pretensão de desenvolver o 

conteúdo, que será abordado posteriormente.

grade de avaliação da atividade 2 

A partir desse experimento os alunos tive-

ram a oportunidade de conhecer um exem-

plo de fenômeno endotérmico (que absorve 

energia na forma de calor), a desidratação do 

sulfato de cobre pentaidratado (sólido azul) 

formando sulfato de cobre anidro (sólido 

branco). A mudança de cor e o desprendimen-

to de vapor d’água são evidências que indicam 

que esse fenômeno se trata de uma transfor-

mação química. Foi possível conhecer tam-

bém um exemplo de fenômeno exotérmico, a 

hidratação do sulfato de cobre, uma transfor-

mação química evidenciada  pela mudança de 

cor de branca para azul.

3. A interação da água com o sólido do bé-

quer pode ser considerada uma transfor-

mação química? Explique sua resposta e, 

em caso afirmativo, quais materiais seriam 

reagentes e quais seriam produtos?

Sim, pois foi possível perceber algumas evidências que indi-

caram que o material no início (reagente) era diferente do 

material ao final (produtos) do experimento. Os reagentes 

são o sulfato de cobre anidro e a água, e o produto, o sulfato 

de cobre pentaidratado.

4. Classifique o aquecimento do sulfato de co-

bre pentaidratado e a hidratação do sólido re-

sultante desse aquecimento como fenômenos 

endotérmicos ou exotérmicos. Justifique.

O aquecimento é um fenômeno endotérmico, pois absorve 

calor, e a hidratação, exotérmico, pois libera calor.

5. Os fenômenos observados nesse experimen-

to podem ser apresentados, em linguagem 

esquemática, pelas representações a seguir.

sulfato de cobre pentaidratado + energia  sulfato de cobre anidro + água (desidratação)

                               (sólido azul)                                            (sólido branco)

sulfato de cobre anidro + água  sulfato de cobre pentaidratado +  energia (hidratação)

                        (sólido branco)                                        (sólido azul)

QUIM_CP_vol1_1s_2014.indd   30 17/07/14   14:34



31

Química – 1a série – Volume 1

Atividade 3 – revertibilidade nas 
interações e transformações químicas

Outro fator a ser considerado nas interações 

e transformações químicas é a possibilidade de 

revertê-las. Esse fator é importante, pois parte 

das transformações químicas é irrevertível, ou 

seja, uma vez que o reagente se transforma em 

produto, pode ser difícil recuperá-lo. 

Para iniciar essa atividade, você pode au-

xiliar os alunos a responder as questões a 

seguir.

Exercícios em sala de aula

1. Escreva com suas palavras o significado de 

transformação revertível.

Os alunos devem mencionar que, nesse tipo de transforma-

ção, os reagentes são facilmente recuperáveis sem a adição 

de novos materiais.

2. Escreva com suas palavras o significado de 

transformação irrevertível.

Os alunos devem mencionar que, nesse tipo de transforma-

ção, não se consegue recuperar os reagentes, a não ser pela 

adição de outros materiais e por meio de outros procedi-

mentos.

Você pode citar como exemplos de proces-

sos revertíveis o derretimento da parafina na 

produção de vela e a desidratação do sulfato 

de cobre pentaidratado; e como exemplos de 

processos irrevertíveis, a corrosão de um por-

tão de ferro e a dissolução de um comprimido 

efervescente de sal de fruta.

parafina sólida + energia  parafina líquida (derretimento)

parafina líquida  parafina sólida + energia (solidificação)

sulfato de cobre pentaidratado + energia  sulfato de cobre anidro + água (desidratação)

sulfato de cobre anidro + água  sulfato de cobre pentaidratado + energia (hidratação)

3. Classifique os fenômenos a seguir como revertíveis ou irrevertíveis.

Fenômeno Classificação
Queima de uma vela Irrevertível

Amadurecimento de legumes Irrevertível

Hidratação da cal viva Revertível

Corrosão do magnésio ou zinco por ácido Irrevertível

Cozimento de um ovo Irrevertível

Tabela 4.
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Não se deve confundir os termos revertí-

vel e reversível. Nas transformações químicas 

reversíveis a formação do produto e a regene-

ração do reagente ocorrem ao mesmo tempo e 

seguem os mesmos caminhos. Isso não ocorre 

necessariamente nas transformações revertí-

veis, ou seja, o caminho de reação da regene-

ração dos reagentes não precisa ser o mesmo 

da formação do produto nem a reação precisa 

se processar nos dois sentidos ao mesmo tem-

po. Essa discussão não precisa ser levantada 

em sala de aula neste momento. A questão da 

reversibilidade será estudada somente na 3a 

série do Ensino Médio.

1. Cite três exemplos de transfor-

mações que você considera instan-

tâneas e três exemplos de transfor-

mações não instantâneas. 

Seguem exemplos de transformações possivelmente citados 

pelos alunos.

Instantâneas: queima de diversos materiais, explosão de fo-

gos de artifício, efervescência de água oxigenada em con-

tato com uma ferida. 

Não instantâneas: corrosão de estátuas de mármore, apodre-

cimento de alimentos, cozimento de alimentos.

2. Complete a tabela a seguir.

Etapa
Formas de energia 

envolvidas

Classificação quan-
to à absorção ou à 

liberação de energia

É uma  
transformação

química?

Queima do carvão Térmica e luminosa Exotérmica Sim

Secagem do calcário Térmica Endotérmica Não

Aquecimento do 
calcário

Térmica Endotérmica Depende da temperatura 
de aquecimento1

Decomposição do 
calcário

Térmica Endotérmica Sim

Hidratação da cal 
viva

Térmica Exotérmica Sim

Tabela 5. 

1 O aquecimento pode causar a transformação química, pois acima de 900 ºC ocorre a decomposição do calcário.
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3. Dos fenômenos citados na tabela, quais de-

les você indicaria como revertíveis e quais 

seriam irrevertíveis?

O processo irrevertível é a queima do carvão. Os outros pro-

cessos podem ser considerados revertíveis.

grade de avaliação da atividade 3 

Nessa atividade espera-se que os alunos 

tenham compreendido que algumas trans-

formações químicas podem ser revertidas, ao 

passo que outras não.

Espera-se que eles tenham compreendido 

que as interações e as transformações químicas 

ocorrem em tempos diferentes, que algumas de-

moram, talvez, centésimos de segundo, ao passo 

que outras podem levar horas, dias ou mesmo 

anos para que se possa perceber algum sinal de 

mudança no sistema. É importante que os alu-

nos compreendam que não é possível classificar 

em instantânea ou não instantânea as transfor-

mações em que as evidências não são perceptí-

veis, pois essa classificação depende da avaliação 

do tempo necessário para o aparecimento do si-

nal de mudança. É fundamental que os alunos 

percebam também as implicações dessa análise 

no meio produtivo e nas situações do dia a dia. 

Eles podem ser incentivados a relacionar ao 

conteúdo estudado situações como o amadure-

cimento de frutos, a decomposição de alimentos 

e a corrosão de portões (conforme indicado em 

Aprendendo a aprender, Caderno do Aluno).

Os alunos devem analisar ainda o aspecto 

energético envolvido nas interações e transfor-

mações. É importante atentar para as seguin-

tes competências: identificar os fenômenos 

que produzem e consomem energia térmica; 

classificá-los como endo/exotérmicos. 

SITuAçãO DE APRENDIzAgEM 4 
A PRODuçãO DO áLCOOL COMBuSTíVEL E DO FERRO

Nesta Situação de Aprendizagem busca-

remos ampliar os conhecimentos dos alunos 

sobre as transformações químicas, abordando 

dois importantes processos industriais – a fer-

mentação alcoólica e a siderurgia – que levam 

à obtenção, respectivamente, do etanol e do 

ferro. Os textos apresentados nesta Situação 

de Aprendizagem trazem informações sobre 

aspectos relevantes da produção do etanol e 

do ferro e procuram estabelecer relações com 

os conhecimentos até aqui adquiridos pelos 

alunos sobre as transformações químicas. 

Novamente cabe ressaltar, caro professor, que 

não se pretende esgotar esses assuntos apenas 

nesta atividade, e sim introduzi-los a fim de 

que percebam a relevância dos conhecimentos 

já adquiridos em outros contextos do meio 

produtivo.

Conteúdos e temas: fermentação alcoólica; siderurgia do ferro; transformações químicas.

Competências e habilidades: reconhecer no sistema produtivo a importância das transformações químicas.
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Você pode iniciar a aula com o levanta-

mento das ideias dos alunos sobre quais ma-

teriais industrializados eles consideram mais 

importantes para a sociedade moderna. Liste 

esses materiais na lousa. Procure conduzir 

esse questionamento inicial de modo que eles 

citem materiais e substâncias industrializa-

dos, e não equipamentos como computado-

res, automóveis etc. Caso o ferro e o etanol 

não sejam citados por eles, questione-os so-

bre a importância dessas substâncias com 

perguntas como: E o ferro, usado na constru-

ção de casas, pontes, automóveis, vocês acham 

que é um dos materiais mais importantes? E o 

álcool, também é fundamental? Em que seto-

res da sociedade essas substâncias são impor-

tantes? Espera-se que, com essa sondagem/

sensibilização inicial, os alunos despertem o 

interesse para as questões relativas à produ-

ção dessas substâncias.

Depois da sensibilização, sugerimos a lei-

tura dos textos seguintes, propondo aos alu-

nos algumas questões previamente elaboradas 

que contemplem o reconhecimento das trans-

formações químicas e a análise dos fatores 

tempo, energia e revertibilidade envolvidos na 

produção de etanol e de ferro.

texto 1 – Fermentação alcoólica 
na produção do etanol

O Brasil é um dos poucos países do mundo 

que utilizam álcool (etanol) como combustível 

automotivo. Esse fato garante ao país não ape-

nas a posição de um dos maiores produtores de 

etanol do mundo, mas também de detentor da 

melhor tecnologia de produção de álcool a partir 

da cana-de-açúcar. Mas você sabe como é pro-

duzido o álcool a partir da cana-de-açúcar?

A cana-de-açúcar é a principal matéria-

-prima usada na produção de álcool no Brasil.  

A partir de 1 ha (um hectare, ou seja, 10 000 m2) 

de plantação, pode-se obter cerca de 3 mil 

litros de etanol. A cana-de-açúcar passa ini-

cialmente pelo processo de moagem, em que o 

suco da cana, a garapa, é separado do bagaço, 

que pode ser queimado como combustível ou 

usado na alimentação do gado. Em seguida, a 

garapa é aquecida até que boa parte da água 

evapore e se forme um líquido viscoso e rico 

em açúcares, chamado melaço. Esse material 

é acidificado para que esteja em condições 

ideais para o desenvolvimento das leveduras 

(micro-organismos que possuem substâncias 

Sugestão de estratégias de ensino: levantamento das ideias dos alunos; leitura e discussão dos textos.

Sugestão de recursos: Texto – Fermentação alcoólica na produção de etanol; Texto – A produção do 
ferro nas siderúrgicas.

Sugestão de avaliação: participação na discussão dos textos.
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denominadas enzimas, capazes de acelerar a 

transformação de açúcares em álcool etílico 

e gás carbônico). É na presença das levedu-

ras que o melaço passará pelo processo de 

fermentação alcoólica, que dura cerca de 50 

horas, ocorrendo a formação do etanol.

A mistura obtida na fermentação apresenta 

cerca de 14% em volume de álcool, mas, após 

o processo de destilação, obtém-se álcool com  

96 ogL (4% de água e 96% de etanol). Para obter 

etanol puro (100%) pode-se adicionar cal viva 

ao álcool 96 ogL. Nesse caso, haverá interação 

entre a cal e a água, formando um composto 

pouco solúvel em água e em etanol, o hidróxido 

de cálcio ou cal extinta, conforme as representa-

ções a seguir:

óxido de cálcio + água  hidróxido de 
cálcio + energia

CaO(s) + H2O(l)  Ca(OH)2(s) + energia 
térmica

Embora tenhamos tratado aqui da produção 

do álcool a partir da cana-de-açúcar, essa não é a 

única matéria-prima da qual se pode obtê-lo. Além 

disso, o uso do álcool etanol não se restringe ao 

mercado de combustíveis, pois ele apresenta inúme-

ras outras aplicações na indústria e no dia a dia1.

texto 2 – A produção do ferro nas  
siderúrgicas

O ferro é o metal mais utilizado no mundo, 

principalmente por seu baixo custo de produção 

e resistência à tração. Quando misturado a pe-

quenas quantidades de carbono e outros metais, 

produz-se o aço.

O ferro raramente é encontrado na natureza 

na forma metálica. Em geral, ele está presente na 

composição química de outras substâncias. A he-

matita, por exemplo, é formada basicamente de 

óxido de ferro (Fe2O3) e é um minério relativamen-

te abundante na natureza. O Brasil possui uma das 

maiores reservas desse minério no mundo.

Nas siderúrgicas, a hematita é misturada ao 

carvão, que é um reagente e também o combus-

tível que fornece a energia necessária para que 

ocorra a transformação química para a produ-

ção do ferro metálico (Fe):

sacarose + água enzimas glicose + frutose

C12H22O11(aq) + H2O(l) enzimas C6H12O6(aq) + C6H12O6(aq)

glicose ou frutose enzimas etanol + gás carbônico + energia

C6H12O6(aq) enzimas 2 C2H5OH(aq) + 2 CO2(g) + energia térmica

1 O teor alcoólico do álcool comercial é atualmente expresso em ºINPM (porcentagem em massa de álcool).
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Além do oxigênio do ar e do carvão, para 

a produção do ferro mistura-se calcário ou 

cal viva, que tem a função de retirar impure-

zas, principalmente areia, presentes no miné-

rio. O calcário decompõe-se e forma cal viva, 

que reage com as impurezas, resultando em 

escória derretida (silicato de cálcio, CaSiO3). 

Essa escória líquida é depois facilmente sepa-

rada do ferro – que também sai do forno na 

forma líquida.

Elaborado por Fabio Luiz de Souza e Luciane Hiromi 
Akahoshi especialmente para o São Paulo faz escola.

carvão + gás oxigênio do ar  gás monóxido de carbono + energia 

2 C(s) + O2(g)  2 CO(g) + energia 

óxido de ferro III + gás monóxido de carbono  ferro + gás carbônico

Fe2O3(s) + 3 CO(g)  2 Fe(s) + 3 CO2(g)

Questões para análise do texto

1. Leia os textos, destacando as ideias princi-

pais abordadas para participar das discus-

sões e responder às questões propostas por 

seu professor. Anote também os termos des-

conhecidos para procurar seus significados.

Texto “Fermentação alcoólica na produção do etanol”: as 

ideias principais apresentadas no texto dizem respeito à pro-

dução de álcool no Brasil a partir da cana-de-açúcar, sua 

importância, o método de obtenção de álcool com dife-

rentes graus alcoólicos (mistura água e álcool em diferentes 

proporções), a obtenção de álcool puro e as transformações 

químicas envolvidas nesses processos.

Texto “A produção do ferro nas siderúrgicas”: o texto apre-

senta a importância do ferro na sociedade atual em razão 

das suas propriedades e acessibilidade, seus minérios de ori-

gem e sua abundância no Brasil, bem como o processo de 

obtenção do ferro a partir de seus minérios, enfatizando as 

transformações químicas que ocorrem no processo indus-

trial (siderurgia). A escolha dos pormenores vai depender 

da avaliação dos alunos, de sua história e de seus conhe-

cimentos.

2. Faça um resumo das principais ideias que 

surgiram durante a discussão.

Respostas pessoais, mas se espera que os alunos elaborem o 

texto relativo à discussão das ideias apresentadas e iniciem 

uma apropriação da linguagem científica e dos conteúdos 

tratados. Não é necessário que eles usem fórmulas ou equa-

ções químicas em seus textos, mas que consigam produzir 

um resumo coerente com as ideias principais de cada texto.

Grade de avaliação da Situação de 
Aprendizagem 4

A avaliação desta Situação de Aprendiza-

gem deve contemplar a participação dos alunos 

na leitura e discussão dos textos e as respostas 

dadas às questões formuladas por você.

QUÍMICA_CP_1s_Vol1_2015-2017.indd   36 8/7/15   10:27 AM



37

Química – 1a série – Volume 1

Nesta Situação de Aprendizagem serão dis-

cutidas as propriedades específicas e sua impor-

tância na caracterização das substâncias e no 

reconhecimento de quando ocorre uma trans-

formação química, identificando seus  reagentes 

e produtos. Para isso, retomaremos a transfor-

mação química que ocorre na produção da cal, 

que tem como matéria-prima o calcário.

SITuAçãO DE APRENDIzAgEM 5 
COMO RECONHECER QuE HOuVE uMA TRANSFORMAçãO 

QuíMICA QuANDO NãO Há EVIDêNCIAS?

Conteúdos e temas: propriedades das substâncias – temperaturas de ebulição e fusão, densidade, solubi-
lidade; importância das propriedades para caracterizar substâncias.

Competências e habilidades: empregar a linguagem química para representar transformações químicas; 
construir e interpretar tabelas e gráficos com dados de propriedades das substâncias.

Sugestão de estratégias de ensino: levantamento das ideias dos alunos; leitura e discussão do texto e das 
questões para a interpretação do texto; atividade experimental; uso de objetos de aprendizagem (simu-
lação).

Sugestão de recursos: material para experimentos e textos.

Sugestão de avaliação: atividades e questões propostas.

Você pode iniciar a Situação de Aprendi-

zagem retomando o processo de calcinação, 

no qual o calcário sólido (CaCO3) é aquecido 

a 900 oC e transforma-se em cal viva sólida 

(CaO). Porém, uma vez que os dois sólidos são 

brancos, como saber se realmente foi formado 

um novo material após o aquecimento? Como 

saber se ocorreu transformação química, ou 

seja, nesse processo o material de partida (rea-

gente) é diferente do material obtido (produto)?

Essas questões visam mostrar a importância 

de conhecer as propriedades das substâncias de 

modo a identificá-las. Na falta de evidências per-

ceptíveis para observar se houve transformação 

química, é necessário identificar os produtos 

obtidos de forma indireta, tal como a identifi-

cação do CO2 (gás carbônico) por meio de seu 

borbulhamento em água de cal, como visto na 

Situação de Aprendizagem 2. Pode-se destacar 

que deve haver uma diminuição na quantidade 

de material sólido após a calcinação (conforme 

citado no texto “Produção e uso da cal”).

Para ampliar essa discussão, use a tabela 

a seguir (também presente no Caderno do 

Aluno) com a equação da produção da cal a 

partir do calcário, para que os alunos possam 

comparar as características dos reagentes e 

produtos da calcinação do calcário e, assim, 

concluir se houve ou não uma transformação 

química.
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A partir da análise das características das 

substâncias apresentadas, espera-se que os 

alunos possam concluir que houve a forma-

ção de uma nova substância e, portanto, a 

ocorrência de transformação química. Após 

a observação e a análise da tabela, você pode 

sugerir aos alunos as questões a seguir.

1. Quais são as características semelhantes e 

diferentes entre o calcário e a cal?

Características semelhantes: são sólidos brancos. Caracte-

rísticas diferentes: comportamento quando são submetidos 

a mudanças de temperatura; massa de 1 cm3 da substância; 

massa capaz de se dissolver totalmente em 100 mL de água à 

temperatura ambiente. 

CaCO3(s) 
(calcário sólido)

∆ (900 oC) 

aquecimento
CaO(s) 

(cal viva sólida)
+ CO2(g) 

(gás carbônico)

Cor Branco Branco Incolor

Estado físico a 
temperatura e 

pressão ambientes  
(25 ºC e 1 atm)

Sólido Sólido gasoso

Como as substâncias 
se comportam 

durante mudanças de 
temperatura

Decompõe-se a 
900 ºC, for-

mando cal e gás 
carbônico

Funde a 2 624 ºC 
e vaporiza a  

2 850 ºC

Sublima1 a 
–78,5 ºC

Massa de 1 cm3  
dessa substância  
(25 ºC e 1 atm)

2,7 g 3,3 g 0,002 g

Quanto é possível 
dissolver dessa 
substância em 

100 mL de água 
à temperatura 

ambiente (25 ºC)

0,0014 g 0,12 g 0,15 g

Tabela 6. 
1 Sublimação é a mudança do estado sólido para o gasoso sem passar pela fase líquida. 
Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola. 
Fonte dos dados: LIDE, David R. (editor-in-chief). Handbook of Chemistry and Physics. 73. ed. Boca Raton: CRC Press, 1992-1993.
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2. A partir dessas características, é possível 

diferenciar uma amostra de calcário de 

uma amostra de cal? Como você faria?

É possível fazer essa diferenciação medindo a quantidade 

de sólido que pode ser dissolvida em 100 mL de água, 

observando o comportamento dos sólidos quando aque-

cidos e medindo a massa de um mesmo volume de cada 

sólido.

3. Você pode dizer que ocorreu transforma-

ção química no processo de calcinação do 

calcário? Justifique.

A transformação ocorreu porque houve formação de gás e 

o sólido obtido no processo possui propriedades diferentes 

do calcário.

O objetivo principal da discussão dessas 

questões é possibilitar aos alunos a com- 

preensão de que, em alguns casos, as evidên-

cias observadas diretamente (mudança de cor 

do material, por exemplo) não são suficientes 

para identificar materiais e para concluir se 

houve ou não transformação química e que, 

nesses casos, é necessário recorrer à análi-

se das propriedades características de cada 

substância, que são constantes em condições 

específicas. Por exemplo, as temperaturas de 

fusão e ebulição dependem de determinado 

valor de pressão, a solubilidade, de determi-

nada temperatura etc.

Atividade 1 – pode-se identificar uma 
substância por suas temperaturas de 
ebulição e de fusão?

Nesta atividade serão discutidos os con-

ceitos de temperatura de fusão e de ebulição 

como propriedades que permitem a caracteri-

zação de uma substância.

Você pode iniciar a atividade com os se-

guintes questionamentos: 

 f O gelo não derrete no congelador. O que é 

preciso para que o gelo derreta?

 f Se colocarmos água em uma chaleira e a le-

varmos ao fogo durante um tempo, o que vai 

acontecer?

Os alunos provavelmente vão responder 

que é preciso calor para que o gelo derreta e 

que a água vai ferver e secar. Depois dessa in-

trodução, proponha a atividade a seguir, pre-

sente no Caderno do Aluno:

1.   A água, como outras substâncias, pode ser 

encontrada nos estados sólido (gelo), líqui-

do ou gasoso, dependendo das condições 

experimentais. Você saberia dizer o que é 

necessário para uma substância mudar de 

estado físico? Dê o nome das seguintes mu-

danças de estado.

Estado sólido estado líquido: 

Fusão.

Estado líquido estado gasoso: 

Vaporização (evaporação ou ebulição).

Com essas questões buscamos relembrar que 

energia térmica é necessária para que uma subs-

tância, no caso a água, passe do estado sólido 

para o líquido e do estado líquido para o gasoso. 
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Aproveite para questionar também o que é 

temperatura de ebulição.

Caso seja possível, realize a vaporização da 

água por meio de uma atividade experimental 

com os alunos. Para isso, sugerimos a ativi-

dade descrita no livro Subsídios para a imple-

mentação da Proposta Curricular de Química 

para o 2o grau, para o aquecimento da água 

destilada. Nesse caso, há necessidade de aces-

so a um laboratório de química e uso de bico 

de Bunsen para realizar o aquecimento, pois 

utilizar lamparina a álcool não é adequado, 

já que o tempo necessário para atingir a ebu-

lição, mesmo de uma pequena porção de água 

(30 mL), é superior a 20 minutos.

Se não houver essa possibilidade, você 

pode descrever o que aconteceria com a tem-

peratura da água ao ser aquecida durante al-

gum tempo. 

determinação da temperatura de ebulição 
da água (descrição do experimento)

A temperatura de ebulição da água pode 

ser determinada colocando-se água em um 

béquer e inserindo um termômetro nele (o 

bulbo do termômetro não deve encostar no 

fundo do béquer). O béquer com água deve 

ser aquecido por uma fonte de energia (bico 

de Bunsen, lamparina ou chapa elétrica). 

Mede-se então a temperatura a cada minuto 

até a água ferver e durante alguns minutos de 

fervura.

Questões para análise do experimento

1. Anote os dados obtidos experimentalmen-

te ou fornecidos pelo seu professor e res-

ponda às questões apresentadas.

Aquecimento de água

tempo (minutos)
(± 0,1 min)

temperatura (ºC)
(± 1 ºC)

0 20

1,0 28

2,0 49

3,0 61

4,0 75

5,0 85

6,0 93

7,0 97 (início da ebulição)

8,0 97

9,0
96

10,0 97

11,0 96

12,0 97

13,0 97

14,0 96

Tabela 7.
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Professor, você pode auxiliar os alunos no 

preenchimento das linhas até o tempo de 7 mi-

nutos e informar quando a água começou a 

ferver e quando o termômetro marcou 97 ºC. 

Enfatize que as temperaturas da água foram 

medidas, minuto a minuto, por mais 7 minu-

tos. Então, peça que completem o restante da 

tabela. É preciso estar atento a essa elaboração, 

pois é comum os alunos não saberem como or-

ganizar dados coletados em uma tabela. 

Com a tabela completa, proponha mais 

algumas questões:

2. Depois que a água entrou em ebulição, a 

temperatura variou? Podemos considerar 

1 °C como mudança de temperatura?

Pode-se considerar que a temperatura não variou, pois a va-

riação de 1 oC está dentro da incerteza do termômetro.

3. A partir dos dados da tabela “Aquecimen-

to de água”, construa um gráfico de tempe-

ratura em função do tempo e responda aos 

itens a seguir.

O gráfico construído deve ser semelhante a este:

a) Depois de quanto tempo a água começa 

a ferver, ou seja, a entrar em ebulição? 

Qual é essa temperatura?

A água começa a ferver após 7 min, a uma temperatura de  

97 oC (resposta baseada na curva apresentada).

b) Depois desse tempo, o que ocorre com a 

água? E com a temperatura?

Depois desse tempo a água continua fervendo e a tempera-

tura se mantém constante.

c) Com base nesses dados, qual é a tempe-

ratura de ebulição da água? Como você 

pode observar isso no gráfico?

A temperatura de ebulição da água no local medido é de 97 oC, 

pois esse valor mantém-se constante durante o aquecimento. 

No gráfico, percebe-se uma reta paralela à abscissa, ou seja, a 

temperatura não se modifica.

d) Se após meia hora aquecendo não ocor-

rer a vaporização total da água, qual 

seria sua temperatura? Por quê?

Será de 97 oC, pois a temperatura de ebulição não varia com 

a quantidade da substância aquecida.

4. Quais informações esse tipo de gráfico 

pode fornecer? Quais as vantagens do uso 

de gráficos?

Esse gráfico fornece a informação de como varia a tempera-

tura da água no decorrer do tempo de aquecimento. A van-

tagem do uso desse tipo de gráfico é poder observar a ten-

dência da variação entre dados inter-relacionados, ou seja, 

como varia a temperatura no decorrer do tempo, e poder 

obter temperaturas da água em momentos diferentes daque-

les em que elas foram medidas para a construção do gráfico.
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T (ºC)

Figura 1.
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Você pode pedir aos alunos que façam pre-

visões do tipo:

 f Se, depois de 20 minutos, ainda houver água 

na chaleira e ela estiver fervendo, qual será a 

temperatura da água?

Os alunos podem ficar em dúvida; por isso, 

você pode solicitar que observem o que acon-

tece com a temperatura quando a água entra 

em ebulição. 

Neste momento, comente que a represen-

tação (± 1 ºC) registrada na tabela significa 

que o termômetro usado pode apresentar va-

riações de ± 1 ºC em suas medidas.

Quando se trata de estudar a variação de 

uma grandeza em relação à outra, no caso, 

variação da temperatura em função do tempo 

no decorrer do aquecimento de um líquido, 

a representação gráfica assume importante 

papel, pois os gráficos mostram a tendência 

da variação entre conjuntos de dados inter-

-relacionados.

Muitas vezes, os alunos apresentam algumas 

dificuldades na construção de gráficos, como 

não escolher e não utilizar adequadamente uma 

escala. Tendem também a ligar todos os pon-

tos em vez de traçar uma reta média. Apesar de 

muitos deles afirmarem que já sabem construir 

gráficos, a maioria apresenta dificuldades por se 

tratar de dados reais, que não apresentam a li-

nearidade das equações de primeiro grau a que 

estão acostumados. Portanto, é recomendável 

que você os acompanhe durante essa atividade. 

Esse gráfico pode ser traçado na lousa e, duran-

te sua construção, você pode questioná-los: Os 

pontos devem ser todos unidos?

Exercícios em sala de aula

1. Imagine que estamos aquecendo água com 

sal em uma chaleira e, ao fazer isso, obti-

vemos os dados mostrados a seguir. Obser-

vando esses dados, qual você diria que é a 

temperatura de ebulição dessa mistura de 

água e sal?

Aquecimento da mistura de água e sal

tempo (minutos) 
(± 0,1min)

temperatura (ºC)
(± 1 ºC)

0 24

1,0 29

2,0 45

3,0 60

4,0 78

5,0 92

6,0 99 (início da ebulição)

7,0 102

8,0 103

9,0 105

10,0 106

Tabela 8.
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Observando esses dados, qual você ff
diria que é a temperatura de ebulição 
dessa mistura de água e sal?
Trace um gráfico semelhante ao que você ff
traçou para a água. Eles são iguais?

O professor pode informar aos alunos que 
no caso da água e sal a temperatura tenderá 
a subir à medida que a água vai evaporando, 
pois a concentração da solução vai aumentar 
(a água evapora, a quantidade de sal continua 
a mesma, a solução fica mais concentrada e a 
temperatura de ebulição aumenta).

Com esta atividade, procura-se mostrar 
que uma substância mantém a temperatura 
constante durante a ebulição, ao mudar do  
estado líquido para o gasoso. Uma mistura de 
substâncias geralmente não tem essa caracte-
rística, sendo uma exceção importante o caso 
das misturas azeotrópicas, como o álcool 96% 
(água -4% e álcool 96% em volume).

O professor deve ampliar a interpretação 
de curvas de aquecimento, introduzindo o 
conceito de temperatura de fusão por meio de 
exercícios. Por exemplo, pode-se utilizar um 
gráfico como o mostrado a seguir e discutir 
o que significam os valores e como podemos 
entender as temperaturas envolvidas para 
cada substância.

Podem ser feitas as seguintes perguntas 
aos alunos:

Sabendo-se que à temperatura am-ff
biente (25 oC) o naftaleno, o enxofre, 
o estanho e o chumbo estão no estado 
sólido, o que pode estar ocorrendo nos 
seguintes intervalos de tempo:

a) 0 a 20 minutos?

b) 20 a 40 minutos?

c) 40 a 60 minutos?

d) 60 a 80 minutos?

Em qual intervalo de tempo você acha que ff
podemos encontrar cada substância no 
estado sólido e líquido ao mesmo tempo?

Este exercício deve permitir que os alunos 
entendam que, durante a fusão, ou seja, en-
quanto está ocorrendo a mudança do estado 
sólido para o líquido, a temperatura também 
se mantém constante.

A realização dos experimentos deve permi-
tir que os alunos concluam que conhecer as 
temperaturas de fusão e ebulição – a uma mes-
ma pressão – permite a identificação de subs-
tâncias puras, e também a previsão de seus 
estados físicos em quaisquer temperaturas.

O professor pode ainda ler e interpretar a 
tabela abaixo juntamente com os alunos, co-
mentando que os dados mostram que a cada 
substância corresponde uma temperatura de 
ebulição e de fusão diferentes. Esta leitura, se 
realizada mediante perguntas que desafiem 
os alunos a interpretar os dados tabelados, 
pode tornar a aula mais dinâmica. Exemplos 
de perguntas: “Observem a água, o etanol, a 
acetona e o éter. Qual o estado que eles se en-
contram à temperatura ambiente (e pressão 
atmosférica), vocês se lembram? Então confir-
mem suas previsões olhando a tabela. Qual a 
cor desses líquidos, vocês se lembram? Como 
podemos diferenciá-los (sem cheirá-los)?”  
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A temperatura de ebulição dessa mistura varia, pois, à me-

dida que a água evapora, a concentração de sal na mistura 

aumenta, isto é, a água evapora, a quantidade de sal continua 

a mesma, mas a solução se torna mais concentrada e a tem-

peratura de ebulição aumenta. 

2. Você diria que as variações de temperatu-

ra de uma substância e de uma mistura de 

substâncias a partir do momento que se 
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inicia a ebulição são similares? Justifique 

sua resposta.

Não são similares, pois a temperatura de ebulição de uma subs-

tância é constante a pressões constantes, e a temperatura de 

ebulição de uma mistura varia de acordo com sua composição.

3. Analise o gráfico a seguir, que mostra como 

a temperatura de alguns sólidos varia com 

o aquecimento, e responda às questões.

a) Sabendo-se que à temperatura ambien-

te (25 °C) o naftaleno, o enxofre, o esta-

nho e o chumbo estão no estado sólido, 

indique o estado físico de cada subs-

tância, quando possível, nos seguintes  

casos:

naftaleno Enxofre Estanho Chumbo

I À temperatura de 70 °C Sólido Sólido Sólido Sólido

II Após 30 minutos de aquecimento
Parte no 

estado líquido 
e parte no 

sólido

Sólido Sólido Sólido

III Após 55 minutos de aquecimento
Não é possível 

saber pelos 
dados do 
gráfico

Não é possível 
saber pelos 
dados do 
gráfico

Parte no 
estado líquido 

e parte no 
sólido

Sólido

Tabela 9.

Figura 2.  
Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.  
Fonte dos dados: LIDE, David R. (editor-in-chief). 
Handbook of  Chemistry and Physics. 73. ed. Boca 
Raton: CRC Press, 1992-1993.
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b) Em quais intervalos de tempo podemos 

encontrar cada substância nos estados 

sólido e líquido ao mesmo tempo?

Valores aproximados: naftaleno – entre 20 e 35 min; enxofre 

– entre 35 e 50 min; estanho – entre 50 e 70 min; chumbo – 

entre 63 e 80 min.

c) Qual é a temperatura de fusão de cada 

uma dessas substâncias? Como você ob-

teve essa informação?

As temperaturas de fusão são: naftaleno = 80 °C; enxo-

fre = 112 °C; estanho = 232 °C; chumbo = 328 °C. Essas 

informações foram obtidas no gráfico a partir do mo-

mento em que a temperatura permanece constante 

mediante o aquecimento.

4. Duas amostras de materiais de origem 

desconhecida foram aquecidas até a fu-

são, que ocorreu à temperatura de 180 °C 

no primeiro caso e de 232 °C no segundo. 

Essas amostras podem ser de algumas 

das substâncias mostradas no gráfico? 

Justifique.

A substância cuja temperatura de fusão é de 232 °C 

pode ser o estanho, e a substância cuja temperatu-

ra de fusão é de 180 °C não deve ser nenhuma das 

mostradas no gráfico, pois, nessa temperatura, ne-

nhuma das substâncias apresenta temperatura cons-

tante durante determinado intervalo de tempo de 

aquecimento.

Essa atividade tem por finalidade mostrar 

que uma substância mantém a temperatura 

constante durante a ebulição ao mudar do es-

tado líquido para o gasoso. uma mistura de 

substâncias geralmente não tem essa caracte-

rística, sendo uma exceção importante o caso 

das misturas azeotrópicas, como o álcool 96% 

(água 4% e álcool 96% em volume).

Como visto nas questões 3 e 4, durante a 

fusão, ou seja, enquanto ocorre a mudança do 

estado sólido para o líquido, a temperatura 

também se mantém constante para as subs-

tâncias.

A realização dos experimentos deve permi-

tir que os alunos concluam que conhecer as 

temperaturas de fusão e ebulição – a uma mes-

ma pressão – permite a identificação de subs-

tâncias e, também, a previsão de seus estados 

físicos em quaisquer temperaturas.

1. Construa, no mesmo espaço utili-

zado para a questão 3 (Questões 

para análise do experimento; Cader-

no do Aluno), um gráfico de temperatura 

em função do tempo de aquecimento com os 

dados apresentados para a mistura de água 

e sal. Compare-os e explique as diferenças.

Figura 3.
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Comparando os dois gráficos, percebe-se que, naquele que 

representa a mistura de água e sal, a temperatura do início da 

ebulição é maior e, durante a ebulição, ela aumenta com o 

decorrer do tempo, o que difere da substância na qual a tem-

peratura permanece constante durante a ebulição. Os alunos 

podem fazer outras comparações, como as temperaturas ini-

ciais, as temperaturas para um dado intervalo de tempo etc.

2. A tabela a seguir apresenta as temperaturas 

de fusão e de ebulição de algumas substân-

cias. Analisando os dados apresentados, 

responda às questões.

a) água, etanol, acetona e éter são líquidos 

incolores à temperatura de 25 °C. No la-

boratório, encontramos quatro frascos 

não identificados contendo esses quatro 

líquidos. Como podemos identificá-los 

utilizando suas temperaturas de ebuli-

ção e de fusão?

Para identificar os líquidos, podemos aquecê-los separada-

mente e medir sua temperatura ao longo do tempo até que 

entrem em ebulição, identificando o valor da temperatura. O 

líquido que entra em ebulição a 34,5 oC é o éter; a acetona en-

trará em ebulição a 56,2 oC; o etanol a 78,5 oC; e a água a 100 oC.

temperaturas de fusão e de ebulição de algumas substâncias à pressão de 1 atm

Substância temperatura de fusão (ºC) temperatura de ebulição (ºC)

água 0,0 100,0

álcool etílico (etanol) −117,3 78,5

Acetona −95,4 56,2

Carbonato de cálcio Decompõe a 900 oC –

Cloreto de sódio 801 1 413

Cobre 1 083,4 2 567

Enxofre 112,8 444,7

Éter −116,2 34,5

Ferro 1 535 2 750
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Hidrogênio −259,3 −252,8

Óxido de cálcio 2 624 2 850

Oxigênio −218,4 −182,9

Tabela 10. 
Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.  
Fonte dos dados: LIDE, David R. (editor-in-chief). Handbook of Chemistry and Physics. 73. ed. Boca Raton: CRC Press, 1992-1993.

 b) Considere as seguintes substâncias: 

água, oxigênio, ferro, éter e enxofre. Cons-

trua uma tabela que mostre os estados  

físicos dessas substâncias às seguintes 

temperaturas: 5 °C, 50 °C e 150 °C.

água Oxigênio Ferro Éter Enxofre

5 °C Líquido Gasoso Sólido Líquido Sólido

50 °C Líquido Gasoso Sólido Gasoso Sólido

150 °C Gasoso Gasoso Sólido Gasoso Líquido

Tabela 11.

3. O gráfico a seguir mostra o que acontece 

durante o aquecimento de duas amostras 

A e B, isentas de impurezas.
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os alunos que as amostras A e B devem ser da 
mesma substância, pois têm a mesma tempera-
tura durante a mudança de estado. Para alcan-
çar este propósito o professor pode propor aos 
alunos questões como as seguintes:

De acordo com esse esboço, as amos-φ
tras A e B estão sendo aquecidas ou 

As amostras A e B são de materiais dife-φ
rentes ou do mesmo material? Por quê?

Caso existam dúvidas, o professor deve dei-
xar a classe discuti-las. Pode ajudar com per-
guntas como: O que pode estar acontecendo?

No tempo de 10 minutos, a amostra φ
B esta no estado sólido ou líquido? 
Explique.
Que fatores podem ter contribuído para φ
que a amostra B demore 10 minutos a 
mais que a amostra A para fundir?

vel apresentada por alunos é a de que quanto 
mais material é aquecido, maior é a tempera-
tura de fusão ou de ebulição.

co como mostrado a seguir podem evitar e 
mesmo acabar com essas idéias indesejáveis. 
Pode-se apresentar o exercício dizendo que 

aquecimento de duas amostras puras.

Questões como essas podem auxiliar os 
alunos a compreender que a massa do ma-
terial e a intensidade da fonte de calor (ou a 
taxa de perda de calor no caso de resfriamen-
tos) podem mudar o tempo que as substâncias 
demoram a atingir as temperaturas de fusão e 
ebulição, mas não seus valores, pois estes são 
característicos de cada substância.

substância pura por sua densidade?

Pode-se iniciar a atividade fazendo a se-
guinte pergunta: “Um quilograma de ferro 
pesa mais que um quilograma de algodão? Es-
ses materiais ocupam o mesmo volume?”

De um modo geral, os alunos respondem 
que o ferro é mais pesado que o algodão. Isso 
porque associam ao ferro a idéia de “pesado” 
e ao algodão a idéia de “leve”. Em 1 kg de 
ferro e em 1 kg de algodão a quantidade de 
material, ou seja, a massa, é a mesma. A dife-
rença está no volume ocupado pelas amostras. 
Assim, 1 kg de algodão ocupa um volume 
muito maior do que 1 kg de ferro.
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Figura 4. 
Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola. 

a) De acordo com esse esboço, as amos-

tras A e B estão sendo aquecidas ou res-

friadas? Justifique sua resposta.

As amostras estão sendo aquecidas, pois, como se vê no  

gráfico, a temperatura aumenta no decorrer do tempo.

b) As amostras A e B são de materiais dife-

rentes ou do mesmo material? Explique.

As amostras A e B são do mesmo material, pois ambas pos-

suem temperatura de fusão igual a 80 °C.

c) As frases a seguir foram ditas por dois 

alunos ao explicarem o motivo da amos-

tra B demorar 10 minutos a mais que a 

amostra A para fundir.
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Frase 1: “A massa da amostra A é me-

nor que a da amostra B”.

Frase 2: “A intensidade da fonte de 

aquecimento foi maior na amostra A”.  

Você concorda com os alunos? Justifique.

A frase 1 está correta, pois quanto maior a massa de um 

mesmo material, mais energia vai ser necessária para fundir 

toda a amostra, o que envolve um tempo maior de aqueci-

mento. A frase 2 também está correta, pois se a intensida-

de da fonte de aquecimento for maior na amostra A, mais 

energia será fornecida, e ela fundirá mais rapidamente. No 

entanto, as temperaturas de ebulição das amostras A e B não 

mudam.

Você pode enriquecer a atividade ao ler e in-

terpretar a tabela da questão 2 da Lição de Casa 

com os alunos, comentando que os dados mos-

tram que a cada substância corresponde uma 

temperatura de ebulição e de fusão diferentes. 

Essa leitura, se realizada mediante perguntas 

que desafiem os alunos a interpretar os dados 

apresentados na tabela, pode tornar a aula mais 

dinâmica. Alguns exemplos de questões são: 

Qual é o estado físico da água, do etanol, da ace-

tona e do éter à temperatura ambiente e pressão 

de 1 atm? Então, confirmem suas previsões ve-

rificando a tabela. Qual é a cor desses líquidos, 

vocês se lembram? Como podemos diferenciá-

-los (sem cheirá-los)? A ideia é fazer perguntas 

para explorar a tabela o máximo possível. Ao 

comparar os valores de suas temperaturas de 

ebulição, conclui-se que, entre esses líquidos, o 

que passa para estado gasoso em menor tempe-

ratura é o éter, ou seja, é o que apresenta maior 

tendência a se vaporizar, sendo o mais volátil. A 

volatilidade será estudada na 2a série, mas, caso  

algum aluno pergunte ou a mencione, não há 

por que não responder. A substância que apre-

senta maior temperatura de ebulição é a água. 

Entre os sólidos, o carbonato de cálcio, o clo-

reto de sódio e o óxido de cálcio são sólidos 

brancos e apresentam temperaturas de fusão 

diferentes. O hidrogênio e o oxigênio são gases 

incolores e também têm temperaturas de fusão 

diversas. Portanto, essas propriedades podem 

ser utilizadas para identificar as substâncias e 

para separar os componentes de misturas de 

substâncias em diversas situações do dia a dia e 

nos sistemas produtivos, como será discutido na 

próxima seção da Situação de Aprendizagem.

uma ideia indesejável muito comum entre 

os alunos é a de que, quanto mais intensa a 

fonte de calor, maior é a temperatura de ebu-

lição de uma substância. Por exemplo, eles 

acham que, se fervermos água no fogo mais 

intenso do fogão, não só ferverá mais rapi-

damente como também sua temperatura de 

ebulição será mais alta. Outra ideia indesejá-

vel apresentada por alunos é a de que, quanto 

mais material for aquecido, maior será a tem-

peratura de fusão ou de ebulição.

Exercícios que envolvem esboços de grá-

ficos, como o da questão 3, podem ajudar a 

superar essas ideias. Ao apresentar o exercício 

mostre graficamente o que acontece durante o 

aquecimento de duas amostras puras.

Pretende-se, com esses gráficos, discutir 

com os alunos que as amostras A e B devem 

ser da mesma substância, pois têm a mesma 

temperatura durante a mudança de estado. 
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Questões como estas auxiliam os alunos a 

compreender que a massa do material e a in-

tensidade da fonte de calor (ou a taxa de per-

da de calor no caso de resfriamentos) podem 

mudar o tempo que as substâncias levam para 

atingir as temperaturas de fusão e ebulição, 

mas não seus valores, pois eles são caracterís-

ticos de cada substância.

Atividade 2 – densidade: pode-se 
identificar uma substância por sua 
densidade?

Você pode iniciar a atividade com a seguin-

te pergunta: Um quilograma de ferro pesa mais 

que um quilograma de algodão? Esses materiais 

ocupam o mesmo volume?

De modo geral, os alunos respondem que 

o ferro é mais pesado que o algodão. Isso por-

que associam ao ferro a ideia de “peso” e ao 

algodão a ideia de “leveza”. Em 1 kg de ferro e 

em 1 kg de algodão a quantidade de material, 

ou seja, a massa, é a mesma. A diferença está 

no volume ocupado por eles. Assim, 1 kg de 

algodão ocupa um volume muito maior que 

1 kg de ferro.

A propriedade que relaciona massa (m) e 

volume (V) de um dado material é a densi-
dade.

Matematicamente, essa relação se expres-

sa como d = m/V. Se a massa for expressa em 

gramas (g) ou em kg e o volume em cm3 ou 

dm3, a densidade pode ser expressa em g · cm–3 

ou em kg · dm–3.

A intenção aqui é auxiliar os alunos a com-

preender o conceito de densidade – não ape-

nas interpretá-lo matematicamente –, ou seja, 

perceber que para determinada substância, 

mantidas as mesmas condições de temperatu-

ra e pressão, há uma relação constante entre 

massa e volume.

Sugerimos a utilização de atividade ex-

perimental do material Oficinas de Química, 

disponível nos arquivos da Rede do Saber  

(<http://www.rededosaber.sp.gov.br/>; acesso  

em: 17 maio 2013). No referido material há 

sugestões de experimentos e orientações para 

sua realização (p. 76). Nesses experimentos, o 

aluno será levado a identificar amostras de me-

tais ao comparar as densidades dos materiais. 

Outra opção para realizar uma atividade 

com os alunos é o uso de uma simulação 

intitulada Sua joia é verdadeira, de acesso 

livre, que se encontra no seguinte endereço 

de internet: <http://www.labvirt.fe.usp.br> 

(acesso em: 17 maio 2013). Nessa simula-

ção, o aluno é levado a descobrir o tipo de 

metal utilizado na confecção de uma peça 

adquirida na joalheria. Para isso, deve cal-

cular a densidade da peça escolhida e, apli-

cando esse conceito, identificar o metal 

utilizado.

Exercícios em sala de aula

1. Foram determinados os volumes ocupados 

por certas quantidades de água, álcool e 

alumínio, à temperatura de 25 °C, confor-

me os dados a seguir.
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Substância água álcool Alumínio

Massa (g) 27 80 8 16 27 54

Volume (cm3) ou mL 27 80 10 20 10 20

Massa contida em 1 cm3 (g) 1,0 1,0 0,8 0,8 2,7 2,7

a) Calcule a massa contida em 1 cm3 des-

sas substâncias e anote na última linha.

b) Qual é a densidade da água, do álcool e 

do alumínio à temperatura de 25 °C?

dágua = 1,0 g · cm–3; dálcool = 0,8 g · cm–3; dalumínio = 2,7 g · cm–3.

c) Se você encontrasse um frasco fechado 

contendo 60 mL de um líquido incolor, e a 

massa do líquido fosse de 48 g, esse líqui-

do poderia ser água? E álcool? Explique.

Como a densidade desse líquido é 0,8 g · cm–3 (48/60), trata-

-se de álcool, e não de água, já que a densidade é uma pro-

priedade específica de cada substância.

 d)  Escreva o significado de densidade.

Os alunos podem se expressar de diversas maneiras, mas o 

importante é que reconheçam que a densidade mostra a re-

lação entre a massa de um material e o volume que tal massa 

ocupa a uma dada temperatura.

Atividade 3 – Solubilidade: pode-se 
identificar uma substância por sua 
solubilidade?

Você pode iniciar a atividade perguntando 

aos alunos sobre o que acontece ao adicionar 

sal à água, açúcar à água e cal à água. Com es-

sas questões, você pode conhecer as ideias pré-

vias deles sobre o conceito de solubilidade, em 

Tabela 12.

termos qualitativos, ou seja, saber se eles perce-

bem que alguns materiais são mais solúveis em 

água que outros. Depois, questione-os a fim de 

verificar se sabem que pode haver uma limita-

ção nessa solubilidade, ou seja, que pode não ser 

possível, por exemplo, misturar qualquer quanti- 

dade de sal em água, com as seguintes perguntas: 

Se eu colocar uma colher (sopa) de sal de cozinha 

em um copo de água à temperatura ambiente, o 

sal se dissolve? E se eu colocar duas colheres? E 

três colheres? E quatro colheres?

Com essas perguntas, os alunos farão pre-

visões a respeito da solubilidade – conceito 

que ainda não conhecem – do sal de cozinha 

em água. Assim, vai ser possível saber se eles 

têm ideia de que há um limite de quantidade 

de sal que pode ser dissolvida em uma deter-

minada quantidade de água (a uma determi-

nada temperatura). Se julgar necessário, pode 

realizar um experimento para demonstração, 

durante a discussão dessas questões, no qual 

são utilizados os seguintes materiais: uma co-

lher de sopa, sal de cozinha, água e um copo 

transparente. Após quatro colheres, é possível 

que o sal não mais se dissolva – dependendo 

do quanto de sal se coloca em cada colherada.

Para introduzir o conceito quantitativo 

de solubilidade, explique que álcool e água 
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se misturam em quaisquer proporções, mas 

há materiais que têm solubilidade limita-

da em água, como o sal de cozinha (clo-

reto de sódio) ou o açúcar (sacarose). Isso 

significa que, para um dado soluto, existe 

uma quantidade máxima que pode estar 

dissolvida em um dado volume de solvente, 

a uma dada temperatura. Essa quantidade 

é chamada solubilidade, sendo comumente 

expressa em gramas de soluto · 100 g–1 de  
solvente. Você pode informar aos alunos 

que a solubilidade do sal de cozinha a  

25 ºC é de 36 g · 100 g–1 de água e, em se-

guida, pedir que tentem interpretar o que 

significa esse valor. Problematize: Vocês te-

riam alguma ideia do que significa dizer que 

a solubilidade do sal de cozinha, a 25 °C, é de 

36 g por 100 g de água? 

Então, é possível concluir que, a 25 ºC, 

pode-se dissolver totalmente até 36 g de sal 

de cozinha em 100 g de água. Outras questões 

podem ser propostas, tais como: E se eu dis-

solver 34 g de sal de cozinha em 100 g de água 

a 25 °C, será que a água dissolve todo o sal? E 

se eu dissolver 36 g de sal de cozinha em 100 g 

de água a 25 °C, será que a água dissolve todo o 

sal? E se eu dissolver 37 g de sal de cozinha em 

100 g de água a 25 °C, será que a água dissolve 

todo o sal? Quanto sobrará do sal de cozinha 

sem se dissolver?

Depois que os alunos concluírem que so-

braria 1 g sem se dissolver, deve ser discutida 

a influência da temperatura na solubilidade. 

Para tanto, continue questionando: E se essa 

mistura for aquecida, será que a água dissolve 

todo o sal? A que temperatura devemos aquecê-

-la? Seguem mais sugestões de questões que 

constam no Caderno do Aluno e que podem 

ser realizadas em sala.

Exercícios em sala de aula

1.  De acordo com o que você aprendeu, expli-

que o significado da propriedade solubilidade.

Resposta pessoal. É importante que os alunos reconheçam 

que a solubilidade é a massa de determinada substância ca-

paz de se dissolver totalmente em uma quantidade fixa de 

solvente, geralmente 100 g de água.

2. Analise a tabela a seguir e responda.

temperatura 
(ºC)

Solubilidade do sal de 
cozinha (g · 100 g–1 H2O)

0 35,7

25 36,0

50 37,0

100 39,8

a) A solubilidade do sal de cozinha em 

água depende da temperatura?

Sim, pois, com o aumento da temperatura, a solubilidade au-

menta, mesmo que pouco.

b) Em uma solução de água e sal, qual 

substância pode ser chamada de solven-

te? E qual seria o soluto?

Tabela 13.
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Em uma solução de água e sal, o solvente é a água (está em 

maior quantidade), e o soluto é o sal.

3. Escreva o que significa soluto, solvente, 

solução, mistura homogênea e mistura 

heterogênea.

Soluto é a substância presente em menor quantidade em 

uma solução; solvente é a que está presente em maior quan-

tidade. Mistura homogênea é uma solução, pois o soluto se 

dissolve totalmente no solvente. Já na mistura heterogênea, 

o soluto não se dissolve completamente no solvente, apre-

sentando duas fases. Os alunos podem responder com outras 

palavras, o importante é a ideia em si. É importante lembrar 

que há soluções com mais de um soluto e que há sistemas 

heterogêneos com mais de duas fases.

Os alunos devem concluir que a solubilida-

de é a propriedade que indica a massa de um 

soluto que pode ser dissolvida em 100 g de um 

solvente a uma determinada temperatura. 

A introdução do conceito de mistura ho-

mogênea (solução) e heterogênea é importante 

para que os alunos entendam alguns métodos 

de separação que serão estudados na próxi-

ma Situação de Aprendizagem. Diz-se que 

uma mistura é homogênea quando apresenta 

aspecto uniforme em toda a sua extensão e, 

quando não, é considerada heterogênea. Alu-

nos entendem melhor com exemplos, e você 

pode dar alguns de cada tipo de mistura e so-

licitar a eles que forneçam mais exemplos.

1. Com base na tabela que mostra a 

solubilidade do nitrato de potássio 

(KNO3) em água, a diferentes tem-

peraturas, resolva as questões.

a) Pode-se afirmar que a temperatura é um 

dos fatores que afetam a solubilidade? 

Justifique.

Sim, pois quando se eleva a temperatura, uma maior quanti-

dade de KNO3 se dissolve em 100 g de água.

b) Com esses dados, construa um gráfico da 

solubilidade em função da temperatura.

Solubilidade do nitrato de potássio
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temperatura  
(ºC)

Solubilidade  
(g · 100 g–1 H2O)

0 13

10 17

20 30

35 65

40 70

60 112

Tabela 14.

Figura 5.

Observando o gráfico construído, responda: 

c) Qual a massa de nitrato de potássio capaz 

de se dissolver em 100 g de água a 50 °C?

Aproximadamente 90 g. 
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d) É possível, utilizando o gráfico, de-

terminar a massa de nitrato de potás-

sio que se dissolve em 100 g de água a 

70 °C? Justifique.

Sim, projetando o traçado do gráfico até 70 °C, pois 

ele mostra a tendência entre dados correlacionados; 

no caso, a solubilidade e a temperatura. A massa deve 

ser de aproximadamente 135 g em 100 g de água.

grade de avaliação da Situação de 
Aprendizagem 5

Nesta Situação de Aprendizagem, espera-

-se que os alunos tenham compreendido que 

as propriedades temperatura de ebulição e de 

fusão, densidade e solubilidade podem servir 

para identificar substâncias e também que es-

SITuAçãO DE APRENDIzAgEM 6 
A NECESSIDADE DE SEPARAR MISTuRAS E SuA IMPORTâNCIA 

PARA O SISTEMA PRODuTIVO

Nesta Situação de Aprendizagem serão dis-

cutidos alguns métodos de separação de mis-

turas utilizados tanto no dia a dia como no 

sistema produtivo. Os alunos deverão reconhe-

cer vários desses métodos, pois fazem parte de 

atividades que muitos veem diariamente. Além 

disso, eles poderão reconhecer a importância 

desses métodos, pois, geralmente, os materiais 

encontrados ao nosso redor são formados por 

misturas e, muitas vezes, precisamos separá-las 

em seus diversos componentes para melhor 

aproveitá-las.

Conteúdos e temas: separação de misturas.

Competências e habilidades: compreender os processos de separação das misturas ferro/escória no 
alto-forno e água/álcool aplicando as propriedades específicas estudadas na Situação de Aprendizagem 5.

Sugestão de estratégias de ensino: leituras de textos orientadas por perguntas; pesquisa orientada e apre-
sentações.

sas propriedades são constantes em determi-

nadas condições.

Como na construção dos gráficos de tempe-

ratura de ebulição da água e da água com sal, é 

necessário lembrar aos alunos que se deve tra-

çar, no caso da curva de solubilidade, uma curva 

média (no caso anterior, utilizou-se a reta mé-

dia). Cabe recordar que a solubilidade de muitas 

substâncias não tem relação linear com a tem-

peratura. Portanto, é preciso ser mais cauteloso 

ao esboçar esse gráfico. É importante usar papel 

milimetrado (como aquele disponível no Ca-

derno do Aluno), pois, para estimar os valores 

de massa de nitrato de potássio dissolvido em 

diversas temperaturas, é preciso ter uma escala 

razoável para chegar a valores mais precisos.
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Proponha aos alunos a leitura dos textos 

sobre a produção do álcool e a separação de 

ferro e escória no alto-forno, apresentados a 

seguir. Faça algumas perguntas ao longo da 

leitura para que eles possam ter melhor com-

preensão dos textos.

A produção de álcool

Na produção do álcool por fermentação 

alcoólica, o produto obtido tem baixo teor 

alcoólico (14% em volume). Para aumentar 

esse teor, é necessário utilizar o processo de 

destilação, no qual o fermentado é aquecido 

até a ebulição em sistema fechado, e os vapo-

res produzidos são condensados e recolhidos 

em outro recipiente. Dessa forma, o líquido 

obtido tem maior teor alcoólico, podendo 

chegar a 96%. Esse processo de separação só 

é possível porque o álcool apresenta tempera-

tura de ebulição menor que a da água. Assim, 

no aquecimento de uma mistura de diferen-

tes líquidos, o vapor produzido apresenta um 

aumento no teor do líquido mais volátil.

Na indústria, para obter o álcool puro (ani-

dro), realiza-se a desidratação do álcool. um 

dos meios utilizados nesse processo era adicio-

nar cal virgem (CaO – óxido de cálcio) ao álcool 

(hoje, a indústria não utiliza mais esse recurso 

por ter encontrado um método economicamente 

melhor). A cal interage com a água contida no 

álcool, formando hidróxido de cálcio – Ca(OH)2 

– de baixa solubilidade tanto na água como no 

álcool:

óxido de cálcio + água  hidróxido de cálcio  

+ energia

Como a solubilidade da cal hidratada 

(Ca(OH)2) é baixa, no final teremos uma mistura 

de álcool puro e cal hidratada sólida. A etapa final 

consiste na separação do hidróxido de cálcio pela 

destilação.

No caso do álcool comercial (96%), para 

sua desidratação e obtenção em elevado grau 

de pureza, são utilizados alguns métodos de 

separação que levam em conta algumas pro-

priedades específicas das substâncias, como 

temperatura de ebulição do álcool e da água; 

solubilidade da cal hidratada em álcool após a 

interação entre a cal e a água presente no álcool 

96%; e o fato de o hidróxido de cálcio ser sólido 

à temperatura de ebulição do álcool.

Portanto, é importante conhecer as proprie-

dades específicas das substâncias, como tempe-

ratura de ebulição e solubilidade, para que se 

possa entender processos industriais de sepa-

ração e também para poder desenvolver novos 

processos conforme as necessidades sociais e 

pessoais.

Sugestão de recursos: Texto – A produção de álcool; Texto – Separação de ferro e escória no alto-forno.

Sugestão de avaliação: respostas às perguntas e apresentação oral e escrita da pesquisa.

Elaborado por Fabio Luiz de Souza e Luciane Hiromi Akahoshi especialmente para o São Paulo faz escola. 

QUIM_CP_vol1_1s_2014.indd   53 17/07/14   14:34



54

Questões para análise do texto

1. Se tivermos 100 mL de solução de álcool 

14% em volume, quantos mililitros teremos 

de álcool?

Teremos 14 mL de álcool.

2. Em 100 mL de álcool 96% em volume, quan-

tos mililitros teremos de álcool? E de água?

Teremos 96 mL de álcool e 4 mL de água.

3. Você compraria um álcool 14%? Por quê?

Não, pois esse líquido teria somente 14 mL de álcool a cada 

100 mL medidos.

4. Quais propriedades e quais processos de 

separação foram usados para obter álcool 

96% a partir de álcool 14%?

A propriedade é a temperatura de ebulição, que difere para a 

água e o álcool, e o processo utilizado é a destilação.

5. Quais propriedades da cal hidratada 

(Ca(OH)2) e do álcool foram usadas para 

obter álcool anidro? Quais foram os pro-

cessos utilizados nessa obtenção?

As propriedades consideradas foram a solubilidade (bai-

xa) da cal hidratada tanto no álcool quanto na água e as 

temperaturas de ebulição desses materiais. O processo foi 

a destilação.

6. Você reconhece alguma transformação 

química na obtenção de álcool anidro? Jus-

tifique sua resposta.

Sim, a transformação da cal virgem (CaO) em cal hidratada – 

Ca(OH)2 – pela reação com a água.

CaO(s) + H2O(l)  Ca(OH)2(s)

Separação de ferro e escória no  
alto-forno

O ferro é um metal dificilmente encontrado 

na natureza na forma de substância metálica. 

Para ser produzido nas siderúrgicas (ferro-gusa), 

o minério de ferro, ou seja, um mineral do qual 

se pode obter ferro de maneira economicamente 

viável, é misturado a carvão mineral ou vegetal e 

calcário, e essa mistura é aquecida em alto-forno.

Na produção de ferro-gusa é formada a escó-

ria como subproduto. Esses dois produtos saem 

do alto-forno no estado líquido a uma tempera-

tura de 1 600 ºC. Os dois líquidos, ferro e escória, 

apresentam baixa miscibilidade, ou seja, um não 

se dissolve bem no outro. O ferro fundido, por ser 

mais denso que a escória fundida, fica no fundo do 

alto-forno, e a escória fundida fica logo acima dele.

Observe o esquema de funcionamento do 

alto-forno de uma usina siderúrgica: 

©
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Figura 6.

 

Entrada de matérias-primas

Mistura de 
minério de ferro, 
calcário e carvão

Escória fundida

Ferro fundido

Entrada 
de ar

Saída 
de escória

Saída de 
ferro-gusa
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Questão para análise do texto

1. Como separar a escória do ferro? Pense nas 

propriedades que foram estudadas até agora.

Separa-se por decantação, sendo o ferro retirado na parte 

inferior do alto-forno. Essa separação é possível, pois escória 

e ferro apresentam baixa miscibilidade, e a escória é menos 

densa do que o ferro.

Na correção dessa questão, analise o 

desenho do alto-forno e enfatize que tanto 

processos quanto equipamentos industriais 

são projetados e desenvolvidos levando-se 

No fundo do alto-forno existem saídas inde-

pendentes por onde escorrem separadamente o 

ferro e a escória. Essa técnica de separação dos 

componentes da mistura de ferro e escória for-

mada no alto-forno possibilita a obtenção de um 

produto com maior grau de pureza e qualidade.

Elaborado por Fabio Luiz de Souza e Luciane Hiromi 
Akahoshi especialmente para o São Paulo faz escola.

em conta as diferentes propriedades dos 

materiais e suas reatividades, entre outros 

aspectos.

1. (Comvest/Vestibular uni-

camp – 1990) uma mistura sóli-

da é constituída de cloreto de 

prata (AgCl), cloreto de sódio (NaCl) e clore-

to de chumbo (PbCl2). A solubilidade desses 

sais em água está resumida na tabela a seguir. 

Baseando-se nesses dados de solubilidade, es-

quematize um processo de separação desses 

três sais que constituem a mistura.

Sal água fria água quente

AgCl Insolúvel Insolúvel

NaCl Solúvel Solúvel

PbCl2 Insolúvel Solúvel

Tabela 15.
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Primeiro, pode-se adicionar água quente à mistura, separan-

do o AgCl (insolúvel) por decantação ou filtração a quente. 

No líquido restante estão dissolvidos o NaCl e o PbCl2. Dei-

xando-o esfriar, o NaCl permanece dissolvido, mas o PbCl2 

não. Assim, filtra-se a mistura e separa-se o PbCl2 sólido do 

filtrado, e a água poderá ser evaporada para se obter o NaCl.  

Outra possibilidade é adicionar inicialmente água fria, dissol-

vendo apenas o NaCl, que pode ser obtido após filtração da 

mistura e evaporação da água do filtrado. Ao resíduo sólido 

formado por PbCl2 e AgCl pode-se adicionar água quente 

até a dissolução completa do PbCl2, que pode ser separado 

do AgCl por uma filtração à quente e posterior evaporação 

da água do filtrado.

Na correção dessa questão, você pode cons-

truir um fluxograma para facilitar a visualiza-

ção e compreensão do processo. Sugerimos que 

essa construção seja feita com os alunos. De-

pois, solicite a eles que construam outro fluxo-

grama para a outra possibilidade de resposta.

Mistura + água quente

Filtração

Estarão dissolvidos o NaCl 
(cloreto de sódio) e o PbCl2

(cloreto de chumbo II)

AgCl (cloreto de 
prata)

Sólido 
insolúvel

(precipitado)

Líquido 
quente

PbCl2 (cloreto de chumbo II)
Estará dissolvido o NaCl
(cloreto de sódio)

Deixar esfriar 
e

 
filtrar

Sólido 
insolúvel

(precipitado)

Líquido frio

Figura 7.
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Depois da leitura dos textos e da resolução 

das questões, propomos que alguns processos 

de separação sejam apresentados, destacando- 

-se a propriedade utilizada em cada um deles. 

Por serem métodos muito utilizados em proces-

sos no dia a dia e no sistema produtivo, sugeri-

mos que você foque os processos de destilação, 

filtração, decantação e cristalização. Para isso, 

apresentamos a seguinte Pesquisa em grupo.

Existem vários processos de sepa-

ração de misturas utilizados em 

nosso cotidiano e na indústria, 

como destilação, filtração, decantação e cris-

talização. Para a realização desta pesquisa 

complementar em grupo, procure em livros di-

dáticos um dos processos de separação de mis-

turas, descreva-o, destacando a propriedade 

física que possibilita a separação dos compo-

nentes da mistura, e dê exemplos de sua utili-

zação. Prepare uma apresentação para a classe. 

Com os dados apresentados em classe pe-

los grupos, construa uma tabela, indicando o 

nome do processo de separação de misturas, a 

descrição do processo, as propriedades envol-

vidas e os exemplos de aplicação.
Alguns exemplos são apresentados a seguir. Os alunos po-

dem encontrar outros processos, como o de flotação, penei-

ração, extração etc.

processo de
separação

descrição do processo/propriedade
Exemplo de
utilização

destilação

Separação de misturas de substâncias que apresentam temperaturas de ebu-
lição diferentes: aquece-se a mistura, e a substância que apresentar menor 
temperatura de ebulição será vaporizada; seu vapor passa por um sistema de 
resfriamento, e o líquido formado é recolhido em outro recipiente.

Obtenção de água 
destilada

Filtração
Separação de misturas em que há sólidos que não são solúveis em líquidos: 
a mistura passa por um sistema poroso (filtro) que retém os sólidos e deixa 
passar o líquido.

Água filtrada; café 
coado

decantação

Separação de misturas de substâncias imiscíveis e com densidades dife-
rentes: quando a mistura apresenta um sólido e um líquido, espera-se a 
separação entre o sólido e o líquido e retira-se o líquido; quando a mistura 
é formada por dois líquidos, utiliza-se o funil de separação, também cha-
mado funil de decantação.

Separação dos 
componentes da 
mistura de água e 
óleo e da mistura de 
água e areia

Cristalização
Separação de uma substância de uma mistura homogênea mediante 
resfriamento da solução, evaporação do solvente ou adição de agentes 
precipitantes. As propriedades das substâncias exploradas são: solubilidade, 
pontos de fusão e de ebulição.

Precipitação de 
ácido acetilsalicílico 
(AAS) e ácido 
desoxirribonucleico 
(DNA); obtenção 
de sal (em salinas) e 
açúcar. 

Tabela 16.
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grade de avaliação – Situação de 
Aprendizagem 6

Essa última atividade busca mostrar ao alu-

no como se pode usar as informações sobre as 

propriedades das substâncias para identificá-las 

e separá-las quando necessário. As questões re-

ferentes ao texto “A produção de álcool” orien-

tam a leitura e retomam conceitos trabalhados 

anteriormente, que são: aspectos quantitativos 

sobre concentração de soluções, processos de 

obtenção da cal, a percepção de transforma-

ções químicas e propriedades específicas de 

substâncias para identificá-las e separá-las.

A pergunta sobre a compra ou não do ál-

cool 14% pode desencadear algum debate; 

espera-se que os alunos argumentem que a 

compra talvez dependa do custo e do uso que 

será dado a ele.

Os alunos podem também ser estimulados a 

observar a composição de alguns produtos em 

suas embalagens e também a pensar por que 

ações diárias, como coar café, se relacionam aos 

conteúdos estudados (conforme indicado em 

Aprendendo a aprender, Caderno do Aluno).

Neste momento do curso, pode-se retomar 

os assuntos já abordados, por meio dos exer-

cícios a seguir.

1. Complete a tabela com as infor-

mações solicitadas.

transformação 
química

Evidências 
observáveis

instantânea ou 
não instantânea?

Formas de energia 
envolvida

revertível ou 
irrevertível?

Queima de carvão Liberação de  
energia Não instantânea Térmica e 

luminosa Irrevertível

Calcinação do 
calcário

Nenhuma Não é possível 
classificar Térmica Revertível   

Hidratação do 
sulfato de cobre

Mudança de cor Instantânea Térmica Revertível 

2. (Comvest/Vestibular unicamp  –  1992) Têm-

-se as seguintes misturas:

i – areia e água;

ii – álcool (etanol) e água;

iii – água e sal de cozinha (NaCl); neste 

caso, uma mistura homogênea.

 Cada uma dessas misturas foi submetida a 

uma filtração em funil com papel, e o líqui-

do resultante (filtrado) foi aquecido até sua 

total evaporação. Pergunta-se:

a) Qual mistura deixou um resíduo sólido 

no papel? Qual era esse resíduo?

A mistura I. O resíduo era areia.

Tabela 17.
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b) Em qual caso apareceu um resíduo sóli-

do após a evaporação do líquido? O que 

era esse resíduo? 

Mistura III. O resíduo era o sal de cozinha.

3. (gEPEQ. Interações e transformações: 

Química para o Ensino Médio: livro de 

exercícios. 5. ed. São Paulo: Edusp, 2003, 

v. 1, p. 68 – Adaptado.)

 Na tentativa de identificar cinco materiais 

sólidos (A, B, C, D e E) existentes no la-

boratório, um aluno resolveu determinar a 

densidade de cada um medindo suas massas 

e os volumes que deslocaram ao ser imersos 

em líquidos nos quais são insolúveis. Tam-

bém determinou, para cada um dos mate-

riais, o intervalo de tempo desde o aqueci-

mento até a fusão e a temperatura na qual 

ocorreu a mudança de estado. Os dados ob-

tidos foram: 

Sólido
Massa 

(g)
Volume inicial 

(cm³)
Volume final 

(cm³)
dados referentes ao  

aquecimento

A 62,1 60,0 65,5
Foi o terceiro a fundir; tempera-
tura de fusão: 327 ºC.

b 71,2 60,0 68,0
Não fundiu durante o tempo  
observado.

C 33,4 60,0 63,0
Foi o segundo a fundir; tempera-
tura de fusão: 328 ºC

d 29,1 60,0 64,0
Foi o primeiro a fundir; tempera-
tura de fusão: 232 ºC

E 14,3 60,0 62,0
Não fundiu durante o tempo  
observado.

Tabela 18.

a) Monte uma tabela com apenas três co-

lunas: uma para os sólidos, outra para 

as densidades, e a terceira para as tem-

peraturas de fusão.

Sólido
densidade  
(g · cm–3)

temperatura de 
fusão (ºC)

A 11,3 327
B 8,9 —
C 11,1 328
D 7,3 232
E 7,2 —

Tabela 19.

b) Com base nos dados obtidos, é possível 

identificar amostras de um mesmo ma-

terial? Justifique.

Os sólidos A e C podem ser do mesmo material. As diferen-

ças entre os valores de densidades e temperaturas podem ser 

atribuídas a erros experimentais de medidas. Para ter certeza, 

seriam necessárias outras análises.

c) Sabendo que os sólidos A, B, C, D e E 

estão entre os materiais representados a 

seguir, procure identificá-los:
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Com base nos dados fornecidos, conclui-se que as amostras A 

e C são de chumbo; a amostra B é de cobre; a D é de estanho; 

e a E é de zinco.

4. (gEPEQ. Interações e transformações: Quí-

mica para o Ensino Médio: livro de exercícios. 

5. ed. São Paulo: Edusp, 2003, v. 1, p. 63).

 A curva de aquecimento em função do 

tempo de 5 g de uma substância pura sóli-

da está esboçada a seguir:

51

Química – 1ª série, 1º bimestre

a)

a) Os sólidos A e C podem ser do mesmo 
material. As diferenças entre os valores 
de densidades e de temperaturas podem 
ser atribuídos a erros experimentais 
de medidas. Para ter certeza seriam 
necessárias outras análises.

b) Com base nos dados fornecidos conclui-
se que as amostras A e C são de chumbo; a 
amostra B é de cobre; a D é de estanho e a 
E é de zinco.

5) (Gepeq – Interações e transformações – Li-
vro de exercícios, Módulos I e II – p. 63)

A curva de aquecimento em função do 
tempo, de 5 g de uma substância pura sólida, 
está esboçada a seguir.

suas respostas.

a) Nas mesmas condições experimentais, 
a curva de aquecimento de 50 g da 
mesma substância pura tem a mesma 
forma apresentada.

b) 
mesma substância é maior que a sua 
temperatura de fusão.

c) A substância em questão é líquida à 
temperatura ambiente (20 oC).

R espostas:

a) Certa. A curva apresenta a mesma 
forma e o mesmo patamar (a 35ºC). O 
tempo de aquecimento pode ser maior, caso 
se use a mesma fonte de aquecimento, pois 
a massa é maior.

b) Errada. Para uma mesma substância 
pura, sua temperatura de fusão é igual à de 

c) Errada. A temperatura deve estar acima 
de 35ºC para que a matéria seja líquida. 
Assumindo-se que a temperatura ambiente 
seja 25 ºC (que é o valor que a literatura 
adota), então, neste caso, a substância 
estaria no estado sólido.

6) (Fuvest – SP) Quais das propriedades abai-

é pura uma certa amostra sólida de uma 
substância conhecida?

a) Cor e densidade

b) Cor e dureza

c) Ponto de fusão e densidade

d) Cor e ponto de fusão

e) Densidade e dureza

Resposta: alternativa c

Sólido
Densidade 

(g/cm3)
Temperatura de 

fusão (ºC)

A 11,3 327

B 8,9 –

C 11,1 328

D 7,3 232

E 7,2 –

T (ºC)

35 ºC

t (s)

Figura 8.

Tabela 20.

Material densidade (g · cm–3)
temperatura  
de fusão (ºC)

Alumínio 2,702 660,2

Antimônio 6,684 630,5

Chumbo 11,344 327,5

Cobre 8,92 1 083,0

Estanho 7,28 231,9

Ferro 7,86 1 535,0

Mercúrio 13,594 –38,9

zinco 7,14 419,4

 Analise cada uma das afirmações a seguir 

e decida se estão certas ou erradas, justifi-

cando suas respostas.

a) Nas mesmas condições experimentais, a 

curva de aquecimento de 50 g da mes-

ma substância pura tem a mesma forma 

apresentada.

Certa. A curva apresenta a mesma forma e o mesmo patamar 

(a 35 oC). O tempo de aquecimento pode ser maior, caso 

seja utilizada a mesma fonte de aquecimento, pois a massa 

é maior.

b) O ponto de solidificação da mesma subs-

tância é maior que seu ponto de fusão.

Errada. Para uma mesma substância, sua temperatura de fu-

são é igual à de solidificação (no caso, é de 35 oC).

c) A substância em questão é líquida à 

temperatura ambiente (20 ºC).

Errada. A temperatura deve estar acima de 35 oC para que a 

substância seja líquida. Na temperatura de 20 oC , a substância 

estaria no estado sólido.
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5. um aluno desejava identificar uma subs-

tância sólida desconhecida. Para isso, ele 

precisou analisar as seguintes propriedades 

da substância:

 a) dureza e densidade;

 b) cor e densidade;

 c) temperatura de fusão e densidade;

 d) massa e temperatura de fusão;

 e) reatividade e cor.

SITuAçãO DE APRENDIzAgEM 7 
COMBuSTíVEIS: COMBuSTãO NO DIA A DIA  

E NO SISTEMA PRODuTIVO

devem ser abordados, neste momento, os 

conceitos de energia de ligação ou entalpia, 

visto que ainda não foi discutido um modelo 

corpuscular da matéria e, nessa introdução 

ao tema, não é necessário tal aprofundamen-

to. A discussão deve se dar apenas no nível 

fenomenológico; o uso de modelos explica-

tivos sobre o envolvimento de energia nas 

reações químicas será discutido nos volumes 

posteriores. As indicações em relação ao uso 

de símbolos, fórmulas e equações químicas 

apresentadas continuam válidas, ou seja:

 f as fórmulas devem ser tratadas como re-

presentações químicas das substâncias, 

sem a preocupação, neste momento, com 

a compreensão dos significados dos símbo-

los químicos e seus índices;

 f as equações químicas devem ser trata-

das como representações das interações e 

transformações químicas, sem a preocupa-

ção com o balanceamento, o rearranjo de 

átomos ou as ligações químicas.

Nesta Situação de Aprendizagem serão co-

nhecidos e analisados diferentes combustíveis, 

alguns empregados na produção da cal e do 

ferro e outros em veículos automotivos. Esse 

tema foi escolhido por proporcionar um con-

texto de estudo propício para que  as transfor-

mações químicas possam ser compreendidas 

de maneira significativa. Para isso, serão res-

saltadas as relações entre a massa de um com-

bustível e a quantidade de energia que sua 

combustão é capaz de gerar, além de alguns 

aspectos científicos e tecnológicos do uso de 

combustíveis como carvão, álcool e gasolina.

Retomaremos a produção da cal e do fer-

ro, dessa vez destacando o combustível usa-

do nesses processos. Não esperamos esgotar, 

nesta Situação de Aprendizagem, os conte-

údos relacionados ao tema “combustíveis e 

combustão” ou aos conceitos da termoquí-

mica. Trata-se de uma ampliação da com-

preensão dos aspectos energéticos envolvidos 

nas transformações químicas, vistos na ativi-

dade 2 da Situação de Aprendizagem 3. Não 
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Conteúdos e temas: uso de diferentes combustíveis; caloria; poder calorífico; reação de combustão.

Competências e habilidades: analisar dados referentes às massas e à energia envolvida na queima de com-
bustíveis, estabelecendo relações de proporcionalidade entre essas duas grandezas.

Sugestão de estratégias de ensino: levantamento das ideias dos alunos; exposição dialogada.

Sugestão de recursos: lousa e giz; questões presentes neste Caderno.

Sugestão de avaliação: respostas às questões e participação nas aulas.

Atividade 1 – Combustão do carvão 
na produção da cal e do ferro

Sugerimos que você inicie esta atividade 

realizando um levantamento das ideias que os 

alunos têm sobre o uso de combustíveis. Al-

gumas das questões que podem ser propostas 

são: Vocês conhecem algum combustível? O que 

são combustíveis? Para que são usados? As res-

postas podem ser escritas num canto da lousa 

e organizadas em uma lista com os nomes dos 

combustíveis e seus usos, porém não há neces-

sidade, neste momento, de entrar em detalhes 

sobre as formas de produção e seu uso nem de 

especificar suas características. O importante 

é que os alunos saibam que há grande diversi-

dade de materiais usados como combustíveis 

para a produção de energia térmica e luz e que 

eles podem ser usados em diferentes situações.

Retome os processos de produção da cal e 

do ferro, discutidos anteriormente. Para isso, 

faça um esboço do forno de calcinação na lou-

sa e indique onde os materiais são dispostos, 

quais matérias-primas são empregadas e quais 

produtos são obtidos. Os fornos de calcinação 

de calcário podem apresentar diversos forma-

tos; portanto, não é preciso dar atenção a de-

talhes quanto ao desenho. uma sugestão de 

esboço é apresentada a seguir.

saída de gás

entrada de calcário

paredes de tijolos

saída da cal
entrada de carvão e ar

©
 C

on
ex

ão
 E

di
to

ri
al

Figura 9. Esboço de um forno de calcinação de calcário.
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A produção da cal e do ferro, como visto an-

teriormente, apresenta diversos aspectos cientí-

ficos e tecnológicos que podem ser interpretados 

à luz dos conhecimentos químicos. um desses 

aspectos é a necessidade da queima de combus-

tíveis para o fornecimento de energia nas reações 

químicas que ocorrem no forno de calcinação 

do calcário e no alto-forno siderúrgico.

Lembre aos alunos que, conforme já es-

tudado em ambos os casos, o combustível 

empregado é o carvão. No processo de calci-

nação do calcário, utiliza-se o carvão mais por 

conveniência do que por necessidade, isto é, 

o carvão é usado, entre outros motivos, por 

ser um combustível de baixo custo e de fácil 

obtenção. Assim, ele poderia ser substituído 

por outras fontes de energia, como a lenha, o 

gás natural ou o óleo diesel, que fornecem a 

energia necessária para que o calcário alcance 

temperaturas superiores a 900 ºC, sua tempe-

ratura de decomposição térmica em óxido de 

cálcio (CaO) e gás carbônico (CO2). Entretan-

to, tais mudanças exigiriam modificações nos 

fornos de calcinação e provavelmente resulta-

riam em maiores custos com combustível.

Por outro lado, o carvão siderúrgico, ou 

seja, aquele empregado na produção do ferro, 

não pode ser substituído por outro combustí-

vel, pois apresenta uma dupla função: além de 

fornecer a energia necessária para que ocor-

ram algumas transformações químicas no 

alto-forno, ele é um dos reagentes necessários 

à produção do ferro. O carvão, ao interagir 

com quantidades reduzidas de oxigênio, for-

ma monóxido de carbono (CO), que interage 

com óxidos de ferro produzindo ferro metáli-

co. Esse processo será estudado com mais de-

talhes posteriormente.

Exercícios em sala de aula

1. A partir das discussões feitas em sala de 

aula, elabore um pequeno resumo expli-

cando para que serve o carvão usado na 

produção de cal e na produção de ferro.

Nesse pequeno resumo, espera-se que os alunos possam 

destacar duas principais ideias: o carvão tem a função de for-

necer energia térmica ao ser queimado na produção da cal e 

do ferro e, no caso deste, é também um dos reagentes.

2. Analise a tabela e responda às questões.

Massa de carvão consumida

na produção de 
1 000 g (1 kg) de cal

na produção de 
1 000 g (1 kg) de ferro

312 g 910 g

Segundo a Associação Brasileira de Produ-

tores de Cal (ABPC), a produção de cal no 

Brasil, em 2006, foi de 7 milhões de tonela-

das. A partir desse dado e das informações 

da tabela:

a) Expresse a massa, em gramas, de cal 

produzida em 2006, levando em conta 

que 1 t = 106 g = 1 000 000 g.

Nesse item é importante estar atento às dificuldades que 

alguns alunos podem apresentar em relação às operações 

matemáticas com notações científicas. Espera-se que eles 

Tabela 21.
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respondam algo como: 7,0 milhões de toneladas = 7,0 · 106 t = 

= 7,0 · 106 · 106 g = 7,0 · 1012 g.

b) Calcule a quantidade de carvão, em 

toneladas, consumida no Brasil apenas 

na produção de cal durante o ano de 

2006.

Deve-se estabelecer uma relação entre a quantidade de carvão 

e a quantidade de cal para obter a massa de carvão procurada. 

Massa de carvão / Massa de cal 

312 g/1 000 g = x / 7,0 · 1012 g

x = 2,184 · 1012 g

x ≈ 2,2 · 106 t 

c) O que consome mais carvão, a produ-

ção de 1 kg de cal ou de 1 kg de ferro?

Espera-se que os alunos interpretem os dados da tabela respon-

dendo que a produção de 1 kg de ferro consome maior quanti-

dade de carvão (910 g) do que a de 1 kg de cal (312 g de carvão).

grade de avaliação da atividade 1

Na questão 2 será necessário ler, interpretar 

e utilizar os dados da tabela e do enunciado, 

estabelecendo uma relação de proporcionali-

dade para calcular o valor solicitado. Por isso, 

dê tempo para que os alunos reflitam sobre o 

que está sendo proposto.

uma provável dificuldade que pode ser 

apresentada na resolução dessa questão diz 

respeito ao uso da notação científica. Talvez 

seja este o momento em que se deva fazer uma 

revisão sobre esse tópico ou, em último caso, 

solicitar que o professor da disciplina de Ma-

temática o faça. Outra dúvida que pode apare-

cer refere-se à forma de expressar o resultado 

final. Nesse caso, retome o conceito de algaris-

mos significativosa e mostre que, como o dado 

de partida (7 milhões de toneladas) apresenta 

apenas dois algarismos significativos, o resul-

tado final fica limitado a apenas dois algaris-

mos significativos (2,2 milhões de toneladas).

Atividade 2 – O poder calorífico dos 
combustíveis

A escolha de um combustível deve considerar 

outros fatores além do custo e da disponibilida-

de. É importante também que o combustível a 

ser escolhido apresente uma boa produtividade 

de energia. Como as mesmas massas de distintos 

combustíveis liberam quantidades diferentes de 

energia, é desejável que o combustível escolhido 

consuma a menor massa possível na liberação 

da energia requerida para um dado processo.

a São os algarismos dos quais se tem certeza mais o primeiro algarismo duvidoso de uma medida. Os zeros à 
esquerda não são considerados algarismos significativos. O número 0,00342 apresenta apenas três algarismos 
significativos, dois dos quais se tem certeza (3 e 4) e um algarismo duvidoso (2). As respostas finais não podem 
apresentar mais algarismos significativos do que o dado de origem com menor número de algarismos significa-
tivos: 1,223 + 2,3 = 3,523 = 3,5.
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A tabela a seguir permite a melhor visuali-

zação da relação entre massa de combustível 

e energia térmica liberada na combustão, da-

dos que serão utilizados nas próximas aulas. 

Combustível
Energia térmica liberada na combustão 

de 1,0 kg de combustível

Em kJ · kg–1 Em kcal · kg–1

gás de cozinha (gLP)1 49 030 11 730

gasolina (sem álcool) 46 900 11 220

gasolina (com 20% de álcool) 40 546 9 700

Óleo diesel 44 851 10 730

Carvão 28 424 6 800

Lenha 10 550 2 524

Etanol 29 636 7 090

álcool combustível 27 200 6 507

Biogás 25 000 6 000

gás natural 37 800 9 054

A quantidade de energia térmica libera-

da na queima de 1 kg de combustível é cha-

mada poder calorífico e pode ser expressa em 

quilojoules por quilograma (kJ · kg–1) ou em 

quilocalorias por quilograma (kcal · kg–1) de 

combustível. A comparação dos poderes ca-

loríficos de diferentes combustíveis é um dos 

critérios para a sua escolha. Nesse aspecto, 

quanto maior o poder calorífico, melhor o 

combustível.

É importante destacar o fato de que a 

maioria dos combustíveis é formada por mis-

turas de substâncias e que as proporções entre 

as substâncias que compõem cada combustí-

vel podem variar dependendo da forma como 

foi obtido, de sua origem ou do método usado 

para sua purificação. Em decorrência dessas 

diferenças de composição, o poder calorífico 

em geral representa a média de valores de cer-

tas variedades de combustível com composi-

ções bem específicas.

O biogás é um exemplo disso. Esse gás 

combustível é formado por uma mistura de 

diversos gases, sendo o metano (CH4) e o gás 

Tabela 22.  
1 gLP: gás liquefeito de petróleo, uma mistura de propano (C3H8) e butano (C4H10). 
Baseado em: gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química (Org.). Interações e transformações. Química para o Ensino Médio. 
Livro do Aluno. Elaborando conceitos sobre transformações químicas. São Paulo: Edusp, 2005, v. I, p. 218.
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carbônico seus maiores constituintes. Depen-

dendo da forma como ele é produzido, pode 

haver diferentes teores do gás metano (com-

bustível). Em geral, o biogás apresenta entre 

50% e 70% de metano e seu poder calorífico 

pode variar entre 5 000 e 7 000 kcal · kg–1.

O mesmo pode ocorrer com o carvão mi-

neral, que, em sua formação geológica, pas-

sa por diferentes estágios e tem seu teor de 

carbono modificado progressivamente. Cada 

estágio apresenta um nome específico e uma 

faixa de teor de carbono e de poder calorífico, 

como é mostrado abaixo.

responder a essas questões, os alunos devem 

consultar os dados de poderes caloríficos 

apresentados anteriormente, presentes tam-

bém no Caderno do Aluno.

Exercícios em sala de aula

1. Analise a tabela de poder calorífico de di-

versos combustíveis e responda:

a) Qual dos combustíveis apresenta maior 

poder calorífico?

O combustível que tem maior poder calorífico é o gás de 

cozinha (11 730 kcal · kg–1 ou 49 030 kJ · kg–1).

b) Qual dos combustíveis apresenta menor 

poder calorífico?

O combustível que tem menor poder calorífico é a lenha 

(2 524 kcal · kg–1 ou 10 550 kJ · kg–1).

2. Que quantidade de energia térmica pode ser 

liberada na combustão de 5,0 kg de lenha?

Se a combustão de 1,0 kg de lenha libera 2 524 kcal, en-

tão a combustão de 5,0 kg desse combustível, uma massa 

cinco vezes maior, deve liberar cinco vezes mais energia:  

5,0 kg · 2 524 kcal · kg–1 = 12 620 kcal ou 1,3 · 104 kcal.

3. Que massa de carvão é necessário queimar 

para liberar 17 000 kcal?

Os alunos podem estabelecer uma relação entre a massa de car-

vão queimado e a quantidade de energia liberada nesse processo:

4. A queima de 1,0 kg de gás natural gera em 

torno de 9,1 · 103 kcal de energia. Responda:

massa de carvão             1,0 kg                       x       
energia liberada          6 800 kcal              17 000

=

x = 2,5 kg

Tabela 23.

tipos de 
carvão

turfa Linhito Hulha Antracito

teor de 
carbono 

(%)
50-60 60-75 75-90 90-95

poder 
calorífico 
(kJ · g–1)

25 25-30 30-35 35-38

Não é necessário, neste momento, que se-

jam discutidas de forma aprofundada essas 

questões em sala de aula. Basta que fique 

claro que a composição dos muitos com-

bustíveis pode variar um pouco pelo fato de 

serem formados por misturas de várias subs-

tâncias; por isso, o poder calorífico pode va-

riar também.

Sugerimos a seguir algumas questões que 

envolvem o cálculo de massa de combustível 

e de energia liberada em sua combustão. Para 
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a) Que quantidade de energia térmica 

pode ser liberada na queima de 30 kg de 

gás natural?

Se a combustão de 1,0 kg de gás natural libera 9,1 · 103 kcal, 

então a combustão de 30 kg desse combustível, uma mas-

sa trinta vezes maior, deve liberar trinta vezes mais energia:  

30 kg · 9,1 · 103 kcal · kg–1 = 273 000 kcal = 2,7 · 105 kcal.

b) Que massa de biogás deve ser queimada 

para gerar a mesma quantidade de ener-

gia que 1,0 kg de gás natural?

1. Em qual das situações há maior 

liberação de energia térmica: na 

combustão de 30 kg de gasolina 

com 20% de álcool ou na combustão de 40 kg 

de álcool combustível? Justifique sua resposta, 

apresentando seus cálculos e suas conclusões.

Como na queima da gasolina com 20% de álcool liberam-

-se 9 700 kcal por quilograma, para 30 kg desse combustível 

teremos: 30 kg · 9 700 kcal · kg–1 = 291 000 kcal ou 2,9 · 105 

kcal. Da mesma forma, na queima de 40 kg de álcool com-

bustível teremos: 40 kg · 6 507 kcal · kg–1 = 260 280 kcal ou 

2,60 · 105 kcal. A energia liberada na combustão desses mate-

riais também pode ser calculada em quilojoules: 1 216 380 kJ 

(1,2 · 106 kJ) e 1 088 000 kJ (1,1 · 106 kJ), respectivamente. A 

combustão de 30 kg de gasolina com 20% de álcool deve 

liberar mais energia térmica do que a combustão de 40 kg 

de álcool combustível.

2. um alto-forno produz, em média, 4,0 · 104 kg 

de ferro de uma vez, consumindo cerca de 

0,91 kg de carvão para cada 1,0 kg de ferro 

massa de biogás             1,0 kg                       x       
energia liberada          6 000 kcal              9,1 · 103

=

x = 1,5 kg

produzido. Nessas condições, que quan-

tidade de energia pode ser liberada no 

alto-forno por meio da queima do carvão?

Uma possibilidade de resolução para essa questão é apre-

sentada a seguir:  

• Cálculo da massa de carvão consumido na produção de  

4,0 · 104 kg de ferro:

• Cálculo da quantidade de calor produzido na combustão 

de 3,6 · 104 kg de carvão:

grade de avaliação da atividade 2 

Nessa atividade, é fundamental que os alunos 

tenham compreendido duas ideias principais: 

a relação de proporcionalidade entre a massa 

de combustível e a energia térmica liberada na 

combustão, ou seja, quanto maior a massa de 

um combustível queimado, maior a quantidade 

de energia térmica liberada; e que cada combus-

tível tem um poder calorífico próprio.

Os três primeiros Exercícios em sala de aula 

são mais simples e a maioria dos alunos não 

deve apresentar muita dificuldade em respon-

dê-los. O grau de dificuldade eleva-se a partir 

da questão 4, por exigir a compreensão dos 

conceitos de notação científica e algarismos 

significativos.

massa de carvão             0,91 kg                        x         
 massa de ferro                1,0 kg                 4,0 · 104 kg

=

x = 3,6 · 104 kg

  energia liberada               6 800 kg                        y         
 massa de carvão                1,0 kg                  3,6 . 104 kg

=

y = 24 480 · 104 kg          2,5 · 108 kcal
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Na questão 1 da Lição de casa, os alunos 

devem calcular as quantidades de energia libe-

rada na combustão da gasolina com 20% de 

álcool e do álcool combustível. uma análise 

puramente qualitativa não é suficiente para 

responder à questão, visto que o combustível 

com maior poder calorífico está em menor 

quantidade. As possíveis dificuldades apresen-

tadas pelos alunos nos Exercícios em sala de 

aula podem se repetir na questão 2 da Lição 

de casa. Assim, atente-se para o uso da no-

tação científica e dos algarismos significativos 

dos dados do enunciado e da resposta final.

Para aprofundar o estudo, os alunos po-

dem realizar uma pesquisa:

Busque informações que o auxi-

liem a responder às questões apre-

sentadas a seguir. Elabore um 

pequeno texto com cerca de dez linhas supon-

do que você vai expor sua pesquisa aos cole-

gas de classe.

1. Além do preço, da disponibilidade e do po-

der calorífico, que outros fatores podem ser 

considerados na escolha de um combustível?

Impactos ambientais, octanagem e compressibilidade, 

corrosão do motor, renovável ou não renovável.

2. Por que a gasolina comercializada no Bra-

sil apresenta cerca de 20% de etanol, se a 

gasolina isenta de álcool tem poder calorí-

fico maior?

Usa-se etanol misturado à gasolina para aumentar a octa-

nagem e para substituir parte do combustível fóssil por um 

combustível renovável.

Atividade 3 – A combustão

Além de conhecer os combustíveis e suas pro-

priedades, é importante que os alunos compreen-

dam como se dá seu processo de combustão.

Para ocorrer a combustão são necessárias, 

além do combustível, a presença de gás oxigê-

nio na quantidade ideal e uma pequena quanti-

dade de energia para iniciar o processo. Assim, 

define-se combustão como uma transformação 

química que envolve a interação de material 

combustível com um comburente (quase sem-

pre o oxigênio), em que há liberação de energia 

térmica (transformação exotérmica).

Mesmo que a combustão já tenha sido estu-

dada no Ensino Fundamental, pode-se voltar a 

esse assunto tomando o triângulo da combus-

tão como apoio. Proponha a eles que, a partir 

das discussões feitas em sala de aula e de seus 

conhecimentos anteriores, expliquem o que sig-

nifica o “triângulo da combustão” apresentado 

a seguir e reproduzido no Caderno do Aluno. 

Figura 10.

CALOR

COMBuRENTE COMBuSTíVEL
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Você pode destacar, na discussão desse es-

quema, o fato de que apenas a presença do 

combustível não é suficiente para ocorrer a re-

ação de combustão. O combustível deve estar 

em contato com um comburente, ou seja, ou-

tro reagente que participe da combustão – ge-

ralmente o gás oxigênio constituinte do ar –, e 

esses materiais devem receber uma quantidade 

inicial de energia para reagir. 

É bom frisar que essa quantidade inicial de 

energia térmica pode ter diferentes origens.

Em geral, quando perguntamos o que é 

necessário para ocorrer a combustão de um 

material, os alunos respondem “oxigênio e 

fogo”. A ideia de que é necessário fogo para 

ocorrer combustão é muito recorrente, mas 

essa concepção pode ser confrontada levando-

-os a refletir sobre fenômenos como acender 

um palito de fósforo, queimar uma folha de 

papel usando uma lente para concentrar os 

raios solares ou usar o pirógrafob para escrever 

ou desenhar na madeira. Sugerimos que esses 

fenômenos sejam expostos um a um e que os 

alunos sejam solicitados a dizer se houve ou 

não a combustão e, em caso positivo, explicar 

como ela ocorreu. O objetivo, neste caso, é que 

eles concluam que, para ocorrer combustão, 

não é necessário haver fogo, e sim energia tér-

mica, que pode vir do atrito, da luz concentra-

da ou de uma resistência elétrica, por exemplo.

Outro aspecto interessante a ser tratado 

em sala de aula é o fato das combustões po-

b Equipamento elétrico que apresenta uma ponta metálica aquecida por uma resistência elétrica, utilizado para 
fazer inscrições em objetos de madeira.

derem ou não apresentar chama e emitir luz, 

dependendo do tipo de combustível e da for-

ma como ocorrem. A queima do carvão em 

uma churrasqueira ou de um pedaço de pa-

lha de aço, por exemplo, acontece com emis-

são de energia térmica e luz. Já na combustão 

da glicose no interior das células, ocorre ape-

nas a liberação de energia térmica. Embora 

existam diferenças entre as combustões, elas 

sempre serão transformações químicas exo-

térmicas, ou seja, transformações que libe-

ram energia térmica.

Outro fato pouco discutido nas aulas de 

Química é o de que combustíveis líquidos não 

pegam fogo. Nesse caso, o que entra em com-

bustão são os gases formados pela evapora-

ção dos líquidos combustíveis. Tanto é que, 

quando resfriados abaixo de certas tempera-

turas, os combustíveis líquidos não vaporizam 

em quantidade suficiente para que ocorra a 

combustão, mesmo próximos de uma chama. 

Essa temperatura mínima para que o vapor 

de um combustível misturado com ar inflame 

na presença de chama é denominada tempe-
ratura de fulgor. O etanol, por exemplo, não 

queima, mesmo na presença de chama, em 

temperaturas inferiores a 13 ºC, ou seja, essa 

é sua temperatura de fulgor. A facilidade com 

que um combustível líquido pode queimar 

está relacionada à quantidade de vapor que 

se forma em sua superfície. Quanto menor a 

temperatura de ebulição de um líquido, mais 

facilmente ele evapora e, consequentemente, 

mais facilmente entra em combustão.
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As combustões, por serem transformações 

químicas, podem também ser representadas 

por meio de equações químicas. Os reagentes 

de uma combustão são o combustível e o com-

burente, que quase sempre é o gás oxigênioc. 

Os produtos vão depender do tipo de combus-

tível empregado e da quantidade de oxigênio 

disponível para a combustão. Tomando como 

exemplo o carvão, usado como combustível 

na produção da cal e do ferro, pode-se repre-

sentar sua combustão considerando apenas a 

interação do carbono, maior constituinte do 

carvão, com o oxigênio do ar:

carvão (carbono)   +   gás oxigênio   

gás carbônico   +   energia

C(s)  +  O2(g)      CO2(g) + energia

Essas e outras equações químicas que se-

rão apresentadas neste Caderno não estão 

balanceadas porque, neste momento, apenas 

traduzem a linguagem discursiva para a lin-

guagem simbólica da Química. Não se espera 

que sejam estabelecidas relações de proporcio-

nalidade em termos de quantidade de partí-

culas ou de matéria (mol) entre os reagentes e 

produtos. Assim, a introdução de coeficientes 

estequiométricos nas equações químicas seria 

apenas um fator complicador e não acrescen-

taria nada aos alunos.

Alguns professores e autores preferem não 

incluir o termo “energia” ou mesmo o valor de 

c Além do oxigênio, o gás cloro também atua como comburente quando, por exemplo, reage com hidrogênio 
(H2(g) + Cl2(g)  2 HCl(g) + energia) ou com ferro (2 Fe(s) + 3Cl2(g)  2 FeCl3(s) + energia).

energia na equação química, alegando que ape-

nas substâncias devem fazer parte dessa equa-

ção. Entretanto, optamos por incluí-lo para 

indicar que nas transformações químicas a ener-

gia faz parte do processo, podendo ser absorvida 

ou liberada. No caso específico das combustões, 

a energia sempre é liberada e, por isso, aparece 

ao lado dos produtos. É necessário esclarecer, ao 

interpretar a equação química, que energia não 
se trata de um material ou uma substância.

Pode-se, ainda, apresentar outras transfor-

mações químicas representadas por equações 

que mostrem a combustão de outros materiais, 

como do álcool combustível:

álcool combustível (etanol) + gás oxigênio  

gás carbônico + água + energia

C2H5OH(g)     +     O2(g)           

CO2(g)      +      H2O(g)      +      energia

ou da gasolina (representada pelo octano):

gasolina (octano) + gás oxigênio   

gás carbônico + água + energia

C8H18(g)     +     O2(g)           

CO2(g)      +       H2O(g)       +       energia

Ao interpretar essas ou outras representações 

da combustão, procure destacar quais são os rea-

gentes que participam da transformação quími-

ca, quais são os produtos formados, que formas 
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de energia podem ser liberadas, que evidências de 

transformação química poderiam ser percebidas 

etc. É interessante também que a interpretação 

da combustão seja escrita por extenso, estabele-

cendo relações entre a linguagem verbal (discursi-

va) e a simbólica. Pode-se fazer isso, por exemplo, 

a partir da queima do metanod:

CH4(g) + O2(g)  CO2(g) + H2O(g)

Apresentamos a seguir questões que envol-

vem a compreensão conceitual das combus-

tões e o domínio das linguagens discursiva, 

escrita e simbólica.

Exercícios em sala de aula

1. Considere as combustões a seguir e comple-

te a tabela:

I.  queima de carvão (C) para churrasco;

II.  queima de etanol (C2H5OH);

III.  queima de palha de aço (constituída ba-

sicamente de ferro, Fe) com formação 

apenas de óxido de ferro III (Fe2O3).

Uma possibilidade de resposta é:

2. Descreva os processos que ocorrem nas 

três combustões apresentadas na questão 

anterior e proponha equações químicas 

que as representem.

I: O carvão reage com o oxigênio do ar produzindo gás car-

bônico:

C(s) + O2(g)      CO2(g)

II: O etanol reage com oxigênio do ar produzindo gás carbô-

nico e água: C2H5OH(l) + O2(g)  CO2(g) +H2O(g)

III: O ferro reage com oxigênio do ar produzindo óxido de 

ferro III: Fe(s) + O2(g)  Fe2O3(s)

3. um aluno definiu combustão da seguinte 

forma: “Combustão é uma reação química 
d O metano gasoso reage com o gás oxigênio formando dióxido de carbono gasoso (ou gás carbônico) e água no estado gasoso.

Combustão reagentes produtos Manifestações de 
energia liberada

Apresenta chama?

I Carvão (C) e gás  
oxigênio (O2)

Gás carbônico 
(CO2)

Energia térmica e luz Talvez

II Etanol (C2H5OH) e 
gás oxigênio (O2)

Gás carbônico 
(CO2)

e água (H2O)

Energia térmica e luz Sim

III
Ferro (Fe) e gás

oxigênio (O2)

Óxido de ferro III

(Fe2O3)
Energia térmica e luz Não

Tabela 24.
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que forma gás carbônico e água”. Analise 

a definição do aluno e diga o que está cor-

reto e o que está errado nela. Proponha ou-

tra definição para o termo “combustão”.

A definição do aluno apresenta como informação correta o fato 

de as combustões serem reações químicas (entre um combus-

tível e um comburente, geralmente o oxigênio), mas é errado 

afirmar que as combustões são reações em que se formam gás 

carbônico e água. Os produtos obtidos na combustão depen-

dem do combustível utilizado e da disponibilidade de oxigênio. 

Como foi visto na questão anterior, apenas a combustão do 

etanol formou gás carbônico e água; na combustão do car-

bono presente no carvão forma-se apenas dióxido de carbono 

(ou monóxido de carbono) e na combustão do ferro forma-se 

apenas óxido de ferro. Assim, uma definição mais adequada de 

combustão seria: “uma reação química que envolve a interação 

de material combustível com um comburente (quase sempre o 

oxigênio), em que há liberação de energia térmica”.

1. O enxofre (S) é um sólido ama-

relo que pode ser queimado facil-

mente, formando dióxido de en-

xofre gasoso (SO2). Proponha uma equação 

química que represente essa combustão.

Enxofre + gás oxigênio  dióxido de enxofre  

S(s) + O2(g)  SO2(g)

2. A tabela mostra as temperaturas de ebuli-

ção e de fulgor de alguns combustíveis.

a) Explique por que a gasolina e o quero-

sene apresentam uma faixa de tempe-

ratura de ebulição, enquanto o etanol 

apresenta temperatura de ebulição bem 

determinada.

Muitos combustíveis são misturas de substâncias, como o 

caso da gasolina e do querosene, e, portanto, não apresen-

tam temperaturas de ebulição bem determinadas. Assim, 

durante a ebulição da gasolina, por exemplo, a temperatura 

varia entre 40 e 200 oC. Já o etanol é uma substância pura, por 

isso apresenta temperatura de ebulição bem determinada.

b) Qual é a temperatura mínima da gasoli-

na para que ocorra combustão quando 

uma chama se aproxima dela? E a do 

querosene?

A temperatura mínima para que a gasolina queime na presença 

de chama é de -43 oC e, no caso do querosene, é de 45 oC.

c) A partir desses dados, proponha uma 

explicação para o fato de os carros a 

álcool mais antigos apresentarem pro-

blema para dar partida em dias frios.

O fato de a gasolina ter componentes bastante voláteis (com 

temperaturas de ebulição a partir de 40 oC) e temperatura de 

fulgor baixa (–43 oC), quando comparados ao álcool, faz que 

seja mais fácil dar partida em carros a gasolina do que em 

carros a álcool. Como o álcool é menos volátil que a gasolina 

(tem temperatura de ebulição superior à de alguns compo-

nentes da gasolina), a quantidade de vapores de álcool for-

mada nos motores a carburação é pequena em dias frios e, 

por isso, a combustão é dificultada. Entretanto, é bom frisar 

que os automóveis mais “modernos” (construídos a partir de 

meados da década de 1990) não apresentam mais esse pro-

blema. Uma das soluções encontradas foi a adoção de um 

pequeno reservatório de gasolina, acionado exclusivamente 

para dar partida no motor.

Combustível
temperatura 
de ebulição 

(ºC)

temperatura 
de fulgor 

(ºC)

Etanol 78    13

gasolina 40-200 – 43

Querosene 175-320    45
Tabela 25.
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grade de avaliação da atividade 3

Nessa atividade buscamos abordar aspec-

tos qualitativos, tecnológicos, conceituais e re-

presentacionais das combustões. As questões 

propostas para a avaliação da aprendizagem 

buscam abranger esses aspectos, fazendo que 

se tenha uma compreensão mais clara sobre o 

processo de combustão.

Na questão 1 dos Exercícios em sala de 

aula é importante que os alunos compreen-

dam que a combustão é uma transformação 

química e saibam identificar os reagentes e 

produtos envolvidos, além dos aspectos ener-

géticos e qualitativos das combustões.

Ao completar a tabela, os alunos podem 

utilizar diferentes linguagens, como os nomes 

oficiais ou triviais das substâncias, os nomes 

dos materiais ou as fórmulas químicas. As-

sim, é aceitável, neste momento, que dióxi-

do de carbono, gás carbônico ou CO2 sejam 

considerados respostas corretas para a co-

luna dos produtos da combustão do carvão. 

Da mesma forma, pode-se considerar tanto 

o carvão (material) quanto o carbono (subs-

tância) um dos reagentes nessa combustão. É 

possível também que alguns alunos incluam 

“cinzas” como um produto da combustão do 

carvão.

A questão 2 dos Exercícios em sala de aula 

busca desenvolver a habilidade de transitar 

entre a linguagem simbólica das equações quí-

micas e a linguagem discursiva escrita.

A questão 3 (Exercícios em sala de aula) é 

conceitual e busca desenvolver a metacognição 

por motivar o estudante a refletir sobre sua 

própria concepção do conceito de combustão. 

É importante que as respostas dadas contem-

plem os seguintes pontos:

 f a combustão é uma transformação química;

 f a combustão envolve a interação de um 

combustível com um comburente, quase 

sempre o oxigênio do ar;

 f os produtos dependem dos reagentes em-

pregados na combustão, ou seja, não se 

formam necessariamente gás carbônico e 

água;

 f na combustão sempre ocorre liberação de 

energia.

Na Lição de casa são retomados o traba-

lho com as linguagens simbólica e discursiva 

escrita das equações (questão 1) e o conceito 

de temperatura de ebulição, discutido ante-

riormente (questão 2). 

Como se pôde perceber, esta Situação de 

Aprendizagem possibilita inúmeras abor-

dagens além da possibilidade de estabeleci-

mento de relações interdisciplinares com a 

geografia, por exemplo. As questões envolvi-

das com a mineração de carvão, exploração 

de poços de petróleo ou uso da monocultura 

da cana-de-açúcar para a produção de álco-

ol combustível podem suscitar interessantes 
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discussões sobre aspectos sociais, ambientais, 

tecnológicos, políticos, econômicos e científi-

cos. Entretanto, deve-se ter em mente que o 

que foi proposto aqui é apenas um pequeno 

recorte de tudo aquilo que pode ser abordado.  

Acreditamos, contudo, que a forma como está 

proposto o conteúdo pode auxiliar os alunos a 

alcançar alguns dos objetivos principais deste 

volume, que são: compreender as relações de 

proporcionalidade entre a massa de um com-

bustível queimado e a energia liberada em sua 

combustão; compreender os aspectos qualita-

tivos e conceituais principais das combustões; 

e conhecer alguns importantes combustíveis e 

suas características gerais.

Você pode encorajar os alunos a passar 

por um posto de gasolina e conversar sobre 

adulteração de combustíveis com um dos 

frentistas ou, se possível, com o gerente (ver 

Aprendendo a aprender, Caderno do Aluno). 

Além disso, pode propor a eles um desafio:

desafio!

Pesquise as seguintes informações a respeito da gasolina comercial e do etanol (álcool combustível):

a) custo médio por litro de combustível em sua região;

b) densidade desses combustíveis (massa de 1,0 L de combustível);

c) poder calorífico desses combustíveis.

Com base nessas informações, compare qual dos combustíveis é economicamente mais vantajoso: o 

álcool ou a gasolina. Atenção: o fato de 1,0 L de álcool custar menos que 1,0 L de gasolina não significa 

necessariamente que ele é mais econômico. Devemos lembrar que o poder calorífico da gasolina é maior 

que o poder calorífico do álcool e que isso dificulta a comparação dos custos ligados ao consumo desses 

combustíveis. Assim, para saber qual deles é economicamente melhor, você deve calcular o custo, em 

reais, para cada 1 000 kcal de energia produzida a partir desses combustíveis.

Supondo os seguintes dados:

Combustível
preço em reais 

por litro
densidade do com-
bustível (g · cm–3)

poder calorífico  
(kcal · kg–1)

álcool combustível 1,40 0,84 6 507

gasolina com 
álcool

2,40 0,75 9 700

Tabela 26.
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Cálculo da energia liberada na queima de 1 L de combustível, considerando que as massas de 1 L de álcool combustível e de 1 L de 

gasolina com 20% de álcool são, respectivamente, 0,84 kg e 0,75 kg:

Energia liberada 6 507 kcal

Massa de álcool 1,0 kg

x x = 5 465 kcal
0,84 kg

=

Energia liberada 9 700 kcal

Massa de gasolina 1,0 kg

y y = 7 275 kcal
0,84 kg

=

1 L de álcool 0,84 kg
tem massa de

1 L de gasolina 0,75 kg
tem massa de

e libera que custa
5 465 kcal R$ 1,40

e libera que custa
7 275 kcal R$ 2,40

custo 1,40 reais x

energia
=

5 465 kcal 1 000 kcal
= 0,25 reais/1 000 kcal (álcool combustível)

custo 2,40 reais y

energia
=

7 275 kcal 1 000 kcal
= 0,33 reais/1 000 kcal (gasolina com álcool)

Cálculo do custo de 1 000 kcal de energia para cada combustível:

Assim, pode-se concluir, a partir desses dados, que, para liberar a mesma quantidade de energia (1 000 kcal), tem-se um 
custo menor queimando-se álcool, se considerarmos que o preço por litro de álcool é 60% do preço por litro de gasolina.

SITuAçãO DE APRENDIzAgEM 8  
RELAçõES EM MASSA NAS TRANSFORMAçõES 

QuíMICAS: CONSERVAçãO E PROPORçãO EM MASSA

Nesta Situação de Aprendizagem desen-

volveremos as ideias de conservação de massa 

e relações proporcionais entre reagentes e pro-

dutos envolvidos em uma transformação quí-

mica. A construção dessas ideias se dará ao 

longo de três momentos pedagógicos distin-

tos. Inicia-se o estudo com uma problematiza-

ção das observações sobre mudanças de massa 

na combustão do papel e da palha de aço. A 

seguir, os conceitos de conservação de massa 

e de proporção em massa nas transformações 

químicas são desenvolvidos, usando-se para 

isso dados tabelados das quantidades de re-

agentes e produtos da combustão do carvão 

e também dados obtidos de um experimento 

demonstrativo a ser realizado em sala de aula. 

Num terceiro momento, as explicações forne-

cidas pelos alunos sobre o que acontece com 

as massas do papel e da palha de aço após a 

combustão são retomadas e reconstruídas.
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Essas ideias podem constituir obstáculos 

para a compreensão da lei de conservação de 

massa e do processo de combustão. A supera-

ção dessas concepções e a construção dos con-

ceitos de conservação e proporção em massa 

são os objetivos desta atividade.

Sugere-se que, após um levantamento das 

ideias iniciais dos alunos e a retomada dos tó-

picos mais importantes da Situação de Apren-

dizagem anterior, seja realizada a atividade 

apresentada a seguir.

Nela serão propostas explicações para a 

diferença de massas observadas nas combus-

tões do papel e da palha de aço. A partir des-

sa discussão, será possível conhecer melhor 

como os alunos compreendem a conservação 

de massa nas transformações químicas e a 

participação de substâncias gasosas nesses 

processos.

É importante ter em mente que a função 

principal desta atividade é problematizar a 

Conteúdos e temas: conservação de massa nas transformações químicas e relações proporcionais entre as 
massas envolvidas em uma transformação química.

Competências e habilidades: perceber a conservação da massa nas transformações químicas; analisar 
dados de massas de reagentes e de produtos estabelecendo relações de proporcionalidade entre eles; 
aplicar os conceitos de conservação e proporção em massa na previsão de quantidades envolvidas nas 
transformações químicas.

Sugestão de estratégias de ensino: exposição dialogada; experimento demonstrativo; exercícios.

Sugestão de recursos: lousa e giz; questões presentes neste Caderno; materiais e reagentes indicados nos 
roteiros dos experimentos.

Sugestão de avaliação: respostas às questões e participação na discussão do experimento.

Atividade 1 –  Análise dos resultados 
experimentais obtidos na queima do 
papel e da palha de aço

Alguns problemas conceituais surgem 

corriqueiramente no ensino do tema com-

bustão. Em primeiro lugar, é comum que 

os alunos desconsiderem a participação dos 

gases na combustão e comparem apenas as 

massas dos materiais sólidos (carvão e cin-

zas, por exemplo). Em segundo lugar, mesmo 

aqueles que consideram os gases envolvidos 

na combustão (oxigênio e dióxido de carbo-

no, por exemplo) podem pensar que gases 

não possuem massa.

Também é possível que ocorra a concepção 

equivocada de que tudo o que queima diminui 

de massa, some ou vira energia. Essas ideias 

são fortemente sustentadas pela experiência de 

vida dos alunos. Muito provavelmente, eles já 

viram a madeira e o papel ficarem mais leves 

quando queimados e o mesmo ocorrer com a 

vela, os tecidos, os plásticos e outros materiais.
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questão da conservação ou não da massa nas 

transformações químicas. Portanto, é necessá-

rio e suficiente que os alunos se sintam insti-

gados a discutir e a compreender o problema 

proposto.

a  Caso o professor julgue interessante, é possível realizar um experimento semelhante a esse, sem o uso de balança con-
vencional. Sua descrição está em: BELTRAN, N. O. Combustão: duas interpretações diferentes. Disponível em: <http://
www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=rec&cod=_combustaoduasinterpretac>. Acesso em: 27 maio 2013.

A leitura do texto possibilita que eles apre-

sentem ideias sobre o que ocorre com as mas-

sas em transformações de combustão e, ao ser 

confrontados com um fato que não condiz com 

suas previsões e que não conseguem explicar, 

sintam-se estimulados a buscar explicaçõesa. 

Queima do papel e da palha  
de aço

um aluno do Ensino Médio, que gostava 

muito de estudar História da Ciência, leu um 

texto que apresentava observações experimentais 

realizadas por Lavoisier, um cientista que muito 

colaborou para o desenvolvimento da Química. 

Lavoisier observou que, na combustão, o enxofre 

e o fósforo ganhavam massa, em vez de perdê-la, 

e concluiu que o aumento de massa ocorreria 

porque, na combustão, uma grande quantidade 

de ar seria “fixada”.

Isso deixou o aluno intrigado. Ele procurou 

então seu professor, para que este o auxiliasse a 

compreender melhor o que aquilo queria dizer. 

O professor propôs que a turma realizasse, 

no laboratório da escola, experimentos envol-

vendo a queima do papel e da palha de aço. Os 

alunos realizaram as queimas em cadinhos de 

porcelana, medindo as massas dos materiais an-

tes e depois de cada processo. 

No caso da queima do papel, constataram que 

a massa inicial (cadinho + papel) era maior que a 

massa final (cadinho + cinzas). Ou seja, percebe-

ram que a massa medida diminuiu, em decorrên-

cia do processo da queima.

No caso da queima da palha de aço, consta-

taram que a massa inicial (cadinho + palha de 

aço) era menor que a massa final (cadinho + óxi-

do de ferro). Ou seja, perceberam que a massa 

medida aumentou, em decorrência do processo 

da queima.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Questão para análise do texto

1. Como você explica essas observações re-

lacionadas às mudanças de massa após a 

queima do papel e da palha de aço?

Resposta pessoal. Talvez os alunos manifestem a ideia 

de que, ao diminuir a massa (no caso do papel), alguma 

substância produzida foi liberada ao ambiente; já no caso 

da palha de aço, o material produzido incorporou-se à 

palha.
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Como os alunos ainda não estudaram a lei 

da conservação da massa nas transformações 

químicas, não se espera que eles consigam 

responder à questão feita. Essas ideias devem 

ser retomadas na atividade 3 desta Situação 

de Aprendizagem, aplicando-se os conheci-

mentos sobre conservação da massa que se-

rão desenvolvidos a seguir. Caso a opção seja 

por não retomar as ideias iniciais dos alunos, 

é melhor não fazer a atividade problematiza-

dora, pois, nesse caso, as ideias equivocadas 

apresentadas no início não serão confron-

tadas com as novas ideias e não poderão ser 

abandonadas nem reconstruídas.

Assim, é preciso ter em mente a seguinte 

questão: Como explicar que na combustão da 

palha de aço observa-se que a massa aumenta 

enquanto em outras a massa diminui? Esse é o 

problema que deve permear os pensamentos 

dos alunos ao longo das aulas dedicadas a 

essa atividade.

Diversas hipóteses podem ser considera-

das na tentativa de explicar esses fenômenos. 

Alguns podem pensar que na combustão a 

massa diminui porque parte do combustível 

vira energia e a outra parte vira cinzas. Essa 

hipótese serve para explicar as observações 

feitas na queima do papel, mas não servem 

para justificar o aumento da massa observa-

do na queima da palha de aço. Outra hipó-

tese que pode surgir, provavelmente por força 

das observações sobre a queima da palha de 

aço, é a de que alguns materiais podem ser in-

troduzidos no sistema ou retirados durante a 

queima, o que poderia causar as mudanças de 

massa observadas nos dois casos. Ambas as 

hipóteses podem vir dos próprios alunos ou 

ser propostas para que eles as avaliem. Tenha 

em mente que a atividade 3 fará uma releitura 

do problema. Antes disso, na Lição de casa 

os alunos são convidados a verificar a coe-

rência de explicações sobre o que ocorre com 

as massas do papel e da palha de aço quando 

submetidas ao processo de combustão. Para 

investigar se a segunda hipótese é correta, 

você pode propor o estudo de uma combustão 

cujo sistema seja fechado, ou seja, em que não 

ocorram trocas de materiais entre o sistema e 

o meio.

1. Os alunos de uma sala de aula, 

ao analisarem o que ocorreu no 

experimento descrito na Leitura e 

análise de texto, explicaram a queima do pa-

pel e da palha de aço da seguinte maneira:

 f Queima do papel: a massa final diminuiu 

porque algum material produzido foi libe-

rado do sistema.

 f Queima da palha de aço: a massa final au-

mentou porque algum material envolvido 

na transformação química não foi contabi-

lizado pela balança.

 Você acha que essas ideias são coerentes? 

Explique.

Espera-se que os alunos percebam que há coerência nessa 

explicação e que, em ambos os casos, foram produzidos no-

vos materiais, que podem ser gasosos (possivelmente libera-

dos para o ambiente, pois o sistema está aberto) ou sólidos 

(constituintes do produto final).
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2. Se a queima do papel e a queima da palha 

de aço fossem realizadas em um sistema 

fechado, isto é, que não permite troca de 

materiais com o meio, o que você acha que 

teria ocorrido com o nível da balança?

Talvez alguns alunos digam que, em um sistema fechado, o 

nível da balança continuaria o mesmo, pois nenhum material 

entraria ou sairia.

Atividade 2 – Conservação da massa e 
proporção em massa entre as espécies 
participantes da transformação química

Esta segunda parte da Situação de Apren-

dizagem pode ser iniciada retomando a com-

bustão do carvão. O carvão é constituído 

basicamente de carbono (C), cerca de 90% de 

sua massa; o restante é formado por materiais 

orgânicos não decompostos na carbonização 

da madeira e por sais minerais.

Na combustão do carvão, o carbono 

interage com o oxigênio do ar formando 

principalmente gás carbônico, deixando um 

resíduo sólido composto, sobretudo, por 

óxidos metálicos, a cinza. 

Para o desenvolvimento da atividade, 

deve-se considerar que três experimentos de 

combustão do carvão foram realizados em 

recipiente fechado e que as massas medidas 

foram aquelas apresentadas a seguir. 

Amostra

Massas iniciais dos reagentes 
(valores em gramas)

Massas finais dos produtos 
(valores em gramas) Energia 

liberada
(kcal)

Carvão
(C(s))

gás oxigênio
(O2(g))

dióxido de carbono 
(CO2(g))

Cinzas

I 150 320 442 31 1 020

II 60 128 172 12 410

III 23 48 66 5 156

Tabela 27.  
Tabela baseada em gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química (Org.). Interações e transformações: Química para o Ensino 
Médio. Livro do Aluno. Elaborando c onceitos sobre transformações químicas. São Paulo: Edusp, 2005, v. I, p. 59.

1. Some as massas dos reagentes da amostra 

I. Some as massas dos produtos da amos-

tra I. Comparando os dois resultados, é 

possível dizer que a massa do sistema ini-

cial permaneceu a mesma depois da com-

bustão do carvão? Se não, a que pode ser 

atribuída essa diferença?

É possível dizer que a massa do sistema inicial permane-

ceu a mesma depois da combustão do carvão na amostra 

I, pois a diferença de 3 g entre as massas dos reagentes 

(470 g) e a dos produtos (473 g) pode ser atribuída à incer-

teza da medida da balança. Essa incerteza está no último 

dígito da medida (1 a 9 g).

2. Compare a soma das massas dos reagentes 

com a soma das massas dos produtos na 

amostra II. Compare também as massas 

de reagentes e de produtos na amostra III. 
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É possível dizer que a massa se conservou 

após a combustão das amostras II e III? 

Justifique sua resposta.

Na amostra II verifica-se que houve uma diferença aceitável 

dentro da incerteza da medida da balança e na amostra III a 

massa foi a mesma; portanto, conservou-se.

Amostra Massas dos reagentes (g) Massas dos produtos (g)

ii 188 184

iii 71 71

Tabela 28.

Esses dados foram obtidos a partir de ex-

perimentos de combustão de carvão em reci-

pientes fechados e as massas de gás oxigênio 

consumido e de gás carbônico (dióxido de car-

bono) produzido puderam ser medidas por-

que sistemas fechados não permitem a troca 

de material com o meio externo, ou seja, não 

entra nenhum material, inclusive outros gases, 

no recipiente onde ocorreu a combustão, as-

sim como não sai dele nenhum material. Faça 

um desenho simples na lousa para ilustrar o 

experimento relatado.

É importante frisar que esses valores de 

massa são experimentais e não calculados; 

portanto, estão sujeitos a variações de até uma 

unidade nos últimos algarismos medidos, ine-

rentes à própria medição. Faz parte do traba-

lho experimental saber analisar dados e saber 

estimar as incertezas das medidas. É importan-

te salientar que os dados não estão errados, ou 

seja, que não houve erros experimentais.

Na prática, deve-se considerar uma mar-

gem de incerteza nos valores medidos em 

qualquer aparelho, por mais simples que seja. 

No caso das balanças, pode-se considerar 

uma incerteza de mais ou menos uma unidade 

no último algarismo registrado. um valor de 

53 g medido em balança é mais corretamente 

expresso como 53 (± 1) g, e um valor de 7,38 g 

como 7,38 (± 0,01) g.

Não propomos que você, professor, adote 

esse rigor na representação dos valores ex-

perimentais, apenas que considere, na análi-

se dos dados experimentais, a possibilidade 

de variações de até uma unidade no último 

algarismo medido. Dessa forma, os alunos 

devem ser capazes de considerar que a soma 

das massas dos reagentes da amostra I de 

carvão (150 + 320 = 470), por exemplo, é 

igual à soma das massas de seus respectivos 

produtos (442 + 31 = 473), se considerarmos 

que cada uma das quatro medidas pode ter 

variação de até uma unidade no último al-

garismo registrado e que essas incertezas se 

somam quando se comparam valores de vá-

rias medidas.

É importante discutir isso com eles, pois 

a compreensão dessas ideias lhes possibilita-

rá interpretar de forma mais acertada os re-

sultados experimentais. Isso será essencial na  
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análise e interpretação dos dados quantitati-

vos da atividade experimental que será pro-

posta a seguir.

Não é preciso apresentar a lei de con-

servação de massa neste momento, basta 

que os alunos compreendam que na com-

bustão do carvão a massa se conserva. A 

generalização para outras transformações 

químicas será feita a seguir com a análise 

de um experimento demonstrativo em duas 

partes.

Nesse experimento,  a garrafa plástica e o 

tubo de ensaio podem ser substituídos por um 

frasco de maionese com tampa e um vidrinho 

de remédio ou similares. Basta que o sistema 

não permita o escape do gás formado na ex-

periência. Para melhorar a vedação, coloque 

um pedaço de filme de PVC entre o frasco e 

a tampa. É fundamental que você teste antes 

o experimento, independentemente da monta-

gem escolhida.

Pode-se preparar as soluções durante a rea-

lização do experimento dissolvendo separada-

mente nos tubos de ensaio maiores uma ponta 

de espátula de sulfato de cobre II em cerca de 

5 mL de água e uma quantidade equivalente 

de hidróxido de sódio na mesma quantidade 

de água. Dois alunos podem ser convidados 

a preparar essas soluções durante a realização 

do experimento. Nesse caso, deve-se chamar a 

atenção para os perigos do manuseio desses re-

agentes, orientando-os a evitar que haja conta-

to com pele e olhos. Oriente-os também sobre a 

forma correta de agitar um tubo de ensaio, pois 

eles tendem a tampar o tubo com o dedo pole-

gar para agitá-lo e isso pode ser muito perigoso, 

dependendo do seu conteúdo. As quantidades 

de reagentes não precisam ser estequiométri-

cas, pois o experimento é qualitativo.

transformações químicas e 
conservação de massa

Materiais e reagentes

 f garrafa de plástico incolor de 600 mL 

com tampa (seca);

 f cerca de 50 mL de solução aquosa de áci-

do clorídrico (quantidade equivalente ao 

volume de um copo descartável de café);

 f 1 tubo de ensaio de 15 mm  100 mm;

 f 2 g de hidrogenocarbonato de sódio (bicar-

bonato de sódio) ou carbonato de cálcio;

 f estante para tubos de ensaio;

 f balança;

 f 2 tubos de ensaio de 15 mm  150 mm;

 f espátula ou palito de sorvete;

 f cerca de 5 mL de solução de sulfato de 

cobre II;
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 f cerca de 5 mL de solução de hidróxido 

de sódio. (Obs.: oriente os alunos sobre o 

manuseio do hidróxido de sódio e manei-

ra de agitar o tubo de ensaio.)

Registre os dados nas tabelas apresenta-

das no final de cada experimento.

procedimento experimental 

interação entre ácido clorídrico e hidrogenocar-

bonato de sódio

1. Coloque cuidadosamente 50 mL da solu-

ção de ácido clorídrico na garrafa.

2. usando a espátula, adicione cerca de  

2 g de hidrogenocarbonato de sódio ou 

de carbonato de cálcio ao tubo de ensaio 

pequeno.

3. Transfira com cuidado o tubo de ensaio 

para dentro da garrafa, conforme a figu-

ra a seguir. Não deixe que a solução de 

ácido entre em contato com o hidrogeno-

carbonato de sódio nesse momento.

4. Pese todo o conjunto na balança: a gar-

rafa com a solução de ácido, o tubo de 

ensaio contendo hidrogenocarbonato ou 

carbonato e a tampa da garrafa (não se 

esqueça de pesar a tampa). Anote a mas-

sa de todo o sistema.

5. Assegure-se de que a garrafa esteja bem 

fechada.

6. Vire a garrafa para que o ácido entre em 

contato com o hidrogenocarbonato ou 

o carbonato. Deixe ocorrer a reação até 

cessar a efervescência.

7. Com a garrafa ainda tampada, meça a mas-

sa do conjunto novamente. Anote o valor.

8. Destampe a garrafa e meça a massa do con-

junto sem se esquecer de medir também a 

massa da tampa da garrafa. Anote o valor.

Figura 11. Montagem do experimento usando garrafa de 
plástico ou frasco de boca larga.

©
 C

la
ud

io
 R

ip
in

sk
as

Sistema no estado inicial Sistema no estado final
descrição

(aspecto visual)
Massa

descrição
(aspecto visual)

Massa
Fechado Aberto

Tabela 29.
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interação entre sulfato de cobre ii e hidróxido de 

sódio

1. Coloque cerca de 5 mL de solução aquosa 

de sulfato de cobre II em um dos tubos de 

ensaio maiores e cerca de 5 mL de solução 

aquosa de hidróxido de sódio no outro tubo.

2. Coloque os tubos com as soluções na 

estante para tubos de ensaio. Pese todo 

esse sistema (os tubos com as soluções e 

a estante). Anote o valor da massa na ta-

bela a seguir.

3. Transfira a solução de sulfato de co-

bre II para o tubo de ensaio que con-

tém a solução de hidróxido de sódio. 

Você acha que a massa do sistema vai 

variar?

4. Pese todo o sistema novamente, in-

cluindo o tubo de ensaio que continha 

a solução de sulfato de cobre II. Anote 

na tabela o valor da massa. O valor de 

massa encontrado corresponde às suas 

previsões?

Sistema no estado inicial Sistema no estado final
descrição

(aspecto visual)
Massa

descrição
(aspecto visual)

Massa

Tabela 30. 
Experimento adaptado de gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química (org.). Interações e transformações. 
Química para o Ensino Médio. Livro do Aluno. Elaborando conceitos sobre transformações químicas. São Paulo: 
Edusp, 2005, v. I, pp. 47-50.
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Questões para análise do experimento

1. Você considera que os dois fenômenos ob-

servados nesse experimento são transfor-

mações químicas? Por quê?

No experimento ocorreram duas transformações químicas, 

pois novos materiais foram produzidos. A interação entre 

hidrogenocarbonato de sódio e ácido clorídrico produziu 

um gás, evidenciado pela efervescência, e a interação entre 

solução aquosa de hidróxido de sódio e sulfato de cobre II 

produziu um sólido gelatinoso azulado.

2. Em relação ao sistema ácido clorídrico e 

hidrogenocarbonato de sódio, calcule a di-

ferença de massa entre:

a) a massa inicial e a massa final com a 

garrafa fechada. Houve diferença entre 

as massas? Como você explica esse re-

sultado?

A massa inicial e a final com o sistema fechado podem ter pe-

quena variação, dentro da incerteza da medida da balança. O 

estudante pode citar uma possível vedação inadequada da gar-

rafa, que permite a saída de pequena quantidade de gás, que é 

aceitável desde que a balança consiga captar essa quantidade.

b) a massa inicial e a massa final com a gar-

rafa aberta. Houve diferença entre as mas-

sas? Como você explica esse resultado?

A massa final será menor, pois há produção de gás e o sistema 

está aberto.

3. Caso tenha sido usado hidrogenocarbona-

to de sódio nessa experiência, o fenôme-

no observado pode ser representado pela 

equação química:

 ácido clorídrico + hidrogenocarbonato de 

sódio  água + gás carbônico + cloreto de 

sódio 

HCl (aq)  +  NaHCO3(s)    H2O(l) +  

CO2(g)  +  NaCl (aq)

O termo (aq) indica que o material está dis-

solvido em água, formando o que se chama 

de uma solução aquosa. Os termos (s), (l) e 

(g) representam os estados físicos sólido, 

líquido e gasoso, respectivamente. Qual é a 

relação existente entre os estados físicos dos 

materiais envolvidos nesse fenômeno e as di-

ferenças de massa calculadas na questão 2?

Um dos produtos da transformação química é gasoso, e, mesmo 

que parte do gás possa ter se dissolvido no líquido, uma quan-

tidade perceptível é liberada ao ambiente, diminuindo a massa 

final (sistema aberto).

4. É possível dizer que as massas inicial e final 

na interação entre o ácido clorídrico e o hi-

drogenocarbonato de sódio foram iguais?  

Justifique sua resposta com base nos dados 

experimentais.

É possível dizer que as massas inicial e final foram iguais no 

sistema fechado, pois as pequenas diferenças são explicadas 

com base na vedação da aparelhagem e na incerteza dos da-

dos da balança.

5. Compare as massas inicial e final na intera-

ção entre a solução de sulfato de cobre II e a 

solução de hidróxido de sódio. Houve con-

servação da massa nessa interação? Explique.

Houve conservação da massa, pois, mesmo em sistema aber-

to, o produto formado continuou dentro do recipiente.

QUIM_CP_vol1_1s_2014.indd   84 17/07/14   14:34



85

Química – 1a série – Volume 1

Após a discussão e correção das questões, 

você pode propor a generalização das relações 

em massa que foram estabelecidas, ou seja, a 

massa no estado inicial é sempre igual à mas-

sa no estado final em qualquer transformação 

química. A soma das massas dos reagentes 

será igual à soma das massas dos produtos. 

Esse fato pode ser observado quando a trans-

formação química se processa em sistema fe-

chado, mas pode parecer incorreto quando 

se observam as transformações em sistemas 

abertos. Isso porque em sistemas abertos pode 

ocorrer ganho ou perda de materiais gasosos, 

modificando a massa final do sistema.

Mencione que essas observações sobre 

a conservação da massa nas transforma-

ções químicas são conhecidas desde o século 

XVIII e foram inicialmente propostas pelo 

químico francês Antoine Laurent Lavoisier 

(1743-1794). Essa proposta ficou conhecida 

como Lei da Conservação da Massa ou Lei 

de Lavoisier.

Como escolher as quantidades de reagentes 
para que não haja desperdício?

Evitar desperdício de materiais é uma 

das preocupações que surgem quando se 

quer realizar uma transformação química. 

Esse cuidado é especialmente importante 

nos processos industriais, nos quais a mar-

gem de lucro, a qualidade do produto e os 

impactos ambientais, por exemplo, podem 

estar diretamente ligados à questão do des-

perdício de materiais.

Na produção do ferro-gusa usa-se minério 

de ferro, calcário e carvão em quantidades da 

ordem de toneladas. Se for usado menos miné-

rio de ferro, serão desperdiçados carvão e cal-

cário, além de ser gerado um produto final de 

má qualidade. Se for usado menos carvão ou 

calcário, sobrará minério de ferro sem reagir. 

Os prejuízos, em ambos os casos, serão grandes. 

Para que não haja desperdício é preciso que os  

reagentes sejam adicionados em uma propor-

ção ideal. O estudo sobre as proporções entre 

reagentes e produtos numa transformação quí-

mica pode ser iniciado com a retomada da tabe-

la que mostra as massas de reagentes e produtos 

envolvidos na combustão do carvão, apresenta-

da no início desta atividade 2. Para os próximos 

exercícios deve-se analisá-la novamente. 

Além das relações em massa, é possível 

abordar também as relações entre energia e 

massas de reagentes e de produtos.

Exercícios em a sala de aula

1. Calcule a razão entre a massa de carvão 

que reagiu e a massa de cinzas formada 

para cada uma das três amostras. Quantas 

vezes a massa de carvão é maior que a mas-

sa de cinzas em cada amostra? Os valores 

encontrados são próximos?

A razão é 5. Os valores obtidos são próximos, pois devemos 

considerar os algarismos significativos dos resultados (discus-

são no texto a seguir).

2. Considerando as três amostras, responda 

às questões a seguir.
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a) Aproximadamente, quantas vezes a 

massa de oxigênio é maior que a massa 

de carvão?

A massa de oxigênio é aproximadamente o dobro da massa 

de carvão.

b) Aproximadamente, quantas vezes a 

massa de oxigênio é maior que a massa 

de cinzas?

A massa de oxigênio é aproximadamente dez vezes maior 

que a massa de cinzas.

3. Para cada um dos materiais, calcule a 

razão entre as massas da amostra I e as 

massas da amostra II. O que você pode 

concluir?

Existe uma proporção entre as massas de reagentes e pro-

dutos das amostras I e II, que nesse caso é 2,5 (discussão no 

texto a seguir).

4. Para cada uma das amostras, calcule a razão 

entre a massa do carvão que reagiu e a quan-

tidade de energia liberada nessa combustão. 

O que você pode dizer sobre o valor obtido? 

Amostra I : 150 = 0,147

Amostra II : 60  =  0,15

1 020

410

Massa de carvão

Massa de cinzas

150

31

60

12

23

5
=  4,8 =  5,0 =  4,6  ou  ≈ 5

Amostra I Amostra II Amostra III

Massa de carvão

Massa de cinzas

5

1
=

Amostra I

Amostra II   
Carvão Oxigênio Dióxido de carbono Cinzas

Amostra III : 23 = 0,15

Espera-se que os alunos percebam que, além da relação pro-

porcional em massa, existe uma relação constante entre a 

massa de carvão queimado e a energia liberada na queima 

do carvão, ou seja, aproximadamente 0,15.

A primeira questão envolve o cálculo da 

razão entre a massa de carvão queimado e a 

massa de cinzas formada. Esse valor represen-

ta quantas vezes a massa de carvão é maior 

que a massa de cinzas em cada amostra.

156

É importante que na análise desses resulta-

dos sejam considerados os algarismos significa-

tivos dos dados (dois para as amostras I e II e 

apenas um para a amostra III). Deve-se também 

relembrar o fato de que esses dados são experi-

mentais e, portanto, estão sujeitos a incertezas. 

Dessa forma, pode-se considerar que a ra-

zão ou a proporção entre as massas de carvão 

e cinzas é constante:
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Para cada cinco partes de carvão queima-

das, uma parte de cinzas se formará. Se quei-

marmos 10 g de carvão devem-se formar 2 g de 

cinzas. 

Proponha outras questões, como: Se quei-

Massa de carvão

Massa de oxigênio

150

320

60

128

23

48
=  0,469 =  0,47 =  0,48

Amostra I Amostra II Amostra III

A relação entre as massas de carvão e de 

oxigênio é de 0,47.

Em outras palavras, pode-se dizer que para 

cada 0,47 parte de carvão é necessária uma par-

te de oxigênio. Questão para discussão: Quantos 

gramas de gás oxigênio são necessários para quei-

mar 47 g de carvão? E para queimar 94 g de carvão?

Essa relação de proporcionalidade pode 

ser estabelecida entre quaisquer reagentes ou 

produtos. É importante dizer também que ge-

ralmente essa relação não é um número intei-

ro. Pode-se estabelecer, por exemplo, a relação 

entre as massas de carvão e gás carbônico, en-

tre gás carbônico e gás oxigênio etc.

Massa de carvão

Massa de oxigênio

0,47

1
=

Os alunos devem ser motivados a reali-

zar análises qualitativas dos dados, ou seja, 

perceber as proporções de forma aproxima-

da. Analisar os dados qualitativamente é 

importante para a compreensão das relações 

de proporcionalidade. Dessa forma, eles não 

devem aceitar qualquer resultado dado por 

uma calculadora.

O desenvolvimento dessa maneira de pen-

sar é tão importante quanto a capacidade de 

realizar cálculos de razão entre as massas, pois 

ambos os raciocínios, qualitativo e quantitati-

vo, se complementam.

Na questão 3, é calculada a relação de pro-

porcionalidade entre as massas de reagentes e 

produtos de cada uma das três amostras:

marmos 100 g de carvão, que massa de cinzas 

deverá se formar? E se queimarmos 27 g?

Na questão 2 (item a), outra relação é ex-

plorada: existe uma proporção constante en-

tre a massa de carvão e a massa de oxigênio.

Amostra I

Amostra II

150

60

320

128

442

172

31

12
=    2,5 =  2,50 =  2,57 =  2,6

carvão oxigênio dióxido de carbono cinzas

Você pode mencionar que essas observa-

ções sobre a proporção entre as massas nas 

transformações químicas também são co-

nhecidas desde o século XVIII. Elas ficaram 

conhecidas como Lei das Proporções Fixas 

ou Lei de Proust em homenagem ao francês  
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Joseph Louis Proust (1754-1826), que estudou 

as relações entre massas nas transformações 

químicas. Em seus estudos, ele demonstrou 

que a composição do carbonato de cobre era 

a mesma, independentemente da amostra es-

colhida: 5,1 partes de cobre para 3,9 partes 

de oxigênio para 1 parte de carbono. Assim, 

para formar qualquer quantidade de carbona-

to de cobre seria necessária sempre a mesma 

proporção entre os reagentes. Essas mesmas 

observações foram feitas em relação à com-

posição e à formação de outras substâncias 

e, no início do século XIX, era praticamente 

consensual a aceitação da Lei das Proporções 

definidas pela comunidade científica.

A relação entre a massa de um combustível 

queimado e a quantidade de energia liberada 

nessa combustão foi abordada na Situação de 

Aprendizagem 7 e pode ser retomada na análi-

se desses dados sobre a combustão do carvão. 

É possível fazer uma análise qualitativa dos da-

dos mostrando que, quanto maior a massa de 

carvão queimado, maior também será a quan-

tidade de energia liberada na transformação. 

Essa relação é de 1 g de carvão para 6,8 kcal de 

energia. A relação entre massa e energia pode 

também ser estabelecida em termos de quan-

tidade de oxigênio consumido ou de um dos 

produtos formados.

Neste momento, os alunos podem ser ques-

tionados sobre a seguinte situação: Sabemos 

que as substâncias interagem em proporções de-

terminadas. Mas o que aconteceria se os reagen-

tes não estivessem na proporção correta? Todos 

os reagentes seriam consumidos mesmo assim?

Apresente como exemplo a amostra I da 

combustão de carvão. O que aconteceria se, 

em vez de 320 g de oxigênio, houvesse 4 000 g 

de oxigênio no recipiente onde ocorreu a com-

bustão do carvão?

Espera-se que deem como resposta que as 

quantidades de produtos não mudariam, ape-

nas sobrariam 3 680 g de oxigênio no final do 

processo, pois para consumir 150 g de carvão 

necessita-se de apenas 320 g de oxigênio.

Outras questões mais elaboradas também 

podem ser propostas: Que massa de oxigênio 

restaria se 30 g de carvão fossem queimados na 

presença de 500 g de oxigênio?

Nesse caso, deve-se primeiro calcular que 

massa de oxigênio é necessária para interagir 

com 30 g de carvão. Como a massa de car-

vão queimada é 1/5 da massa de carvão da 

amostra I, espera-se que a massa de oxigê-

nio consumido também seja 1/5, ou seja, para 

queimar 30 g de carvão seriam necessários 

apenas 64 g de oxigênio e restariam 436 g 

desse gás sem reagir.

A Lição de Casa a seguir contém ques-

tões e problemas nos quais se pode aplicar 

os conceitos de conservação e proporção em 

massa.

1. Sabendo-se que a combustão de 

60 g de carvão requer 128 g de gás 

oxigênio e produz 12 g de cinzas, 

que massa de cinzas é formada quando se 

queimam 90 g de carvão? Que massa de 

QUIM_CP_vol1_1s_2014.indd   88 17/07/14   14:34



89

Química – 1a série – Volume 1

oxigênio será consumida na combustão 

dessa massa de carvão?

Como a razão entre as massas de carvão é 1,5 (90/60), a razão 

entre as massas de cinzas também será a mesma; assim, serão 

formados 18 g de cinzas (12 · 1,5). A proporção se mantém; 

logo, a massa de oxigênio consumida na combustão será de 

192 g (128 · 1,5).

2. O técnico responsável por um forno de 

calcinação de calcário elaborou um re-

latório sobre as três últimas tiragens da 

produção de cal. O relatório apresenta a 

seguinte tabela:

O calcário é o único reagente e o dióxido de carbono e a cal 

são os produtos.

b) Sabendo que a calcinação do calcário 

envolve o consumo de energia, propo-

nha uma equação química que repre-

sente a calcinação do calcário e inclua o 

termo “energia” na equação.

Carbonato de cálcio + energia      óxido de cálcio + gás 

carbônico 

CaCO3(s) + energia  CaO(s) + CO2(g)

c) Determine os valores que faltam na ta-

bela e complete-a. Mostre todos os cál-

culos realizados.

O aluno poderá obter os valores de massa utilizando as se-

guintes relações:
data

Massa de 
calcário (t)
(CaCO3)

Massa 
de cal (t)
(CaO)

Massa de 
dióxido de 
carbono (t)

(CO2)

12/7 10,0 5,6 4,4

15/7 11,2

18/7 12,0 6,7

Tabela 31.

 Como se pode perceber, faltaram dados da 

massa de calcário usado no dia 15/7 e da 

massa de dióxido de carbono formada nos 

dias 15/7 e 18/7.

a) Identifique quais são os reagentes e pro-

dutos nesse processo.

mCaCO3 (12/7)   =  mCO2
 (12/7)

mCaCO3 (18/7)       mCO2
 (18/7)

mCaCO3 (12/7)   =  mCO2
 (18/3)

mCaCO3 (12/3)        mCO2
 (18/3)

ou

mCaCO3 (18/7) = mCaO (18/7) + mCO2
 (18/7)

ou

O mesmo vale para as relações entre as massas do dia 

12/7 e 15/7. Portanto, a massa de dióxido de carbono 

formada no dia 18/7 deve ser 5,3 t e obtém-se como 

resultado um consumo de 20,0 t de calcário e uma pro-

dução de 8,8 t de dióxido de carbono no dia 15/7. 

3. A combustão do etanol foi estudada em la-

boratório e as massas de reagentes e produ-

tos da combustão de duas amostras desse 

material foram registradas em uma tabela.
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a) Analise a tabela e mostre que a massa 

se conservou na combustão da primeira 

amostra de etanol. Apresente os cálcu-

los e as conclusões.

Comparando as massas de reagentes e produtos, observa-se que 

a massa se conservou nessa transformação química. O cálculo 

pode ser feito considerando a massa inicial como a soma da 

massa de etanol que reage (etanol adicionado menos etanol em 

excesso = 46 g) e a massa de oxigênio = 96 g, e a massa final como 

a soma das massas dos produtos = 88 + 54 (mi = 142 g; mf = 142 g).

b) Há excesso de oxigênio na combustão 

da segunda amostra de etanol? Mostre 

os cálculos e as conclusões. 

Espera-se que o aluno perceba que apenas 46 g de etanol rea-

gem na primeira amostra (excesso de 4 g) e que um consumo 

de 96 g de oxigênio está relacionado a essa massa. Assim, a 

combustão de 23 g de etanol (metade de 46 g) consome ape-

nas 48 g de oxigênio (metade de 96 g), sobrando 2 g de oxi-

gênio; portanto, há excesso de oxigênio na segunda amostra.

c) Calcule a massa de gás carbônico (CO2) 

e de água formada na combustão da se-

gunda amostra de etanol. 

Espera-se que cheguem aos valores de 44 g de dióxido de 

carbono e 27 g de água.

4. Sabe-se que 0,50 g de magnésio metáli-

co (Mg) e 0,33 g de oxigênio (O2) reagem 

completamente, formando exclusivamente 

óxido de magnésio (MgO).

a)  Que massa de MgO espera-se nesta ex-

periência?

Espera-se obter o valor de 0,83 g de MgO (0,50 g de Mg + 

0,33 g de O2).

b) Que massa de O2 é necessária para rea-

gir totalmente com 1,0 g de Mg?

É necessário 0,66 g de O2 para reagir totalmente com 1,0 g de 

Mg, pois a massa de magnésio foi dobrada.

c) O que se espera que aconteça se 2,0 g de 

Mg reagirem com 2,0 g de O2?

Como 2,0 g de Mg consomem apenas 1,32 g de oxigênio, há 

excesso de 0,68 g desse gás.

grade de avaliação da atividade 2 

Na questão 1 da Lição de Casa, relações 

de proporcionalidade deverão ser estabeleci-

das entre as massas de carvão e cinzas e entre 

carvão e oxigênio. Na questão 2, os alunos 

Massas no estado inicial (g) Massas no estado final (g)

Etanol 
adicionado

Oxigênio 
adicionado

gás carbônico 
produzido

água 
produzida

Etanol em 
excesso

Oxigênio em 
excesso

50 96 88 54 4 –

23 50

Tabela 32.
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deverão analisar a tabela de produção de cal 

e identificar o calcário como o único reagente 

e o dióxido de carbono e a cal como seus pro-

dutos. Nas questões 3 e 4, os alunos devem usar 

o conceito de conservação de massa e estabelecer 

relações de proporcionalidade entre etanol, oxigê-

nio, gás carbônico e água (questão 3) e entre mag-

nésio, oxigênio e óxido de magnésio (questão 4).

Atividade 3 – releitura do problema  
inicial

Exercícios em sala de aula

1. Retome a análise de resultados experimen-

tais obtidos na queima do papel e da palha 

de aço e preencha a tabela a seguir.

 Explique por que a massa medida diminui 

na queima do papel e aumenta na queima 

da palha de aço.

Na queima do papel a massa diminui, pois se formaram dois pro-

dutos gasosos, que foram liberados ao ambiente (o sistema esta-

va aberto). Na queima da palha de aço, a massa de O2 que reage 

não foi medida no sistema inicial; portanto, a massa aumentou.

2. A massa se conservou nas duas combus-

tões? Explique sua resposta.

Espera-se que os alunos respondam que a massa sempre se 

conserva nas transformações químicas, inclusive na queima do 

papel e da palha de aço. Observou-se a diminuição de massa na 

queima do papel porque a balança compara apenas as massas 

de sólidos (papel e cinzas), mas se compararmos as massas de 

todos os reagentes e a massa de todos os produtos, percebere-

mos que a massa não se altera. Observou-se o aumento de mas-

sa na queima da palha de aço porque não foi considerada a mas-

sa de oxigênio (O2) que fazia parte da massa inicial do sistema.

Espera-se que, neste momento, os alunos 

possam:

 f considerar a importância da participação 

dos gases nas reações químicas, inclusive 

em combustões;

 f compreender que gases possuem massa;

 f saber que em todas as transformações quí-

micas, incluindo nas combustões, as mas-

sas no estado inicial e final são iguais.

Tabela 33.

Combustão reagentes produtos

papel Papel [celulose, (C6H12O6)n]
gás oxigênio do ar (O2)

Gás carbônico (CO2), vapor d’água (H2O), cinzas

palha de aço Aço (ferro, Fe),
gás oxigênio do ar (O2)

Óxido de ferro (III) (Fe2O3)
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O experimento da queima da palha de aço 

pode ser retomado fazendo um desenho es-

quemático na lousa.

Você também pode desenhar a tabela na 

lousa. Dialogue com a turma e procure ve-

rificar se eles se lembram da participação do 

oxigênio nas combustões e se sabem quais 

produtos se formam em cada combustão.

Destacando quais são os materiais sólidos 

envolvidos nas combustões, peça que comparem 

apenas as massas de reagentes e de produtos só-

lidos nessas combustões e as relacionem com as 

observações feitas no experimento.

Os alunos podem ser questionados se con-

sideram que os gases consumidos ou produzi-

dos na combustão do papel e da palha de aço 

têm massa e, se tiverem, se suas massas podem 

ser medidas na balança.

Peça a eles que proponham agora uma ex-

plicação para as observações experimentais 

descritas.

A Situação de Aprendizagem pode ser con-

cluída sintetizando-se as ideias discutidas e enfa-

tizando o fato de que a massa sempre se conserva 

nas transformações químicas, mesmo naquelas 

em que isso não seja evidente, como no caso das 

combustões realizadas em sistema aberto.

Você pode encorajar os alunos a buscar infor-

mações, na escola ou em outros locais, sobre al-

guns extintores de incêndio e os tipos de material 

inflamável para os quais eles são utilizados (ver 

Aprendendo a aprender, Caderno do Aluno).

SITuAçãO DE APRENDIzAgEM 9  
IMPLICAçõES SOCIOAMBIENTAIS DA PRODuçãO  

E DO uSO DE COMBuSTíVEIS

Nesta Situação de Aprendizagem serão 

discutidos problemas sociais e ambientais 

ligados à produção e ao uso de combustí-

veis, especificamente aqueles relacionados à 

produção de carvão vegetal, à extração de 

carvão mineral e à emissão de gases prove-

nientes da combustão (como CO2 e SO2). 

Esses gases podem ser responsáveis por pro-

blemas ambientais, como o agravamento do 

efeito estufa e a chuva ácida.

Conteúdos e temas: problemas sociais e ambientais ligados à produção e ao uso de combustíveis; concei-
to operacional de ácido e base.

Competências e habilidades: selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações apresen-
tados em textos, tabelas e gráficos referentes aos problemas socioambientais provenientes da produção e 
do uso de combustíveis (chuva ácida e efeito estufa) para tomar decisões e enfrentar situações-problema; 
relacionar informações obtidas por meio de observações diretas e de textos descritivos para construir ar-
gumentações consistentes num debate sobre desenvolvimento tecnológico e impactos socioambientais.
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Sugestão de estratégias de ensino: levantamento das ideias dos alunos; leitura de textos; experimentos; 
debate; exposição dialogada.

Sugestão de recursos: lousa e giz; roteiros experimentais; textos e questões presentes neste Caderno; ma-
teriais e reagentes indicados nos roteiros dos experimentos.

Sugestão de avaliação: respostas às questões e participação na aula; material escrito sobre o tema do 
debate.

Você pode iniciar a Situação de Apren-

dizagem procurando conhecer as ideias dos 

alunos a respeito dos problemas que a pro-

dução e o uso de combustíveis podem trazer 

para o ambiente e a vida no planeta. Suge-

rimos a seguinte questão para esse levanta-

mento:

 f A produção e o uso de combustíveis estão 

relacionados a problemas ambientais? E a 

problemas de saúde? Dê exemplos.

Atividade 1 – produção e uso de 
carvão vegetal e carvão mineral e 
seus impactos ambientais

Após o levantamento das ideias prévias, 

oriente a leitura do texto a seguir, dividindo os 

alunos em grupos e pedindo a cada grupo que 

procure responder às perguntas propostas. Se 

possível, disponibilize outras fontes de informa-

ções, como livros e sites.

É preciso estar atento à discussão desse 

texto para não perder o foco na tentativa de 

explicar todos os termos técnicos e científicos 

que aparecem. Exemplo disso são os termos 

“chuva ácida” e “efeito estufa”, apenas cita-

dos no texto, mas que serão abordados com 

mais detalhes na próxima atividade dessa Si-

tuação de Aprendizagem.

Carvão vegetal e carvão mineral

Existem basicamente dois tipos de carvão, o 

vegetal e o mineral. Embora ambos sejam for-

mados a partir da madeira, o carvão mineral só 

se forma por processo de fossilização da madeira 

ao longo de milhares de anos.

O carvão vegetal, usado no Brasil como com-

bustível na calcinação do calcário e na produção 

de ferro, além de muitas outras aplicações, pode 

ser obtido por meio da carbonização da madei-

ra. Nesse processo, a madeira é queimada par-

cialmente, de forma controlada e na presença de 

pouco oxigênio, ocorrendo um processo de de-

composição térmica de substâncias, como celu-

lose, lignina1, sais minerais, água e outras. Como 

resultado, obtêm-se carvão vegetal e uma mistu-

ra de gases e vapores. Parte desses vapores pode 

ser condensada obtendo-se metanol (CH3OH), 

1  Lignina: polímero semelhante à celulose. Ela confere maior resistência à madeira, na qual está misturada 
à celulose.
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2 Alcatrão: líquido escuro, espesso e oleoso formado por dezenas de substâncias orgânicas (compostos de 
carbono). É obtido na destilação de vários materiais, tais como hulha (tipo de carvão) e madeira.

3 Hidrocarbonetos: substâncias formadas por carbono (C) e hidrogênio (H).

ácido acético (CH3CO2H) e alcatrão2. A fração 

gasosa restante é formada por monóxido de car-

bono (CO), dióxido de carbono (CO2), hidro-

gênio (H2) e hidrocarbonetos3, principalmente 

metano (CH4).

O carvão vegetal, por ser obtido a partir da 

carbonização da madeira, pode ser considera-

do um recurso renovável, pois, por meio do re-

plantio da madeira, pode-se obtê-lo facilmente. 

O inconveniente é que muitas carvoarias não 

são fiscalizadas e acabam utilizando madeira 

de regiões de mata nativa, degradando o meio 

ambiente.

A carbonização da madeira ocorre por 

meio de seu aquecimento a elevadas tempe-

raturas na presença de pouco oxigênio, resul-

tando na produção de carvão e de compostos 

voláteis, que podem ser separados por des-

tilação. As quantidades médias desses mate-

riais obtidos a partir da destilação seca de 

uma tonelada de madeira são as seguintes: 

gases – 210 kg; água – 350 kg; ácido acético – 

60 kg; metanol – 120 kg; alcatrão – 90 kg; 

e carvão – 270 kg. A soma das massas dos 

produtos obtidos a partir da combustão in-

completa da madeira é 1100 kg, pois nesses 

produtos foram incorporados átomos de oxi-

gênio provenientes do ar, introduzido no sis-

tema de forma controlada para que haja uma 

combustão incompleta da madeira. Assim, a 

soma da massa de madeira e de oxigênio do 

ar equivale à soma das massas dos produtos 

obtidos neste processo.

No Brasil, o uso industrial do carvão vege-

tal continua sendo largamente praticado, o que 

torna nosso país o maior produtor mundial 

desse insumo energético. No setor industrial, 

que utiliza cerca de 85% do carvão, o ferro e 

o aço são os principais consumidores, uma vez 

que o carvão participa como reagente e como 

fonte de energia. O setor residencial consome 

cerca de 9%; a geração de energia em termo-

elétricas, 4,5%; e o setor comercial (pizzarias, 

padarias e churrascarias), 1,5%.

A carbonização de lenha é praticada de for-

ma tradicional em fornos de alvenaria com ci-

clos de aquecimento e resfriamento que duram 

até vários dias. Os fornos retangulares equipa-

dos com sistemas de condensação de vapores 

e recuperadores de alcatrão são os mais avan-

çados em uso atualmente no país. Os fornos 

cilíndricos com pequena capacidade de produ-

ção, sem mecanização e sem sistemas de recu-

peração de alcatrão, continuam sendo os mais 

usados nas carvoarias. A temperatura máxima 

média de carbonização é de 500 ºC.

Não raras vezes, a atividade de produção 

do carvão vegetal tem sido associada a condi-

ções de trabalho de baixa remuneração, falta 

de segurança (risco de contaminação por gases 

tóxicos, queimaduras e explosões), falta de pre-
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paro técnico e de equipamentos apropriados. 

geralmente, os trabalhadores não têm registro 

em carteira e é comum o emprego de crianças e 

adolescentes.

Além do carvão proveniente da queima da 

madeira, há também o carvão mineral, prove-

niente da fossilização de troncos, raízes, galhos 

e folhas de árvores gigantes que cresceram há 

250 milhões de anos em pântanos rasos. Essas 

partes vegetais, após morrerem, ficaram depo-

sitadas no fundo lodoso e permaneceram en-

cobertas. O tempo e a pressão da terra sobre 

esse material transformaram-no em uma massa 

negra – as jazidas de carvão.

Dependendo do teor de carbono, resultado 

do tempo de fossilização, têm-se tipos de carvão 

diferentes: turfa, linhito, hulha e antracito.

No Brasil, a hulha ocorre nos Estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio grande do Sul, 

e sua extração é de cerca de 10 milhões de to-

neladas por ano (a produção não é maior em 

virtude do alto teor de cinzas e de enxofre que 

possui). É usada como combustível em usinas 

termoelétricas nas próprias regiões de onde é 

extraída e nos altos-fornos siderúrgicos, após 

aquecimento prévio para eliminar material or-

gânico (gases e alcatrão).

A exploração das jazidas de minério de car-

vão gera impactos ambientais causados pela de-

gradação da fauna, da flora, do solo e de cursos 

d’água. Além disso, são muitos os riscos à saúde 

dos operários das minas de carvão. Incêndios, 

desmoronamentos, inundações e exposição a 

agentes cancerígenos (gases tóxicos e material 

particulado) e a elevadas temperaturas são al-

guns desses problemas.

Embora o uso de carvão mineral apresente a 

conveniência de se extrair um combustível direta-

mente da natureza, é problemático o fato de ser 

um recurso não renovável e, portanto, esgotável.

Atualmente, o principal uso da combustão 

do carvão vegetal ou mineral no mundo é para a 

geração de eletricidade, em usinas termoelétricas. 

Os impactos ambientais das usinas a carvão são 

grandes, não só pelas emissões atmosféricas que 

agravam o problema da chuva ácida e do efeito 

estufa, mas também pelo descarte de resíduos sóli-

dos e a poluição térmica. A melhoria no processo 

de combustão e o uso de carvão com baixo teor de 

enxofre poderiam reduzir as emissões de poluen-

tes, como o dióxido de enxofre (SO2), um dos cau-

sadores da chuva ácida. Na usina, a energia tér-

mica residual proveniente desse processo também 

poderia ser aproveitada no próprio local para o 

aquecimento de caldeiras, movimentação de mo-

tores etc., minimizando as perdas energéticas.

Até a Segunda guerra Mundial, o carvão ain-

da era o combustível mais utilizado no mundo. 

Mas, a partir do início do século XX, com o de-

senvolvimento dos motores a explosão, houve o 

crescente aumento do consumo de combustíveis 

derivados do petróleo e a consequente diminui-

ção do uso de carvão como combustível. Com o 

uso da energia nuclear para a geração de energia 

elétrica, a partir da segunda metade do século 
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XX, diminuiu ainda mais o uso de carvão. No 

entanto, a disponibilidade de grandes jazidas de 

carvão mineral e o baixo custo do carvão vegetal 

ainda conferem a esse combustível certo grau de 

importância no cenário energético mundial.

Texto adaptado por Fabio Luiz de Souza e Luciane Hiromi 
Akahoshi de: CENBIO – Centro Nacional de Referência 

em Biomassa, <http://infoener.iee.usp.br/scripts/biomassa/
br_carvao.asp>, e CEPA – Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada, <http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/
grupo1A/carvao.html>. Acesso em: 24 maio 2013.

Questões para análise do texto

1. Como é produzido o carvão vegetal?

Oriente os alunos a elaborar um texto próprio. A resposta po-

deria ser: o carvão vegetal é produzido pela carbonização da 

madeira, processo realizado de forma controlada e na pre-

sença de pouco oxigênio.

2. Quais são os problemas ambientais e sociais 

que podem ser causados por essa produção?

Problemas socioambientais que podem ser citados: degra-

dação do meio ambiente, em razão da utilização de madei-

ra de matas nativas; trabalho de baixa remuneração e sem 

registro; falta de segurança (risco de contaminação por 

gases tóxicos, queimaduras e explosões); falta de preparo 

técnico e de equipamentos apropriados; utilização de mão 

de obra infantil.

3. Como é extraído o carvão mineral?

Espera-se que os alunos respondam que o carvão mineral é 

extraído de jazidas (minas), provenientes da fossilização de 

troncos, raízes e folhas de árvores que cresceram há 250 mi-

lhões de anos em pântanos rasos.

4. Quais são os problemas ambientais e sociais 

que podem ser causados por essa extração?

Problemas socioambientais que podem ser citados: degra-

dação da fauna, da flora, do solo e de cursos d’água; riscos 

de saúde para os operários das minas; incêndios; desmo-

ronamentos; inundações; exposição a agentes cancerí-

genos (gases tóxicos e material particulado) e a elevadas 

temperaturas.

5. Quais são os tipos de indústria que utili-

zam o carvão como combustível?

Os alunos podem citar: usinas termoelétricas; siderúrgicas 

(produção de ferro e aço); indústrias que necessitam de ge-

ração de energia térmica para seus processos, como as in-

dústrias produtoras de cal etc.

6. Quais problemas ambientais podem ser re-

lacionados à queima do carvão?

Alguns dos problemas são: emissões atmosféricas que agra-

vam o problema da chuva ácida e liberam gases estufa; des-

carte de resíduos sólidos; poluição térmica.

7. Quais são as vantagens da utilização de cada 

tipo de carvão? E quais são as desvantagens?

Vantagens: carvão vegetal – recurso renovável; carvão mine-

ral – extração de combustível direto da natureza.

Desvantagens: carvão vegetal – são necessários vários dias 

para a sua obtenção; sua produção pode degradar o am-

biente; carvão mineral – recurso não renovável; sua extração 

pode degradar o ambiente.

Complete a tabela com as informa-

ções obtidas no texto, na discussão 

em sala ou em outras fontes de 

consulta, para obter uma síntese sobre os 

dois tipos de carvão, o vegetal e o mineral.
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Carvão vegetal Carvão mineral

Forma de obtenção

Problemas ambientais relacionados 
à produção/extração

Problemas sociais relacionados à 
produção/extração

Vantagens

Desvantagens

Onde é utilizado

Problemas relacionados ao uso

Tabela 34.

A ordem das colunas da tabela corresponde à ordem das 

respostas dadas nas Questões para análise do texto, por-

tanto seu preenchimento pode ser orientado por essas 

respostas.

utilizando as informações obtidas 

nos textos a seguir ou em outras 

fontes de consulta, procure respon-

der às questões propostas.

Efeito estufa

Efeito estufa é o aquecimento da camada ga-

sosa (atmosfera) que envolve a Terra em razão 

da absorção de radiações eletromagnéticas. Os 

gases que compõem a atmosfera têm diferentes 

capacidades de absorção. Apesar do gás car-

bônico estar presente em pequena quantidade 

(0,033% em volume), possui uma grande capaci-

dade de absorver essas radiações, sendo respon-

sável por cerca de 60% do efeito estufa.

A retenção de calor provocada pelo efeito es-

tufa é um fenômeno natural responsável por man-

ter uma temperatura média de 15 ºC na Terra, 

proporcionando condições ideais para a manu-

tenção da vida no planeta. Entretanto, o aumento 

do efeito estufa em razão da crescente emissão de 

gases estufa pode contribuir para o aquecimento 

global, considerado por alguns cientistas um dos 

maiores problemas ambientais da atualidade.

A figura a seguir representa os processos de 

absorção e emissão de radiações eletromagnéti-

cas, e o gráfico, a emissão de CO2 (dióxido de 

carbono) ao longo do último milênio.
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Figura 13. Concentração atmosférica mundial de dióxido de carbono (1000 – 2000 d.C). Fonte: IPCC Third 
Assessment Report - Climate Change 2001. Publicado na web por gRID-Arendal in 2003. Synthesis Report. 
Figura 2.1. Disponível em: <http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/vol4/
spanish/021.htm#figspm21>. Acesso em: 24 maio 2013.

1 – 100% da radiação solar que atinge a Terra.

2 – Cerca de 25% da radiação solar recebida é re-
fletida pelas nuvens e se perde no espaço.

3 – Cerca de 5% da radiação solar que atinge a 
Terra é refletida por sua superfície e se perde 
no espaço.

4 – Cerca de 45% da radiação solar que chega à Ter-
ra (solo e oceanos) é absorvida, aquecendo-a.

5 – Cerca de 25% da radiação solar é absorvida pela 
atmosfera, provocando seu aquecimento (efeito 
estufa). 

6 – Parte da radiação absorvida pela superfície da 
Terra é convertida em radiação infravermelha 
que aquece o solo e a água, e o restante é emi-
tido. 

7 – Parte da radiação infravermelha emitida pela 
Terra se perde no espaço.

8 – Parte da radiação infravermelha emitida pela 
Terra é absorvida pela atmosfera (efeito estufa).

CO2 (ppm)

Dióxido de carbono

Força radioativa (W · m-2)
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Observação: O parâmetro força radioativa que aparece no gráfico mede a influência exercida por um determinado 
fator na alteração do equilíbrio da energia que entra e sai do sistema atmosférico terrestre. Ele também mostra a 
importância desse fator como potencial mecanismo de mudança climática. Quando um fator (por exemplo, CO2) 
tende a aquecer a superfície terrestre, diz-se que ele possui força radioativa positiva; quando tende a esfriar o sistema 
(por exemplo, aerossóis de longa permanência na estratosfera), força radioativa negativa. Esses valores são expressos 
em watts por metro quadrado (W  m-2). Você pode obter mais informações sobre esse conceito na internet.

Elaborado por Fabio Luiz de Souza e Luciane Hiromi Akahoshi especialmente para o São Paulo faz escola.
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Figura 12. Efeito estufa.
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A chuva é naturalmente ácida, mesmo em lo-

cais não poluídos. Isso ocorre por causa da pre-

sença do dióxido de carbono (CO2), que reage 

com o vapor d’água da atmosfera formando o 

ácido carbônico (H2CO3), conferindo um pH1 de 

5,6 para essa chuva. 

Entretanto, quando aumenta a quantidade de 

certos poluentes atmosféricos (dióxido de enxofre, 

SO2, e óxidos de nitrogênio), a chuva pode tornar-

-se excessivamente ácida em razão da reação desses 

gases com a água, produzindo principalmente áci-

do sulfúrico (H2SO4) e ácido nítrico (HNO3). Nesse 

caso, usa-se a expressão “chuva ácida”.

Esses poluentes são liberados principalmente na 

queima de combustíveis de origem fóssil – carvão e 

petróleo. O dióxido de enxofre pode ser produzido, 

por exemplo, na queima de carvão mineral, pois 

compostos de enxofre são encontrados como im-

purezas nesse combustível. Os óxidos de nitrogênio, 

porém, podem ser produzidos em combustões a al-

tas temperaturas, como a que ocorre nos motores 

a explosão e em processos industriais. Nessas com-

bustões, o próprio nitrogênio (N2) e o oxigênio (O2) 

do ar reagem para formar os óxidos de nitrogênio.
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Questões para análise do texto

1. De que forma o homem contribui para o 

aumento das emissões de gás carbônico? E 

por que esse aumento se deu a partir do fi-

nal do século XIX?

Espera-se que os alunos relacionem o aumento das emissões 

de gás carbônico com o uso crescente de combustíveis pelos 

seres humanos, principalmente os fósseis – como o petróleo –, 

nas suas diversas atividades.

2. Qual é a relação entre a emissão de gás car-

bônico e o efeito estufa?

Os alunos devem reconhecer que o gás carbônico tem gran-

de capacidade de absorver as radiações eletromagnéticas, 

gerando aquecimento da atmosfera e é o principal respon-

sável pelo efeito estufa.

3. Por que o aumento do efeito estufa pode 

ser considerado um problema ambien-

tal?

Espera-se que os alunos respondam que o aumento do efeito 

estufa pode causar o aquecimento global, que pode, por sua 

vez, provocar muitos problemas ambientais, tais como derre-

timento das calotas polares, mudanças climáticas, formação 

de áreas desérticas etc.

dióxidos de enxofre
chuva ácida

precipitação seca

precipitação 
sob forma 
líquida

óxidos de nitrogênio

Chuva ácida

Figura 14. 
Fonte: <http://educar.sc.usp.br/licenciatura/ 2000/chuva/
formacao.htm>. Acesso em: 24 maio 2013.

1 pH: escala utilizada para indicar o grau de acidez ou basicidade de um material. Essa escala varia de 0 a 14. 
A 25 ºC, o valor de pH = 7 indica materiais de caráter neutro; abaixo desse valor, os materiais têm caráter 
ácido; e acima desse valor, têm caráter básico ou alcalino.
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A chuva ácida é considerada um problema de 

grande impacto ambiental, pois pode provocar a 

devastação de florestas, acidificando solos e ma-

tando plantas. Ela afeta também os ambientes 

aquáticos, provocando a morte de peixes e de 

outros animais. Outros problemas que ela causa 

são a transformação da superfície do mármore 

(carbonato de cálcio – CaCO3) de monumentos 

em gesso (sulfato de cálcio – CaSO4), provocan-

do sua erosão, e a corrosão de materiais metáli-

cos de edifícios e construções.

Elaborado por Fabio Luiz de Souza e Luciane Hiromi 
Akahoshi especialmente para o São Paulo faz escola.

Questões para análise do texto

1. Qual é a origem dos compostos que produ-

zem a chuva ácida?

Espera-se que os alunos identifiquem os gases poluentes – di-

óxido de enxofre (SO2) e os óxidos de nitrogênio – como os 

compostos que provocam a chuva ácida, que são provenientes 

da queima de combustíveis, principalmente os de origem fóssil.

2. Quais são os efeitos da chuva ácida para o 

ambiente? E para o ser humano?

Espera-se que os alunos relacionem a chuva ácida à degrada-

ção do meio ambiente, à morte de plantas e animais e tam-

bém ao desgaste de monumentos e construções.

3. A chuva ácida cai sempre na região onde se 

formam os poluentes? Explique sua resposta.

Os alunos devem perceber que os gases poluentes que es-

capam para a atmosfera estão sujeitos à ação dos ventos e, 

portanto, podem ser transportados para outras regiões, ou 

seja, nem sempre caem onde são produzidos.

Atividade 2 – produção de carvão  
vegetal

Você pode iniciar esta atividade retoman-

do a ideia de carbonização da madeira para 

a produção de carvão vegetal. Para isso, su-

gere-se a realização da atividade experimental 

demonstrativa, assim como algumas questões 

que podem auxiliar os alunos a compreender 

o processo de obtenção do carvão vegetal, já 

discutido no texto “Carvão vegetal e carvão 

mineral”.

Carbonização da madeira: 
produção de carvão vegetal

Materiais e reagentes

 f 2 tubos de ensaio;

 f palitos de dente ou serragem;

 f 1 rolha com um furo;

 f água;

 f 1 rolha com dois furos;

 f bico de Bunsen ou lamparina;

 f suportes universais, garras e mufas;

 f cuba ou béquer grande;

 f fósforo;

 f 2 tubos de vidro recurvados;
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 f tripé e tela de amianto;

 f papel de tornassol azul ou 1 tira de apro-

ximadamente 2,5 cm de comprimento de 

papel de filtro umedecido com alaranjado 

de metila (papel indicador);

 f pinça metálica.

procedimento experimental

1. Colocar vários palitos (ou serragem) em 

um dos tubos de ensaio, sem preenchê-lo 

totalmente.

2. Montar o dispositivo representado na  

figura.

3. Acender o bico de Bunsen e aquecer o 

material do tubo de ensaio por alguns 

minutos. Observar.

4. Com a pinça metálica, prender a tira de 

papel indicador e umedecê-la com água. 

A partir do aparecimento de fumaças  

brancas, aproximar cuidadosamente a 

pinça (com o papel umedecido) dos ga-

ses que escapam pela extremidade livre 

do tubo de vidro. Retirá-lo dessa posi-

ção quando observar alguma mudança. 

Anotar o que se observa.
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Figura 15. 
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4. Por que os gases modificaram a cor do 

papel indicador ao entrar em contato 

com ele?

É provável que os alunos não tenham a resposta. Portanto, 

deve-se dizer que a interação desses gases com o papel 

umedecido é o que muda a cor do papel de tornassol. Isso 

ocorre em razão, principalmente, da presença do ácido acé-

tico, ou seja, o papel de tornassol azul muda para vermelho 

(rosa) em virtude dos materiais ácidos.

Como a pretensão dessa atividade é fazer 

que os alunos entendam o conceito operacio-

nal sobre ácidos e bases, sugerimos que você 

enfatize a observação da mudança da cor do 

papel de tornassol azul para vermelho (rosa)

ou do alaranjado de metila de laranja para 

vermelho.

A partir da modificação da cor do papel 

de tornassol azul, é possível construir com os 

alunos o conceito operacional de materiais 

ácidos, básicos e neutros. Para isso, questione-

-os se há outros materiais que modificam a cor 

do papel de tornassol e proponha a realização 

de outra atividade experimental (próximo ex-

perimento).

5. Aproximar a chama de um fósforo da ex-

tremidade livre do tubo de vidro, sempre 

que estiver saindo fumaça. Observar e 

anotar o que ocorre.

6. Manter o aquecimento até cessar o des-

prendimento de gás.

7. Examinar o tubo que foi mergulhado em 

água.

Questões para análise do experimento

1. O que acontece com a cor do papel indicador?

Há mudança da cor do papel: o papel de tornassol azul muda 

para vermelho (rosa) e o papel umedecido com alaranjado 

de metila muda de laranja para vermelho.

2. Quais gases poderiam ser formados nes-

se experimento? E o resíduo? Retorne ao 

texto “Carvão vegetal e carvão mineral” e 

tente localizar informações que o auxiliem 

a responder essa questão.

Espera-se que os alunos, com o auxílio do texto “Carvão ve-

getal e carvão mineral”, relacionem o experimento com a 

produção de carvão. Portanto, eles devem relatar que o re-

síduo é o carvão, e os gases devem ser uma mistura de me-

tanol (CH3OH), ácido acético (CH3CO2H), alcatrão, monóxi-

do de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), hidrogênio 

(H2) e hidrocarbonetos (principalmente metano – CH4).

3. Por que os gases puderam ser queimados?

É provável que os alunos não consigam responder à questão, 

mas você, professor, pode lembrá-los de que vários materiais 

combustíveis são formados, como o metanol (um álcool), o 

metano (um dos gases combustíveis do biogás) e o hidrogê-

nio (combustível utilizado em foguetes).

Fonte de dados: SãO PAuLO (Estado). Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas. Subsídios para a implementação da proposta curricular de Química para o 2o grau. São Paulo: 
SE/CENP/FuNBEC, 1979. Caso o professor não disponha dos materiais utilizados nesse experimento, um 
procedimento adaptado está disponível em: <http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=rec&cod=_
carvaovegetalcarlosalber>. Acesso em: 24 maio 2013.

QUIM_CP_vol1_1s_2014.indd   102 17/07/14   14:35



103

Química – 1a série – Volume 1

Você deve esclarecer que, se houvesse me-

nos gás oxigênio disponível no sistema, a pro-

dução de carvão seria mais bem simulada. 

Para facilitar a realização dessa atividade 

experimental, sugerimos a formação de grupos 

e que se distribua para cada grupo apenas dois 

dos materiais que irão interagir (oriente os alu-

nos a observar a relação mostrada na tabela lo-

calizada no final do roteiro de experimentação), 

tomando o cuidado de que cada interação seja 

realizada por pelo menos dois grupos. Tal proce-

dimento é importante para o confronto dos re-

sultados na hora da discussão dos experimentos.

Como reconhecer o caráter 
ácido, básico ou neutro de um 
material

Materiais e reagentes

 f 2 tubos de ensaio;

 f 2 vidros de relógio;

 f 2 conta-gotas;

 f 1 estante para tubos de ensaio;

 f sabão;

 f açúcar (C12H22O11);

 f leite;

 f soda cáustica ou hidróxido de sódio 

(NaOH) em pastilhas;

 f sal de cozinha (NaCl);

 f cal de construção (CaO);

 f água;

 f vinagre branco;

 f água sanitária;

 f ácido clorídrico diluído (HCl);

 f carbonato de cálcio (CaCO3);

 f tiras de papel de tornassol azul e vermelho.

procedimento experimental

1. Identifique os tubos de ensaio, numerando-

-os como 1 e 2.

2. Coloque água nos tubos de ensaio até a 

altura de 2 cm, aproximadamente.

3. Ao tubo 1, adicione um dos seguintes 

materiais recebidos por seu grupo: sa-

bão, leite, vinagre, água sanitária, açúcar, 

sal, cal, hidróxido de sódio ou ácido clo-

rídrico. Se o material for líquido, utilize 

dez gotas. Se o material for sólido, utilize 

uma quantidade equivalente a um grão 
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de arroz. Identifique o material utilizado, 

agite o tubo e anote suas observações.

4. Faça o mesmo no tubo 2, com o outro 

material. Se não houver outro material, 

os testes do experimento serão realizados 

com a água desse tubo.

5. Numere os vidros de relógio como 1 e 2. 

No vidro 1, coloque algumas gotas do lí-

quido contido no tubo 1. No vidro 2, co-

loque algumas gotas do líquido contido 

no tubo 2. Ao fazer anotações sobre suas 

observações, cuidado para não confundir 

os materiais dos dois vidros de relógio.

6. Realize então os seguintes testes tanto no 

vidro de relógio 1 quanto no 2.

 teste 1. Coloque um pedaço de papel de 

tornassol azul em contato com o líquido, 

mantendo-o apoiado numa das bordas 

do vidro de relógio. Neste mesmo vidro, 

repita a operação usando um pedaço de 

papel de tornassol vermelho (rosa). Ano-

te suas observações.

 teste 2. Ao líquido contido no vidro de 

relógio, adicione carbonato de cálcio em 

quantidade equivalente a um grão de ar-

roz, espere alguns segundos e anote suas 

observações.

Complete a tabela com os dados experi-

mentais obtidos por seu grupo ou pelos ou-

tros grupos da sala.

interações
Ocorre 

dissolução?

teste 1 teste 2

Outras 
observações

Cor adquirida 
pelo papel de 
tornassol azul

Cor adquirida pelo 
papel de tornassol 

vermelho

Ação 
sobre o 

carbonato 
de cálcio 

água

água e sabão

água e açúcar

água e água sanitária

água e leite

água e vinagre

água e sal de cozinha

água e cal de construção

água e soda cáustica

água e ácido clorídrico

Tabela 35.
Experimento adaptado de: gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química (Org.). Interações e transformações: 
Química para o Ensino Médio. Livro do Aluno. Elaborando conceitos sobre transformações químicas. São Paulo: 
Edusp, 2005, v. I, p. 24.
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O preenchimento da tabela após a reali-

zação do experimento não precisa apresentar 

uma forma única, pois geralmente os alunos 

se expressam de maneira coloquial, não utili-

zando linguagem científica.

Após completar a tabela, sugerimos as se-

guintes questões para analisar e sistematizar 

as observações realizadas pelos alunos.

Questões para análise do experimento

1. É possível classificar os materiais estuda-

dos em grupos diferentes? Em caso afirma-

tivo, quais critérios você utilizou ao propor 

essa classificação?

Sim, os critérios que podem ser utilizados são: a mudança 

ou não da cor dos papéis de tornassol azul e vermelho e a 

efervescência ou não que pode surgir quando há a interação 

entre os líquidos e o carbonato de cálcio.

2. Os gases que você observou no experi-

mento da carbonização da madeira, ao 

interagirem com a água no papel indica-

dor umedecido, indicaram seu caráter áci-

do (presença de ácido acético, principal-

mente), evidenciado pela mudança de cor. 

Entre os materiais estudados no experi-

mento “Como reconhecer o caráter ácido, 

básico ou neutro de um material”, quais 

têm caráter ácido? Esses materiais apre-

sentam outras propriedades em comum? 

Quais?

Espera-se que os alunos identifiquem os seguintes materiais 

com caráter ácido: vinagre e ácido clorídrico. O outro crité-

rio para essa classificação seria a efervescência na interação 

do material com o carbonato de cálcio (liberação de gás).

3. Os materiais que, ao interagirem com a 

água, fazem com que ela se torne ácida são 

denominados ácidos. Considerando essa 

informação e as respostas dadas às ques-

tões anteriores, defina o que é um ácido.

Uma possível definição seria dizer que ácido é aquele ma-

terial que, dissolvido em água, modifica a cor do papel de 

tornassol azul para vermelho e que, ao interagir com o car-

bonato de cálcio, gera efervescência.

4. Além dos ácidos, há materiais que são 

classificados como neutros e outros como 

básicos, usando-se como critério de classi-

ficação as propriedades que esses materiais 

conferem (ou não) à água, após interagi-

rem com ela. Defina material neutro e ma-

terial básico (alcalino).

Uma possível definição seria dizer que base é aquele material 

que, dissolvido em água, modifica a cor do papel de tornassol 

vermelho para azul. E neutro é aquele material que não mo-

difica a cor dos papéis de tornassol azul e vermelho.

Deve-se tomar cuidado ao discutir esse expe-

rimento, pois o que se pretende nessa atividade 

é que os alunos consigam identificar e classificar 

os ácidos por meio da interação com o papel 

de tornassol azul (ácidos o tornam vermelho 

[rosa]) e da efervescência na interação com car-

bonatos; identificar bases por meio da mudan-

ça de cor do papel de tornassol vermelho (rosa; 

bases o tornam azul); e, também, identificar 

que os materiais neutros não modificam a cor 

do papel de tornassol azul ou vermelho. Não se 

pretende, aqui, aprofundar o conceito de ácido 

e base, por exemplo, com as ideias de Arrhe-

nius, ou mesmo entender os valores de pH, pois 

esses conceitos serão tratados na 3a série.
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Após a realização e discussão das ativida-

des experimentais, sugerimos que sejam re-

tomados os textos “Efeito estufa” e “Chuva 

ácida”, discutindo as questões propostas e 

apontando as principais ideias sobre esses as-

suntos. Mas, caso a opção seja dar mais tem-

po para que possa ser desenvolvida a próxima 

atividade, que trata de envolver os alunos num 

debate relacionado a uma situação-problema, 

isso pode ser usado como proposta de recu-

peração.

Atividade 3 – Ciência e cidadania: 
aplicando as ideias estudadas para  
a tomada de decisões

Nesta etapa da Situação de Aprendizagem, 

sugerimos que seja proposto um debate com a 

classe, a partir da seguinte situação-problema 

(reproduzida no Caderno do Aluno):

“Numa cidade interiorana, próxima a 

uma reserva indígena, foi descoberta uma 

jazida de minério de ferro que tem grande 

potencial para ser economicamente explora-

da, mas a região possui uma paisagem exu-

berante (mata nativa, corredeiras, cascatas 

e fauna diversificada) que é apreciada por 

muitos turistas. Foi proposto um projeto 

para a instalação de uma grande siderúrgica 

na cidade, que deve ser aprovado pelos ha-

bitantes da região por meio de um plebisci-

to. Para esclarecimento da população, está 

sendo promovida uma ampla campanha de 

divulgação dos diversos pontos de vista de 

todos os interessados na instalação ou não 

dessa indústria.”

Exposta a situação, lembre aos alunos 

que, ao construírem suas argumentações, 

eles devem considerar os seguintes aspectos: 

políticos, econômicos, sociais, culturais e am-

bientais.

Para suscitar o debate, você pode dividir os 

alunos em grupos para que eles representem 

o papel dos diversos interessados na insta-

lação ou não da siderúrgica e que defendam 

seus pontos de vista, ou deixe que os próprios 

alunos escolham seus personagens, formando 

os grupos. Eles podem representar indígenas, 

políticos, industriais, ambientalistas, minera-

dores (que trabalham na extração do minério 

de ferro), comerciantes (donos de carvoaria e 

pequenos comerciantes), fazendeiros e traba-

lhadores do ecoturismo (proprietários de pou-

sadas e guias turísticos). Depois, organize-os 

para que, nos grupos, discutam como vão de-

fender seus pontos de vista e quais argumen-

tos utilizarão na elaboração de suas falas para 

participar do debate.

Você pode avaliar o desenvolvimento da 

atividade por meio da participação tanto 

na elaboração das argumentações como no 

desempenho durante o debate. Além disso, 

peça a eles que produzam textos defendendo 

suas posições, como cartas abertas, cartazes, 

folders, sites, informativos etc.

A atividade pode ser mais produtiva e cria-

tiva se houver a possibilidade de criar na escola 

um plebiscito que simule a situação-problema 

que está ocorrendo na cidade. Assim, eles te-

riam que desenvolver argumentos não só para 
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seus colegas de sala que estão efetivamente 

envolvidos na atividade, mas também para 

outros alunos e professores, para que votem a 

favor ou contra a instalação dessa siderúrgica.

1. Faça um resumo das principais 

ideias que surgiram durante a dis-

cussão dos problemas ambientais 

causados pela produção e pelo uso de car-

vão como combustível.

Os alunos elaborarão um texto próprio e poderão apontar 

alguns dos seguintes problemas ambientais causados pela 

produção e pelo uso de carvão como combustível:

• pela produção de carvão vegetal ou mineral: liberação de 

gases e vapores para a atmosfera; uso de mata nativa; degra-

dação da fauna, da flora, do solo e dos cursos d’água no local 

das jazidas;

• pelo uso de carvão como combustível: emissões de gases 

que podem provocar chuva ácida e aumento do efeito estufa.

2. Após ter participado do debate sobre a ins-

talação ou não de uma siderúrgica e depois 

de todos os argumentos apresentados tanto 

por você quanto por seus colegas, qual po-

sição você tomaria diante de um plebiscito 

sobre esse projeto? Apresente argumentos 

que sustentem sua posição.

Resposta pessoal. Espera-se que, após terem participado de 

um amplo debate e perceberem todas as vantagens e des-

vantagens em relação à instalação de uma siderúrgica, os 

alunos possam tomar uma posição de forma crítica a favor 

ou contra essa instalação e utilizem argumentos fundamen-

tados nos conhecimentos adquiridos ao longo da Situação 

de Aprendizagem.

grade de avaliação da Situação de 
Aprendizagem 9

Cabe lembrar que para abordar o tema 

desta Situação de Aprendizagem, “Implica-

ções socioambientais da produção e do uso 

de combustíveis”, poderiam ser tratados mui-

tos outros aspectos diferentes dos sugeridos, 

mas, em razão do número de aulas previsto e 

da complexidade do tema, é preciso fazer esco-

lhas. Portanto, fez-se essa opção por possibili-

tar a discussão de aspectos socioambientais de 

obtenção e uso de um combustível conhecido 

pelos alunos. Além disso, problemas ambien-

tais como aquecimento global e chuva ácida 

são bastante discutidos e tratados nos diversos 

meios de comunicação. A proximidade do as-

sunto com o cotidiano pode favorecer tanto a 

aprendizagem e a motivação para realizar as 

atividades propostas quanto o desenvolvimen-

to de novos níveis de conscientização e atitudes 

referentes às questões socioambientais envolvi-

das na obtenção e no consumo de combustíveis. 

SITuAçãO DE APRENDIzAgEM 10  
MODELO ATôMICO DE JOHN DALTON: IDEIAS SOBRE  

A CONSTITuIçãO E A TRANSFORMAçãO DA MATÉRIA

Nesta Situação de Aprendizagem serão 

discutidos a ideia de modelos explicativos 

como construções humanas influenciadas 

pelo contexto histórico e social e o modelo 

atômico proposto por Dalton sobre a consti-

tuição da matéria. A transformação química 
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pode ser explicada por meio desse modelo so-

bre a  constituição da matéria e suas relações 

de massa. Apresenta-se também a ideia de ele-

mento químico segundo Dalton.

Conteúdos e temas: modelos explicativos; modelo atômico de Dalton.

Competências e habilidades: interpretar as transformações químicas a partir das ideias de John Dalton 
sobre a constituição da matéria; compreender modelos e teorias como construções humanas.

Sugestão de estratégias de ensino: simulação de situação: cena de um crime; levantamento das ideias dos 
alunos; leitura de textos; exposição dialogada.

Sugestão de recursos: lousa e giz; textos e questões presentes neste Caderno.

Sugestão de avaliação: respostas às questões e participação na aula.

Atividade 1 – Modelos explicativos

Você pode iniciar a Situação de Aprendi-

zagem mostrando a importância de construir 

modelos que expliquem os fenômenos obser-

vados, visto que o ser humano sempre esteve 

em busca dessas explicações. Proponha aos 

alunos que discutam e comentem a seguinte 

frase: “uma teoria experimentalmente testa-

da não é uma verdade”. Como os modelos 

são frutos das atividades humanas, eles são 

influenciados pelas ideias vigentes na época 

em que foram elaborados, ou seja, dependem 

de seu contexto histórico e social.

Para envolver os alunos numa tarefa que 

mostre como podem ser criados as teorias e os 

modelos explicativos, sugerimos a realização 

da atividade denominada “Cena de um crime”. 

Para isso, desenhe com giz, no chão da sala, o 

perfil de uma pessoa e espalhe em volta do de-

senho vários objetos (o que estiver à mão, como 

caneta, livro, copo descartável, papel amassado 

etc.), pedindo aos alunos que, vendo a cena, 

criem hipóteses sobre o que ocorreu com essa 

pessoa. Várias suposições poderão ser feitas, 

como: a pessoa sofreu um ataque, foi ferida ou 

foi envenenada. A intenção dessa atividade é a 

de que percebam que, ao levantarem uma hipó-

tese, os colegas podem contribuir com ela, acei-

tando-a e acrescentando outros fatores, como 

podem refutá-la, apresentando evidências con-

trárias. Isto é, as ideias devem fluir entre todos  

os participantes para que possam chegar a  

pequenas conclusões, mas nunca se chegará a 

uma verdade, pois os alunos estão trabalhan-

do apenas com suposições carregadas de seus 

próprios conceitos, valores e vivências. Deve-se 

deixar claro que as teorias que eles levantaram 

estão sujeitas a dúvidas e incertezas e que o 

mesmo também se dá com os modelos expli-

cativos e teorias elaboradas para explicar os 

fenômenos observados ao seu redor. Isso pode 

ser feito com um debate desencadeado pelas  

seguintes perguntas:

 f Apresentem as hipóteses que foram levanta-

das nesta atividade. Todas são plausíveis?

 f Quem está certo?
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 f A ideia que você tem sobre o que ocorreu na 

“Cena de um crime” é a realidade? É o que 

aconteceu de fato ou é uma teoria?

Você pode utilizar uma aula para realizar 

essa atividade, que servirá para introduzir a 

atividade seguinte, que trata do modelo atô-

mico de Dalton.

No fim do século XVIII, muitos conhe-

cimentos sobre as transformações químicas 

tinham sido adquiridos e cientistas buscavam 

explicações para os fenômenos que observa-

vam, além de sentirem a necessidade de re-

presentá-los.

John Dalton (1766-1844) foi um dos cien-

tistas que buscou explicar os aspectos quanti-

tativos relacionados às transformações quími-

cas. O foco de seu estudo era a solubilidade de 

gases. Em suas pesquisas, ele decidiu aceitar a 

ideia defendida por Lavoisier de que os gases 

são formados por corpúsculos.

Dalton propôs, então, que, para diferenciar 

os corpúsculos dos gases, teria de ser levada em 

conta a massa, ou seja, que átomos de gases di-

ferentes têm massas diferentes e átomos de gases 

iguais têm a mesma massa.

Assim, ele passou a estudar as quantidades 

envolvidas nas transformações químicas e usou 

a lei de Proust como base para sua hipótese atô-

mica, formulada do seguinte modo:

 Toda matéria é formada por átomos, que são 

as menores partículas que a constituem.

 Os átomos são indestrutíveis e indivisíveis, 

mesmo quando participam de transforma-

ções químicas.

 As transformações da matéria são recombi-

nações de átomos.

 átomos de elementos iguais apresentam 

massas iguais e átomos de elementos diferen-

tes apresentam massas diferentes.

Por elemento, Dalton assume a definição 

proposta por Lavoisier: elemento é toda subs-

tância que atingiu sua última fase da análise, ou 

seja, que não mais se decompõe.

Dalton representava os átomos utilizando 

símbolos; para o hidrogênio, por exemplo, usa-

va . Nessa representação, o símbolo de um 

elemento indicava não só o elemento, mas tam-

bém um átomo dele com massa característica. 

Esse tipo de representação dos elementos quími-

cos se mostrou pouco prático; por isso, outros 

químicos sugeriram novas formas de represen-

Atividade 2 – Modelo atômico de 
dalton

Inicialmente, peça aos alunos que leiam o 

texto a seguir. Após a leitura, proponha algu-

mas questões para avaliar o entendimento.

Modelo atômico de dalton
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tação. O químico sueco Berzelius (1779-1848) 

propôs usar a primeira letra em maiúscula do 

nome do elemento em latim; com isso, o hidro-

gênio passou a ser simbolizado por H. Essa 

representação é utilizada até hoje. Quando há 

elementos cujos nomes começam com a mesma 

letra, acrescenta-se uma segunda (em minúscu-

la), como o nitrogênio (nitrogen), símbolo N, e 

o sódio (natrium), símbolo Na.

Para Dalton, as fórmulas e as representa-

ções das transformações químicas (equações 

químicas) também indicavam quantidades. Por 

exemplo, a representação a seguir indicava a 

formação da água e seria interpretada como:

                  +                                         

elemento 
hidrogênio

une-se 
com

elemento 
oxigênio

formando água

ou

1 átomo de  
hidrogênio

une-se 
com

1 átomo de 
oxigênio

formando 1 átomo 
de água

um problema que se apresentava na época era 

a determinação das massas dos átomos. Como é 

impossível medir a massa de um átomo, Dalton 

analisou as relações entre as massas dos reagentes 

envolvidos na formação de substâncias hidrogena-

das, ou seja, transformações químicas entre dife-

rentes substâncias e o gás hidrogênio. Ele admitiu 

que o elemento hidrogênio tinha massa atômica 1;  

com isso, pôde estimar as massas de outras subs-

tâncias. Por exemplo, na decomposição da água, 

Dalton obteve 98 partes de oxigênio para 14 de 

hidrogênio, dando uma proporção aproximada de  

7 : 1. Dessa maneira, admitiu que a massa dos áto-

mos de oxigênio era aproximadamente sete vezes 

maior que a massa dos átomos de hidrogênio, e fez 

o mesmo para outros compostos hidrogenados.

Contudo, experimentos e estudos do quími-

co francês gay-Lussac (1778-1850), do físico 

italiano Avogadro (1776-1856) e de Berzelius 

mostraram que a partícula de água era consti-

tuída por dois átomos de hidrogênio e um de 

oxigênio; portanto, a massa atômica deste últi-

mo não seria 7, como propôs Dalton. Assim, as 

determinações das massas atômicas foram revis-

tas e, atualmente, esses valores são determinados 

utilizando-se o carbono como padrão.

Algumas massas atômicas de dalton
Massa atômica nome atual em português Massa atômica nome atual em português

1 Hidrogênio 56 zinco
5 Nitrogênio 56 Cobre
5 Carbono 90 Chumbo
7 Oxigênio 167 Mercúrio
9 Fósforo 190 Ouro
13 Enxofre 190 Platina
50 Ferro 190 Prata

Tabela 36.
Texto adaptado por Fabio Luiz de Souza e Luciane Hiromi Akahoshi de: gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química 
(Org.). Interações e transformações. Química para o Ensino Médio. Livro do Aluno. Elaborando conceitos sobre transformações 
químicas. São Paulo: Edusp, 2005, v. I, p. 109 a 113.
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Embora Dalton tenha proposto que os átomos 

dos diferentes elementos químicos apresentassem 

massas específicas, alguns dados publicados em 

seus trabalhos mostraram elementos diferentes 

com massas iguais (zinco e cobre, 56; prata, ouro 

e platina, 190). Essas divergências podem ser en-

tendidas como resultado das limitações concei- 

tuais e tecnológicas da época. Apesar dessas e de 

outras inconsistências nas ideias de Dalton, elas 

ofereceram aos cientistas de sua época conceitos 

novos e importantes que possibilitaram grande 

parte do progresso científico do século XIX.

Questões para análise do texto

1. Para Dalton, o que era um átomo?

Para Dalton, o átomo era a menor partícula que compunha 

toda a matéria e era indivisível e indestrutível.

2. Segundo as ideias de Dalton, que caracte-

rística diferenciava os átomos dos diversos 

elementos químicos?

Os alunos devem identificar a massa como critério para di-

ferenciar os átomos dos diversos elementos químicos, de 

acordo com Dalton.

3. Para Dalton, o que era um elemento quí-

mico?

Para ele, os elementos químicos seriam os conjuntos de áto-

mos que possuíssem a mesma massa.

4. Como Dalton representava os átomos? 

Como eles são representados atualmente?

Os elementos eram representados por símbolos (desenhos 

circulares). Atualmente, os elementos são representados pela 

primeira letra em maiúscula de seu nome em latim, e, quan-

do há elementos cujos nomes comecem com a mesma letra, 

acrescenta-se uma segunda em minúscula; por exemplo, ni-

trogênio (nitrogen), símbolo N, e sódio (natrum), símbolo Na.

Como questão extra, você pode solicitar aos 

alunos que façam uma analogia entre as ideias 

oferecidas pelo modelo de Dalton e a teoria 

criada por eles para explicar a cena do crime.

Nessa atividade, optamos por trabalhar 

apenas com o modelo atômico de Dalton para 

explicar a estrutura da matéria, por ser esse 

um modelo simples e de fácil entendimento, 

além de ser suficiente para explicar as rela-

ções das massas envolvidas nas transforma-

ções químicas. Entretanto, é bom ter em conta 

que o conhecimento de novos fatos químicos, 

que não podiam ser explicados pelas ideias 

de Dalton sobre a estrutura da matéria, leva-

ram os cientistas a buscar novas explicações e 

a propor outros modelos que tivessem maior 

poder explicativo. Esses modelos serão abor-

dados nas séries seguintes.

Quando Dalton propôs seu modelo atômi-

co, sabia-se que a massa se conservava numa 

transformação química. A aplicação das 

ideias de Dalton para explicar a Lei da Con-

servação de Massa pode ser demonstrada, por 

exemplo, por meio da combustão do ferro, na 

qual partículas de ferro e partículas de oxigê-

nio se rearranjam para formar partículas de 

óxido de ferro; portanto, a soma das massas 

de reagentes é igual à massa do produto.

1. Como as ideias de Dalton a res-

peito das transformações quími-

cas explicam:
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a) a conservação da massa?

A ideia de Dalton de que os átomos dos reagentes não são 

destruídos, mas sofrem recombinações para formar os pro-

dutos, explica a conservação da massa.

b) a proporção entre as substâncias parti-

cipantes da reação?

A ideia de Proust, de que há uma proporção determinada 

entre as massas dos elementos químicos que compõem cada 

substância, pode ser compreendida com base no modelo 

de Dalton. Se há uma proporção determinada em massa em 

uma dada substância, há também uma proporção determi-

nada em relação às partículas que a compõem.

grade de avaliação da Situação de 
Aprendizagem 10

Nesta Situação de Aprendizagem espera-

mos que os alunos tenham entendido a ideia 

de modelo – construção humana influenciada 

por seu contexto histórico e social – e que te-

nham contato com uma das primeiras ideias 

sobre átomo – modelo atômico de Dalton –, 

além de utilizá-la para explicar as relações de 

massa numa transformação química.

Nas questões para análise do texto (1 a 4), 

esperamos que eles tenham compreendido, em 

termos gerais, as ideias de Dalton.

Para retomar com os alunos os assuntos 

abordados ao longo das últimas quatro Situ-

ações de Aprendizagem, pode-se utilizar os 

exercícios a seguir.

1. A tabela a seguir contém dados 

relativos à queima de um pedaço de 

palha de aço.

Tabela 37.
gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química. Interações e transformações. Livro de Exercícios. Módulos I e II. São Paulo: 
Edusp, 2003, v. 1, p. 26.

Experimentos

Massa dos reagentes (g) Massa dos produtos (g) Massa que não reagiu (g)

palha
(ferro)

Oxigênio Óxido de ferro
palha
(ferro)

Oxigênio

i 22,4 11,7 32,0 — 2,1

ii 22,4 8,6 28,5 2,6 —

iii 22,4 9,6 32,1 — —

a) Qual é a massa de oxigênio (O2) que reage 

nos experimentos I, II e III? Explique.

Experimento I: 11,7 – 2,1 = 9,6 g. 

Houve excesso de 2,1 g de oxigênio e 9,6 g reagiram.

Experimento II: 8,6 g. 

Todo o oxigênio adicionado reagiu.

Experimento III: 9,6 g.            

Todo o oxigênio adicionado reagiu.

b) Verifique se houve conservação de mas-

sa em cada um dos experimentos. Mos-

tre os cálculos e conclusões.
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Experimento I: 

Experimento II: 

Experimento III: 

2. Analise as seguintes afirmações.

I. Toda vez que ocorrer uma transforma-

ção química em sistema fechado e se 

formar um sólido, a massa final do sis-

tema será maior que sua massa inicial.

II. Na combustão da madeira, a massa 

inicial do sistema formado por madei-

ra e gás oxigênio é igual à massa final 

do sistema formado por gás carbôni-

co, vapor d’água e cinzas.

III. Quando uma transformação química 

processada em sistema fechado produz 

gás, as massas inicial e final do sistema 

serão iguais, pois os gases não têm massa.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

a) I

b) II

mi   =  22,4 + 8,6 = 31,0 g  
 

mf  =  28,5 + 2,6 = 31,1 g

Considerando a incerteza das medidas experimentais, 

pode-se dizer que a massa se conservou.

mi   =  22,4 + 9,6 = 32,0 g  
 

mf  =  32,1 g

Considerando a incerteza das medidas experimentais,  

pode-se dizer que a massa se conservou.

massa inicial = 22,4 + 11,7 = 34,1 g  
                   mi = mf          massa final = 32,0 + 2,1 = 34,1 g

A massa se conservou.

c) III

d) I e II

e) II e III

As afirmações I e III estão erradas, pois nas transformações 

químicas que ocorrem em sistema fechado não ocorrem va-

riações de massa. Além disso, em III afirma-se, erradamente, 

que gases não têm massa.

3. (Fuvest – 1997) Os pratos A e B de uma 

balança foram equilibrados com um peda-

ço de papel em cada prato e efetuou-se a 

combustão apenas do material contido no 

prato A. Esse procedimento foi repetido 

com palha de aço em lugar de papel. Após 

cada combustão, observou-se:

Com papel Com palha de aço

a)
A e B no mesmo 
nível

A e B no mesmo 
nível

b) A abaixo de B A abaixo de B

c) A acima de B A acima de B

d) A acima de B A abaixo de B

e) A abaixo de B
A e B no mesmo 
nível

Tabela 38.

Figura 16.

A B
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4. (Comvest/Vestibular unicamp – 1990) 

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), 

o iniciador da Química moderna, rea-

lizou, por volta de 1775, vários experi-

mentos. Em um deles, aqueceu 100 g de 

mercúrio em presença de ar dentro de 

um recipiente de vidro fechado, obtendo  

54 g de óxido vermelho de mercúrio, ten-

do ficado ainda sem reagir 50 g de mercú-

rio. Pergunta-se:

a) Qual a razão entre a massa de oxigênio 

e a de mercúrio que reagiram?

Como foram adicionados 100 g de mercúrio e restaram 50 g 

sem reagir, sabe-se que a massa de mercúrio que reagiu foi de 

50 g. Como a massa de óxido de mercúrio produzido foi de 

54 g, sabe-se que a massa de oxigênio que reagiu foi de 4 g.

b) Que massa de oxigênio seria necessária 

para reagir com todo o mercúrio inicial? 

Se 50 g de mercúrio consumiram 4 g de oxigênio, então 100 g 

de mercúrio (o dobro da massa) irão consumir 8 g de oxigê-

nio (o dobro da massa também).

Ou, usando a razão calculada no item a:

0,08 = x / 100    x = 8 g de oxigênio

5. As ideias sobre a constituição da matéria 

propostas por John Dalton no início do sé-

culo XIX podem explicar:

I. a produção de energia elétrica numa 

pilha;

massa de oxigênio       
=      

4    
=  0,08

  
 

massa de mercúrio              50

x =
        4 · 100 

         x = 8 g de oxigênio
                 50

   4 g de oxigênio         
=

                   x            

50 g de mercúrio                100 g de mercúrio

II. o aumento de massa durante a queima 

da palha de aço;

III. o fato de os materiais se combinarem 

em proporções definidas nas transfor-

mações químicas.

 A aplicação correta do modelo atômico de 

Dalton ocorre apenas em:

a) I

b) II

c) III

d) I e II

e) II e III

O modelo de Dalton explica os itens II e III, mas não o I, pois Dal-

ton não considerava a existência de cargas elétricas nos átomos.

6. A corrosão de monumentos de mármore 

ou de metais e derretimento das calotas 

polares estão relacionadas, respectivamen-

te, aos seguintes problemas ambientais:

a) destruição da camada de ozônio e aque-

cimento global;

b) chuva ácida e aquecimento global;

c) efeito estufa e superaquecimento global;

d) chuva ácida e destruição da camada de 

ozônio;

e) superaquecimento global e chuva ácida.
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PROPOSTAS DE SITuAçãO DE RECuPERAçãO

As transformações químicas têm de ser 

muito bem entendidas, pois nelas está anco-

rado o estudo da Química. É necessário pen-

sar em alternativas que permitam um trabalho 

mais autônomo dos alunos que ainda não 

construíram adequadamente esses conceitos. 

Professor, solicite aos alunos que elaborem 

um trabalho sobre as atividades em que eles 

têm ou tiveram as maiores dúvidas. Eles de-

verão buscar em seus próprios cadernos e em 

cadernos de colegas as informações necessá-

rias. O trabalho deverá conter o tema da ati-

Outra possibilidade de Situação de Re-

cuperação é a realização de um experimento 

simples que contempla os aspectos referen-

tes às transformações químicas abordadas 

ao longo deste volume, conforme indicado a 

seguir:

Materiais

 f 1 chapa de aquecimento: tampa metálica 

de lata de leite em pó, fundo de uma lata 

ou chapa de alumínio retirada de uma 

lata de refrigerante;

 f 1 lamparina a álcool;

 f 1 tripé;

 f sal de cozinha;

vidade e as ideias e os conceitos principais 

nela tratados. Eles podem ser auxiliados por 

meio de perguntas. Por exemplo, na Ativida-

de 2 (Situação de Aprendizagem 2), você pode 

orientar a síntese com perguntas como: Como 

reconhecer se houve uma transformação quími-

ca? Quais foram as evidências observadas nos 

experimentos? Dê dez exemplos de transforma-

ções químicas que você conhece e organize-os 

em uma tabela como esta a seguir. Quatro dos 

exemplos deverão ser extraídos das aulas e os 

outros deverão ser extraídos do dia a dia.

transformação
química

Classificação
quanto ao tempo

Sinais
perceptíveis

Formas de energia
envolvidas

Classificação
quanto à energia

 f sulfato de cobre pentaidratado;

 f açúcar;

 f 1 conta-gotas com água.

procedimento

 f Coloque separadamente pequenas por-

ções de sal de cozinha, sulfato de cobre 

pentaidratado e açúcar na chapa de aque-

cimento.

 f Aqueça uniformemente esses sólidos com a 

chama da lamparina durante alguns minu-

tos. Observe e anote.

 f Apague a lamparina e deixe a chapa de 

aquecimento esfriar.

Tabela 39.
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 f Complete a tabela com as observações, 

análises e conclusões.

Poderão também ser incluídos alguns exer-

cícios como os sugeridos em Você aprendeu? 

Há muitos deles nas apostilas do Programa 

Pró-universitário, Química, Módulo I (SEE-

-SP/uSP, 2004), e na maioria dos livros didá-

ticos de Química para o Ensino Médio. Você 

também pode apresentar outros valores para 

os exercícios propostos ao longo das Situações 

de Aprendizagem 7 e 8 e recapitular as ideias 

relativas ao efeito estufa e à chuva ácida. Dis-

cuta com seus alunos as opiniões científicas 

divergentes sobre o aquecimento global.

Outra sugestão é utilizar artigos sobre 

combustíveis, usos e impactos ambientais 

que os alunos tragam para ser debatidos em 

sala de aula ou outros indicados por você. 

Como exemplo, há dois textos da revista 

Química Nova na Escola que abordam o tema 

biodiesel.

1. OLIVEIRA, F. C. C.; SuAREz, P. A. z.; 

SANTOS, W. L. P. Biodiesel: possibilida-

des e desafios. Química Nova na Escola. 

São Paulo: SBQ, n. 28, maio 2008. Dispo-

nível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/ 

qnesc28/>. Acesso em: 24 maio 2013.

2. CARDOSO, A. A.; MACHADO, C. M. D.; 

PEREIRA, E. A. Biocombustível, o mito 

do combustível limpo. Química Nova na 

Escola. São Paulo: SBQ, n. 28, maio 2008. 

Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/

online/qnesc28/>. Acesso em: 24 maio 

2013.

Aquecimento do 
sulfato de cobre 
pentaidratado

Hidratação do 
sulfato de cobre 

anidro

Aquecimento de 
açúcar

Aquecimento de sal 
de cozinha

descrição do estado inicial

descrição do estado final

Evidências

Classificação quanto ao 
tempo

Classificação quanto à 
energia

Classificação quanto à 
revertibilidade

pode ser classificado como 
transformação química?

Tabela 40.

 f Coloque a chapa de aquecimento sobre a 

palma de uma das mãos e pingue algumas 

gotas de água sobre o sulfato de cobre. Ob-

serve e anote.
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RECuRSOS PARA AMPLIAR A PERSPECTIVA DO PROFESSOR  
E DO ALuNO PARA A COMPREENSãO DO TEMA

ACIOLI, J. de L. Fontes de energia. Brasília: 

Editora da universidade de Brasília, 1994.  

O livro apresenta ideias gerais sobre fontes de 

energia, usos e problemas ambientais relacio-

nados a esses usos.

BELTRAN, N. O.; CISCATO, C. A. M. 

Química. São Paulo: Cortez, 1991 (Magisté-

rio). Esse livro apresenta um capítulo sobre a 

combustão, contendo atividade experimental, 

textos e questões que discutem diferentes in-

terpretações científicas, propostas ao final do 

século XVIII, para esse fenômeno.

BRANCO, S. M. Energia e meio ambiente. São 

Paulo: Moderna, 1990. Discute-se nesse livro 

tanto as fontes de energia mais amplamente 

utilizadas pelo ser humano quanto novas al-

ternativas energéticas que têm se destacado 

a partir das décadas finais do século XX. O 

texto apresenta uma reflexão crítica sobre o 

consumo excessivo de energia e seus impactos 

socioambientais.

CAMPBELL, J. A. Por que ocorrem reações 

químicas? 2. ed. São Paulo: Edgard Bluechner, 

1965. Como o título informa, o livro permite 

que os leitores repensem e aprofundem suas 

concepções sobre essa questão. 

CANTO, Eduardo Leite. Minérios, minerais, 

metais: de onde vêm, para onde vão? São Pau-

lo: Moderna, 1997. Nessa obra podem ser en-

contradas informações sobre a obtenção dos 

diferentes metais a partir de minérios, sua im-

portância econômica e alguns impactos am-

bientais causados por sua exploração.

CHAgAS, A. P. A história e a química do fogo. 

Campinas: átomo, 2006. Esse livro trata dos 

aspectos científicos, tecnológicos, históricos e 

sociais sobre a combustão, numa linguagem 

acessível a todos os públicos. O livro apresen-

ta textos, figuras e esquemas que podem ser 

utilizados em sala de aula.

ESPERIDIãO, Yvone Mussa; NÓBREgA, 

Olimpio. Os metais e o homem. São Paulo: 

ática, 2002. Nesse livro podem ser encon-

tradas informações sobre a importância dos 

metais para o ser humano, alguns exemplos 

de sua utilização, exemplos e usos de ligas 

metálicas e atividades para ser utilizadas com 

os alunos.

FILguEIRAS, Carlos A. L. Duzentos anos 

da teoria atômica de Dalton. Química Nova na 

Escola. São Paulo, nov. 2004, v. 20, p. 38-44. 

Esse artigo faz um breve resumo das teorias 

que precederam a teoria atômica de Dalton 

e discute como suas ideias sobre a constitui-

ção da matéria foram elaboradas a partir da 

experimentação, e não mais de especulações 

teórico-filosóficas.

gEPEQ (grupo de Pesquisa em Educação 

Química). Interações e transformações: Quí-

mica para o Ensino Médio – Livro do Aluno. 
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São Paulo: Edusp, 1995. O livro traz exercí-

cios e atividades relacionados à proporciona-

lidade entre massas de reagentes e produtos 

nas transformações químicas e também o 

envolvimento da energia nesses processos. 

Além disso, apresenta textos que tratam das 

ideias de Dalton a respeito da constituição 

da matéria e das ideias de Proust e de Lavoi-

sier sobre as relações de massas envolvidas 

nas transformações químicas.

LEE, J. D. Química inorgânica não tão conci-

sa. Rio de Janeiro: Edgard Bluechner, 1996. 

Esse título apresenta propriedades e obtenção 

dos metais, sua ocorrência e abundância, e al-

gumas aplicações dos metais em ligas e com-

postos metálicos. A organização dos capítulos 

segue a organização dos elementos na tabela 

periódica (o livro consta do acervo da Biblio-

teca do Professor e deve estar disponível nas 

unidades de ensino).

MORTIMER, Eduardo F. Transformações: 

concepções de estudantes sobre transforma-

ções químicas. Química Nova na Escola, São 

Paulo, v. 2, nov. 1995, p. 23-26. Esse artigo dis-

cute as concepções alternativas de alunos do 

Ensino Médio sobre o conceito de transfor-

mação da matéria e mostra que eles se pren-

dem aos aspectos perceptíveis dos fenômenos 

e sentem dificuldades em utilizar o nível atômi-

co-molecular para explicar as transformações, 

além de não reconhecerem a conservação de 

massa em todos os fenômenos.

MOuVIER, g. A poluição atmosférica. São 

Paulo: ática, 1997. O livro trata de aspectos 

diversos da poluição do ar. Efeito estufa, chu-

va ácida, ozônio estratosférico e troposférico 

e smog fotoquímico são alguns dos assuntos 

tratados nessa obra.

RANgEL, Mary. Dinâmicas de leitura para 

sala de aula. Petrópolis: Vozes, 1990. p. 69. O 

livro apresenta 37 dinâmicas que buscam faci-

litar o entendimento de textos e estimular dis-

cussões e conversas a fim de possibilitar uma 

participação ativa dos alunos nas aulas.

SãO PAuLO (Estado). Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo. Mudan-

ças climáticas globais no Estado de São Paulo. 

Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.

br/wp-content/uploads/publicacoes/sma/ 

15-MudancasClimaticas.pdf>. Acesso em:  

24 maio 2013. Essa página da internet apre-

senta textos bastante claros e de linguagem 

acessível para ser trabalhados com os alunos 

sobre o efeito estufa e seu agravamento. 

SCHNETzLER, Roseli; PETRuCCI, Maria 

Inês F. Sobre a importância do conceito de trans-

formação química no processo de aquisição de 

conhecimento químico. Química Nova na Escola, 

São Paulo, v. 8, nov. 1998, p. 31-35.Esse artigo 

apresenta e discute as principais concepções de 

alunos do Ensino Médio sobre transformações 

químicas, obtidas a partir de uma revisão biblio-

gráfica de pesquisas sobre esse conceito.
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COnSidErAçõES FinAiS

Neste volume, as transformações químicas 

foram abordadas no nível macroscópico e fe-

nomenológico. O conceito de transformação 

química, como um fenômeno em que se for-

mam novas substâncias, foi estudado por meio 

da análise de processos industriais da produção 

da cal, do etanol e do ferro. Foram propostas 

atividades que solicitavam que os alunos ob-

servassem diversas interações entre diferentes 

substâncias que fazem parte de seu cotidiano 

para reconhecerem a ocorrência de transforma-

ções químicas. Foram ainda explorados alguns 

de seus aspectos gerais, como a ocorrência de 

evidências perceptíveis, o tempo envolvido, a 

energia absorvida ou liberada e a possibilidade 

de se reverter algumas transformações.

As propriedades específicas das substân-

cias foram estudadas com o intuito de permi-

tir que os alunos aprendam a identificá-las e a 

usar essas informações para entender alguns 

processos produtivos que exigem separações 

de misturas. Essas duas ideias, identificação 

e separação de substâncias, foram aplicadas 

em etapas da produção da cal, do etanol e do 

ferro nos processos produtivos que desencade-

aram a construção do conceito de transforma-

ção química.

Foram trabalhados aspectos quantitativos 

das transformações químicas no que se refere 

às relações entre massa e energia e as leis de 

conservação e proporção em massa. As ideias 

de John Dalton sobre a constituição da maté-

ria possibilitaram explicações científicas sobre 

as relações em massa estudadas.

Foi proposta a realização do estudo desses 

assuntos no contexto da produção e do uso 

de combustíveis. Espera-se que, ao abordar 

a relação entre massa e energia envolvida na 

transformação química a partir das combus-

tões, seja possível tornar o ensino de Química 

mais significativo. Com isso, temos a expecta-

tiva de que os alunos compreendam que nas 

transformações químicas, incluindo as com-

bustões, as massas de reagentes e produtos 

envolvidos são proporcionais à energia consu-

mida ou liberada.

Além dos aspectos quantitativos envol-

vidos nas combustões, foram abordados  

aspectos qualitativos sobre elas, ampliando o 

entendimento sobre esses fenômenos tão co-

muns a todos.

O estudo das relações ponderais se deu no 

contexto das combustões, embora não tenha 

se limitado a ele. Estudamos a conservação da 

massa na combustão de carvão e em outras 

transformações químicas observadas em ex-

periências demonstrativas realizadas em sala 

de aula. Foram analisadas as relações de pro-

porcionalidade entre as massas de reagentes 

e produtos nessas transformações. Dessa for-

ma, esperamos que os alunos tenham compre-

endido de maneira significativa as proposições 

de Lavoisier sobre a conservação da massa e 
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de Proust sobre as proporções determinadas 

nas transformações químicas.

Discutimos as implicações socioambientais 

da obtenção e exploração do carvão. Embora a 

profundidade da abordagem realizada possa ser 

considerada insuficiente, em razão do grau de 

importância do tema, optamos por iniciar esses 

assuntos neste momento. É preciso ter clara a 

ideia de que o estudo dos impactos socioambien-

tais causados pela obtenção e queima de com-

bustíveis é apenas uma introdução ao tema; não 

se pretende aqui, de forma alguma, esgotá-lo.

Já as leis ponderais, conhecidas pelo estu-

do quantitativo no nível macroscópico, pu-

deram ser explicadas no nível microscópico 

considerando o modelo atômico proposto por 

Dalton.

Esperamos que os alunos, ao final do volu-

me, não apenas compreendam as proposições 

de Dalton sobre a constituição da matéria, 

mas também saibam aplicá-las ao explicar as 

leis de conservação e proporção em massa nas 

transformações químicas.

Além da construção dos conceitos científi-

cos que buscamos desenvolver neste volume, 

esperamos que conhecimentos sobre os aspec-

tos tecnológicos, sociais e ambientais inerentes 

à produção de calor pela queima de combus-

tíveis tenham sido adquiridos. Desenvolver 

as competências e habilidades, arroladas em 

cada atividade, constituiu um dos objetivos 

principais deste Caderno e não pode ser des-

considerado no planejamento, na condução e 

na avaliação de cada aula.

As Situações de Aprendizagem propostas 

favorecem e requerem ações mentais por par-

te dos alunos referentes à análise de tabelas, 

construção de gráficos, observação de fatos 

químicos, escolha de propriedades específicas 

para resolução de problemas, leitura e inter-

pretação de textos, generalizações e sínteses, 

reconhecimento da importância da Química 

e da aprendizagem de conceitos para o enten-

dimento de aspectos do sistema produtivo. 

Esperamos, assim, facilitar o desenvolvimen-

to de indivíduos que saibam aplicar os co-

nhecimentos escolares para fazer e defender 

escolhas.
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1a série 2a série 3a série

V
ol

um
e 

1

transformações químicas no dia a 
dia: evidências; tempo envolvido; 
energia envolvida; revertibilidade
Descrição das transformações 
em diferentes linguagens e 
representações
 Diferentes intervalos de 
tempo para a ocorrência das 
transformações
 Reações endotérmicas e 
exotérmicas
 Transformações que ocorrem na 
natureza e em diferentes sistemas 
produtivos
 Transformações que podem ser 
revertidas
Alguns materiais usados no dia a 
dia: caracterização de reagentes 
e produtos das transformações 
em termos de suas propriedades; 
separação e identificação das 
substâncias
 Propriedade das substâncias, 
como temperatura de fusão e de 
ebulição, densidade, solubilidade
 Separação de substâncias por 
filtração, flotação, destilação, 
sublimação, recristalização
 Métodos de separação no sistema 
produtivo
Combustíveis: transformação 
química, massas envolvidas e 
produção de energia; reagentes 
e produtos: relações em massa e 
energia; reações de combustão; 
aspectos quantitativos nas 
transformações químicas; poder 
calorífico dos combustíveis
Conservação da massa e 
proporção entre as massas 
de reagentes e produtos nas 
transformações químicas
 Relação entre massas de reagentes 
e produtos e a energia nas 
transformações químicas
 Formação de ácidos e outras 
implicações socioambientais da 
produção e do uso de diferentes 
combustíveis

água e seu consumo pela 
sociedade; propriedades da água 
para consumo humano; água 
pura e água potável; dissolução 
de materiais em água e mudança 
de propriedades; concentração de 
soluções
 Concentração de soluções em 
massa e em quantidade de matéria 
(g · L-1, mol · L -1, ppm, % em 
massa)
 Alguns parâmetros de qualidade 
da água: concentração de 
materiais dissolvidos
relações quantitativas envolvidas 
nas transformações químicas em 
soluções; relações estequiométricas; 
solubilidade de gases em água; 
potabilidade da água para consumo 
humano
 Relações quantitativas de massa 
e de quantidade de matéria (mol) 
nas transformações químicas 
em solução, de acordo com suas 
concentrações
 Determinação da quantidade 
de oxigênio dissolvido nas 
águas (Demanda Bioquímica de 
Oxigênio – DBO)
 uso e preservação da água no 
mundo
 Fontes causadoras da poluição 
da água
 Tratamento de água por filtração, 
flotação, cloração e correção de 
pH
O comportamento dos materiais e 
os modelos de átomo; as limitações 
das ideias de dalton para explicar 
o comportamento dos materiais; 
o modelo de rutherford-bohr; 
ligações químicas iônicas, covalentes 
e metálicas; energia de ligação das 
transformações químicas
Condutibilidade elétrica e 
radiatividade natural dos 
elementos
O modelo de Rutherford e a 
natureza elétrica dos materiais

Extração de materiais úteis da 
atmosfera; produção da amônia 
e estudos sobre a rapidez e a 
extensão das transformações 
químicas; compreensão da extensão 
das transformações químicas; o 
nitrogênio como matéria-prima 
para produzir alguns materiais
Liquefação e destilação 
fracionada do ar para obtenção 
de matérias-primas (oxigênio, 
nitrogênio e gases nobres)
Variáveis que podem interferir 
na rapidez das transformações 
(concentração, temperatura, 
pressão, estado de agregação e 
catalisador)
Modelos explicativos da 
velocidade das transformações 
químicas
Estado de equilíbrio químico:  
coexistência de reagentes 
e produtos em certas 
transformações químicas
Processos químicos em sistemas 
naturais e produtivos que utilizam 
nitrogênio: avaliação de produção, 
consumo e utilização social
Extração de materiais úteis da 
atmosfera; acidez e alcalinidade 
de águas naturais – conceito de 
Arrhenius; força de ácidos e de 
bases – significado da constante 
de equilíbrio; perturbação do 
equilíbrio químico; reação de 
neutralização
Composição das águas naturais
Processos industriais que 
permitem a obtenção de produtos 
a partir da água do mar
 Acidez e basicidade das águas e 
alguns de seus efeitos no meio 
natural e no sistema produtivo
Conceito de dissociação iônica 
e de ionização e a extensão 
das transformações químicas: 
equilíbrio químico
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primeiras ideias sobre a 
constituição da matéria: modelo 
de dalton sobre a constituição da 
matéria
Conceitos de átomo e de elemento 
segundo Dalton
 Suas ideias para explicar 
transformações e relações de 
massa
Modelos explicativos como 
construções humanas em 
diferentes contextos sociais

O modelo de Bohr e a 
constituição da matéria
O uso do número atômico como 
critério para organizar a tabela 
periódica
Ligações químicas em termos 
de forças elétricas de atração e 
repulsão
Transformações químicas como 
resultantes de quebra e formação 
de ligações
Previsões sobre tipos de ligação 
dos elementos a partir da posição 
na tabela periódica
Cálculo da entalpia de reação pelo 
balanço energético resultante da 
formação e ruptura de ligações
Diagramas de energia em 
transformações endotérmicas e 
exotérmicas

Constante de equilíbrio para 
expressar a relação entre as 
concentrações de reagentes e 
produtos numa transformação 
química
 Influência da temperatura, da 
concentração e da pressão em 
sistemas em equilíbrio químico
Equilíbrios químicos envolvidos 
no sistema CO2/H2O na natureza
Transformações ácido-base e sua 
utilização no controle do pH de 
soluções aquosas

V
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2

Metais – processos de obtenção; 
representação de transformações 
químicas; processos de obtenção 
de ferro e de cobre; linguagem 
simbólica da Química; tabela 
periódica; balanceamento e 
interpretação das transformações 
químicas; equação química – 
relação entre massa, número de 
partículas e energia
Transformações químicas na 
produção de ferro e de cobre
 Símbolos dos elementos e 
equações químicas
Balanceamento das equações 
químicas
 Organização dos elementos de 
acordo com suas massas atômicas 
na tabela periódica
Equações químicas dos processos 
de produção de ferro e de cobre
Importância do ferro e do cobre 
na sociedade atual
Metais – processos de obtenção 
e relações quantitativas; 
relações quantitativas envolvidas 
na transformação química; 
estequiometria; impactos ambientais 
na produção do ferro e do cobre
Massa molar e quantidade de 
matéria (mol)

O comportamento dos materiais; 
relações entre propriedades das 
substâncias e suas estruturas; 
interações interpartículas 
e intrapartículas e algumas 
propriedades dos materiais
Polaridade das ligações covalentes 
e das moléculas
Forças de interação entre as 
partículas – átomos, íons e 
moléculas – nos estados sólido, 
líquido e gasoso
Interações inter e intrapartículas 
para explicar as propriedades das 
substâncias, como temperatura de 
fusão e de ebulição, solubilidade e 
condutibilidade elétrica
Dependência da temperatura 
de ebulição dos materiais com a 
pressão atmosférica
Metais e sua utilização em pilhas 
e na galvanização; relação entre 
a energia elétrica e as estruturas 
das substâncias em transformações 
químicas; reatividade de metais; 
explicações qualitativas sobre 
as transformações químicas que 
produzem ou demandam corrente 
elétrica; conceito de reações de 
oxirredução

Extração de materiais úteis 
da biosfera; recursos vegetais 
para a sobrevivência humana – 
carboidratos, lipídios e vitaminas; 
recursos animais para a 
sobrevivência humana – proteínas 
e lipídios; recursos fossilizados 
para a sobrevivência humana – gás 
natural, carvão mineral e petróleo
 Os componentes principais dos 
alimentos (carboidratos, lipídios 
e proteínas), suas propriedades e 
funções no organismo
Biomassa como fonte de materiais 
combustíveis
Arranjos atômicos e moleculares 
para explicar a formação de 
cadeias, ligações, funções 
orgânicas e isomeria
 Processos de transformação do 
petróleo, carvão mineral e gás 
natural em materiais e substâncias 
utilizados no sistema produtivo: 
refino do petróleo, destilação seca 
do carvão e purificação do gás
Produção e uso social dos 
combustíveis fósseis
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Cálculo estequiométrico: massas, 
quantidades de matéria e energia 
nas transformações
Cálculos estequiométricos na 
produção do ferro e do cobre

Reatividade dos metais em reações 
com ácidos e íons metálicos
Transformações que envolvem 
energia elétrica: processos de 
oxidação e de redução
As ideias de estrutura da  
matéria para explicar  
oxidação e redução
Transformações químicas na 
geração industrial de energia
 Implicações socioambientais das 
transformações químicas que 
envolvem eletricidade
Diferentes usos sociais dos metais

poluição, perturbações da 
biosfera, ciclos biogeoquímicos 
e desenvolvimento sustentável; 
poluição atmosférica; poluição 
das águas por efluentes urbanos, 
domésticos, industriais e 
agropecuários; perturbação da 
biosfera pela produção, uso e 
descarte de materiais e sua relação 
com a sobrevivência das espécies 
vivas; ciclos biogeoquímicos e 
desenvolvimento sustentável
Desequilíbrios ambientais pela 
introdução de gases na atmosfera, 
como SO2, CO2, NO2 e outros 
óxidos de nitrogênio
Chuva ácida, aumento do efeito 
estufa e redução da camada de 
ozônio: causas e consequências
Poluição das águas por detergentes, 
praguicidas, metais pesados e outras 
causas e contaminação por agentes 
patogênicos
Perturbações na biosfera por pragas, 
desmatamentos, uso de combustíveis 
fósseis, indústrias, rupturas das teias 
alimentares e outras causas
Ciclos da água, do nitrogênio, do 
oxigênio e do gás carbônico e suas 
inter-relações
 Impactos ambientais na óptica do 
desenvolvimento sustentável
Ações corretivas e preventivas e busca 
de alternativas para a sobrevivência 
no planeta
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