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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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Química – 3a série – Volume 1

Caro(a) professor(a),

Nesta 3a série, assim como nas séries ante-

riores, propomos um ensino de Química que 

permita aos alunos compreender melhor o 

mundo em que vivem, usando as ferramentas 

dessa disciplina. No decorrer desta série, se-

rão estudadas as formas pelas quais diversos 

materiais são extraídos da atmosfera, da hi-

drosfera e da biosfera e como são utilizados 

para a sobrevivência e o bem-estar da espécie 

humana. Serão propostas atividades que faci-

litem a compreensão dos processos químicos 

relacionando-os com suas aplicações tecnoló-

gicas, ambientais e sociais para que os alunos 

possam emitir juízos de valor, bem como to-

mar decisões individuais e coletivas de manei-

ra mais responsável e crítica. 

Neste primeiro volume, a atmosfera será 

enfocada como recurso natural para a obten-

ção industrial de gases como o nitrogênio, o 

oxigênio e os gases nobres, assim como algu-

mas de suas utilizações na vida cotidiana e na 

fabricação de outros compostos.

O estudo do processo Haber-Bosch de 

produção da amônia permitirá uma discus-

são sobre a importância de conhecer, prever e 

controlar as variáveis – temperatura, pressão, 

superfície de contato, presença de catalisado-

res e concentração de reagentes – que influem 

na rapidez e na extensão com que uma trans-

formação química acontece, para que se possa 

otimizar os custos de produção. 

O estudo da cinética química, iniciado na 

1a série, será ampliado e retomado com a apre-

sentação de fatos químicos, no nível macros-

cópico, seguido de explicações baseadas no 

modelo cinético-molecular. O modelo explica-

tivo será valorizado como instrumento para a 

previsão e o controle da rapidez das transfor-

mações químicas.

O fato de a obtenção da amônia a partir 

dos gases nitrogênio e hidrogênio se dar por 

intermédio de uma transformação química re-

versível permitirá a introdução do estudo do 

equilíbrio químico. Nos volumes anteriores, 

mostramos que o conhecimento do cálculo 

estequiométrico nos permite estimar a quanti-

dade de reagentes que será utilizada, sem que 

haja desperdício. Agora, essa ideia será am-

pliada ao serem estudadas reações reversíveis, 

isto é, reações que não se completam e cujo 

rendimento não é de 100%. Então, para que 

se encontrem formas de produção economica-

mente viáveis e ambientalmente favoráveis, é 

necessário saber controlar os fatores que afe-

tam a rapidez e a extensão da transformação 

química em questão. Portanto, a escolha da 

temperatura, da pressão e da concentração 

dos reagentes, bem como a decisão sobre o uso 

oriEntAção SobrE oS ContEúdoS do VoLumE
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de algum catalisador, deve priorizar a produ-

ção da maior quantidade possível de produtos 

com o menor custo econômico e ambiental e 

o menor desperdício possível.

Nesta proposta, a hidrosfera será conside-

rada fonte de recursos para a sobrevivência 

humana, aprofundando os conhecimentos já 

trabalhados na série anterior. Para tanto, se-

rão estudadas algumas maneiras de utilização 

da água. Este material é, portanto, um recurso 

que procura permitir aos alunos que, ao re-

fletirem sobre a utilização das águas salgadas 

e doces como recursos naturais, aprendam 

Química e desenvolvam habilidades procedi-

mentais e atitudinais que os instrumentem a 

avaliar situações de vida bem como a tomar 

decisões que considerem contribuir para o 

bem comum. Ressaltamos também que a 

avaliação da qualidade da água doce será fei-

ta levando-se em conta suas propriedades e 

os usos a que se destina: consumo humano, 

consumo animal, irrigação e usos industriais. 

Estudaremos como estimar a acidez da água 

por meio do pH, que permite determinar a 

concentração hidrogeniônica de uma solu-

ção, sem precisar recorrer a números forne-

cidos pelas constantes de equilíbrio químico. 

O termo pH, frequentemente mencionado na 

mídia, tem significado químico limitado para 

os alunos, que normalmente valorizam apenas 

o pH neutro, desconhecendo, por exemplo, a 

importância do controle da acidez no sistema 

produtivo. Por esse motivo, esse parâmetro 

será usado como desencadeador do estudo 

quantitativo do equilíbrio químico, ou seja, 

como saber a quantidade de produto forma-

do em uma determinada reação reversível, em 

dadas condições de pressão e temperatura. Os 

alunos também estudarão como a adição de 

solutos pode modificar o pH da água.

Para entender como o ser humano extrai 

materiais úteis da água do mar, serão retoma-

dos processos industriais que exigem conhe-

cimentos adquiridos anteriormente, como a 

solubilidade de sais (para o estudo de suas 

separações) e a eletrólise (para a obtenção do 

hidróxido de sódio, do sódio metálico e dos 

gases hidrogênio e cloro). O entendimento 

da obtenção do carbonato de sódio pelo pro-

cesso Solvay dependerá da compreensão do 

conceito de solubilidade (conteúdo estudado 

na 2ª série) e da influência da modificação da 

concentração em um equilíbrio químico. No 

caso, será estudada a perturbação no equilí-

brio estabelecido a partir da dissolução do gás 

carbônico (CO2(aq)) em água.

Espera-se, ainda, que este estudo permita 

aos alunos repensar suas ideias sobre a utili-

zação do ar atmosférico e aplicar os conhe-

cimentos construídos sobre os fatores que 

influenciam a rapidez das transformações 

químicas, tanto em sua vida diária quanto 

para entender alguns processos  industriais. 

Nosso objetivo é oferecer subsídios para fa-

cilitar a formação de indivíduos que saibam 

usar conhecimentos adquiridos na escola 

para entender o mundo onde vivem e que 

considerem a preservação do ambiente fun-

damental para a manutenção da vida.
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Conhecimentos priorizados

Neste primeiro volume, o ar atmosféri-

co será reconhecido como uma mistura de 

gases e a destilação fracionada como um 

processo industrial utilizado na separação 

desses gases. As propriedades temperatura 

de ebulição e volatilidade serão considera-

das para o entendimento desse processo. 

Serão também conhecidos alguns usos de 

gases obtidos da atmosfera para que sua 

importância econômica e social possa ser 

valorizada. 

Outro ponto importante é reconhecer sis-

temas em que transformações químicas não 

se “completam”, em que reagentes e pro-

dutos coexistem em concentrações que não 

variam com o tempo. Esses sistemas serão 

identificados como aqueles que alcançaram 

um estado de equilíbrio químico. Por meio 

do processo de obtenção industrial da amô-

nia – processo Haber –, será apresentada a 

ideia da necessidade do controle da pressão 

e da temperatura para viabilizar e otimizar 

sua produção industrial. O papel econômico 

da amônia será enfatizado mediante a dis-

cussão do processo Haber e pela apresenta-

ção de outros produtos em que a amônia é 

matéria-prima. 

Ideias sobre a cinética química serão apre-

sentadas por meio do estudo macroscópico 

dos fatores que podem influir na rapidez de 

transformações químicas – temperatura, pres-

são, superfície de contato, uso de catalisadores 

e concentração de reagentes. O estudo cinético 

será aprofundado para o nível microscópico 

com a introdução de explicações baseadas no 

modelo cinético-molecular.

Ao final deste volume, os alunos poderão 

reconhecer o ambiente – em especial a hidros-

fera – como fonte de materiais e de vida, além 

de entender como os conhecimentos químicos 

estão presentes no desenvolvimento dos pro-

cessos de extração e transformação de mate-

riais da natureza.

Competências e habilidades

1. Fazer uso da linguagem química para re-

conhecer equações que representam siste-

mas em equilíbrio e para conhecer as espé-

cies químicas presentes nesses sistemas.

2. Relacionar o desenvolvimento do processo 

industrial de obtenção da amônia com o 

momento histórico, com fatores econômi-

cos e políticos envolvidos na importação 

do salitre do Chile, com sua importância 

na fabricação de fertilizantes e de explo-

sivos e com os conhecimentos disponíveis 

na época. 

3. Refletir sobre a importância de conhecer 

e controlar fatores que influenciam o ren-

dimento e a rapidez de transformações 

químicas – no caso, a síntese industrial 

da amônia – para que processos indus-

triais economicamente viáveis possam ser  

desenvolvidos.  
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4. Relacionar e interpretar dados fornecidos 

em textos, tabelas e representações para 

compreender processos de obtenção de ga-

ses industriais. 

5. Aplicar conhecimentos referentes às in-

fluências da pressão e da temperatura 

para escolher condições reacionais mais 

adequadas. Usando modelos explicativos, 

fazer previsões qualitativas sobre como 

composições de variáveis podem afetar a 

rapidez de transformações químicas.

6. Estabelecer relações entre os conhecimen-

tos desenvolvidos sobre fatores que alte-

ram a rapidez de transformações químicas 

e condições de armazenamento de alimen-

tos e avaliar o conhecimento de uma comu-

nidade sobre esse assunto para, eventual-

mente, assumir o papel de multiplicador de 

conhecimentos.

7. Construir os conceitos de equilíbrio quí-

mico e de constante de equilíbrio para 

estimar o rendimento de transforma-

ções químicas reversíveis e para entender 

como perturbações externas – mudanças 

de pressão, de temperatura e de concen-

trações – podem modificar sistemas em 

equilíbrio químico.

8. Escrever a expressão da constante de equi-

líbrio a partir de equações químicas, reco-

nhecendo as espécies que coexistem no sis-

tema em equilíbrio.

9. Selecionar, organizar, relacionar e interpre-

tar dados e informações representados em 

textos, tabelas, gráficos, esquemas e figuras 

para entender os processos produtivos re-

lacionados à extração de materiais da hi-

drosfera e os conhecimentos químicos neles  

envolvidos.

10. Relacionar informações obtidas através 

de observações diretas e de textos descri-

tivos referentes às propriedades específi-

cas da água doce e salgada para construir 

argumentações consistentes sobre sua  

importância.

11. Refletir sobre os custos e benefícios en-

volvidos na obtenção e no uso de recursos 

provenientes da hidrosfera para avaliar 

escolhas individuais e coletivas. 

metodologias e estratégias

As metodologias utilizadas buscam esti-

mular a participação e o envolvimento dos 

alunos no processo de construção de seus co-

nhecimentos, assim como o desenvolvimento 

de competências que permitam o exercício de 

sua cidadania. As Situações de Aprendizagem 

apresentam questões que envolvem a análise de 

fatos relacionados ao dia a dia dos alunos para 

que seja possível estabelecer relações entre seus 

conhecimentos prévios e aqueles a ser construí-

dos. Os textos contextualizam o estudo e apre-

sentam informações relevantes relacionadas 

ao sistema produtivo. Os problemas propostos 
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exigem a aplicação de conceitos apreendidos no 

decorrer das aulas, além das atividades experi-

mentais de caráter investigativo, que abrangem 

o levantamento de hipóteses e a elaboração de 

explicações.

Sugerimos a leitura de textos, interpretação 

de esquemas, tabelas e fluxogramas, exercícios 

e aulas expositivo-dialogadas. Recomendamos 

o uso do material Química e sobrevivência (ver 

Recursos para ampliar a perspectiva do profes-

sor e do aluno para a compreensão do tema) 

como estratégias de ensino para este Caderno.

Avaliação

O processo de ensino-aprendizagem poderá 

ser avaliado por meio da participação dos alunos 

e do interesse demonstrado por eles e por meio 

das respostas aos exercícios e atividades propos-

tos. Essas atividades envolvem estratégias como 

questões abertas, interpretação de textos, entre-

vistas, interpretação de gráficos e tabelas e aná-

lise de dados experimentais, entre outras. Dessa 

forma, você poderá acompanhar a aprendiza-

gem de conteúdos específicos da Química e o de-

senvolvimento das competências de seus alunos.

QUIM_CP_vol1_3s_2014.indd   9 17/07/14   14:33



10

Nesta Situação de Aprendizagem, os alunos 

reconhecerão o ar atmosférico como uma mis-

tura de gases e a destilação fracionada como o 

processo industrial atualmente usado para se-

parar esses gases. Por meio de pesquisas e entre-

vistas, eles poderão levantar informações sobre 

alguns usos cotidianos e industriais dos gases 

nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e argônio.

SItUAçãO DE APRENDIzAgEm 1 
A AtmOSFERA PODE SER CONSIDERADA UmA FONtE DE 

mAtERIAIS útEIS PARA O SER HUmANO?

Conteúdos e temas: composição média do ar atmosférico; obtenção do oxigênio, do nitrogênio e 
dos gases nobres por destilação fracionada do ar atmosférico; diversos usos do oxigênio, do nitro-
gênio e dos gases nobres.

Competências e habilidades: desenvolver a leitura e a interpretação de textos, de tabelas, de esquemas  
e de linguagens próprios da Química; desenvolver as habilidades de síntese e de argumentação consis-
tentes exigidas em algumas questões que acompanham os textos; compreender o processo da destilação 
fracionada no nível macroscópico para poder explicá-lo no nível microscópico; buscar, selecionar, orga-
nizar e relacionar dados e informações apresentados em diferentes mídias e representados em diferentes 
formas para resolver problemas.

Sugestão de estratégias de ensino: discussões desencadeadas por perguntas e por análises de informações; 
leitura de textos seguida de discussões; pesquisas em material escrito e na internet.

Sugestão de recursos: material escrito; cópias de textos acompanhados de perguntas abertas; livros di-
dáticos e paradidáticos.

Sugestão de avaliação: respostas dadas às questões propostas; realização das tarefas requisitadas.

Para iniciar o estudo sobre o ar atmosfé-

rico e para que os alunos relacionem o que 

estudarão com o mundo que os cerca, ques-

tione-os sobre a composição do ar por meio 

de perguntas como:

SituAçõES dE AprEndizAgEm

 f Nós respiramos o ar atmosférico. Você lem-

bra qual é o gás responsável pela manuten-

ção da vida?

 f Quando inspiramos, quais gases entram 

pelas nossas narinas?
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 f Você saberia dizer do que o ar (a atmosfera) 

é formado?

 f Pessoas com insuficiência respiratória, mui-

tas vezes, usam máscaras de oxigênio. Nessas 

máscaras, o gás oxigênio puro é misturado 

com o ar atmosférico, resultando em uma 

mistura mais rica em oxigênio, o que fa-

cilita a respiração. Os hospitais compram 

o oxigênio puro de empresas. De onde e 

como será que essas empresas obtêm esse 

oxigênio?

Não se espera que os alunos saibam res-

ponder às perguntas corretamente. A intenção 

da discussão é permitir que eles relacionem o 

que já sabem sobre o ar atmosférico com o 

que será estudado.

recomendações para a leitura de 
texto sobre a composição do ar

Após o levantamento dessas primeiras 

ideias a respeito do assunto, apresente o texto 

a seguir, que fornecerá informações sobre os 

gases que compõem o ar atmosférico e sobre 

um processo industrial, a destilação fraciona-

da, atualmente usado para separar esses gases.

A classe poderá ser organizada em um cír-

culo e a leitura ser feita em voz alta. Essa or-

ganização evita dispersões e possibilita maior 

controle do tempo e da participação durante a 

leitura e a discussão do texto. 

A leitura será orientada pelas perguntas 

feitas ao longo do texto. Você pode solicitar 

aos alunos  que anotem as palavras desco-

nhecidas e que as procurem em um dicio-

nário, que deverá estar à disposição na sala 

de aula. Caso não seja possível a consulta, 

os significados das palavras poderão ser es-

clarecidos por você e pelos próprios colegas. 

As respostas às questões devem ser anotadas 

no caderno. Após a leitura, os alunos, que 

já estarão sentados em círculos, lerão suas 

respostas e as discutirão a fim de chegarem 

a um consenso. Para sintetizar o estudo, eles 

deverão completar ou modificar suas res-

postas. Caso disponha de tempo, você pode 

recolher as respostas para avaliar melhor e 

acompanhar o aprendizado individual.

Outras sugestões de leituras podem ser en-

contradas em referência fornecida no item Re-

cursos para ampliar a perspectiva do professor 

e do aluno para a compreensão do tema.
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Composição do ar atmosférico – 
parte 1 

O ar atmosférico, o ar que nos rodeia, 
por ser transparente e muitas vezes ino-
doro, é tido como um nada, como um 
espaço vazio. mesmo quando o vento 
sopra, quando ouvimos notícias sobre 
furacões, quando as previsões do tempo 
apresentam falas como “Uma massa de 
ar frio vinda do litoral deverá atingir a 
costa...”, não pensamos no ar como ma-
téria, como uma mistura de gases.

Em hospitais, pacientes com dificul-
dades respiratórias utilizam máscaras 

de oxigênio. Em algumas dessas más-
caras, o ar atmosférico pode ser enri-
quecido com diferentes quantidades de 
gás oxigênio. A escolha da composição 
do ar oferecido é indicada para que 
haja uma oxigenação adequada às ne-
cessidades de cada paciente. O gás oxi-
gênio é comercializado em cilindros. 

Nas aulas de Ciências, aprendemos que 
o ar atmosférico é composto principal-
mente pelos gases nitrogênio e oxigênio. 
A tabela a seguir apresenta dados sobre a 
composição média do ar seco, assim como 
as temperaturas de ebulição dos compo-
nentes do ar à pressão de 1 atmosfera.

Composição do ar atmosférico seco e propriedades de seus constituintes à pressão 
de 1 atm

Componente Volume (%) temperatura de ebulição (ºC) temperatura de fusão (ºC)

Nitrogênio 78,08 196 210

Oxigênio 20,95 183 219

Argônio 0,934 186 189

Neônio 0,001818 246 249

Hélio 0,0005239 269 2721

Hidrogênio 0,00005 253 259

Xenônio 0,0000086 107 112

Criptônio 0,0001139 – 153 –157

tabela 1. 
1  A temperatura de fusão do hélio é determinada a 26 atm.
Adaptado de: gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química (org.). Interações e transformações III: Química – 
Ensino médio: a Química e a sobrevivência: atmosfera, fonte de materiais. São Paulo: Edusp, 1998. p. 55.

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto e  
Maria Fernanda Penteado Lamas especialmente para o São Paulo faz escola.
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Questões para análise do texto

1. O que é temperatura de ebulição?

Temperatura de ebulição é aquela em que a substância “fer-

ve” ao passar do estado líquido para o gasoso. Essa questão 

permite aos alunos que se lembrem das evidências macros-

cópicas do processo de ebulição.

2. Para uma mesma substância a uma dada 

pressão, o valor da temperatura de ebu-

lição é igual ao valor da temperatura de 

liquefação, ou seja, tE = tL. Explique a 

razão de, às vezes, usarmos a expressão 

“temperatura de ebulição” e, às vezes, usar-

mos “temperatura de liquefação”.

O valor numérico da TE e da TL de uma dada substância em 

determinadas condições de temperatura e de pressão é o 

mesmo. Costuma-se usar o termo temperatura de ebulição 

(TE) quando se está fazendo referência à mudança de estado 

de uma substância do líquido para o gasoso. Ao descrever 

a mudança de estado do gasoso para o líquido, costuma-se 

usar o termo temperatura de liquefação (TL). 

Observação: Essa questão tem como objetivo mostrar aos 

alunos que, apesar do valor numérico de TE e TL ser o mes-

mo para uma mesma substância nas mesmas condições, ao 

usar TE ou TL estão sendo fornecidas mais informações sobre 

o processo a que se está fazendo referência do que somente 

fornecendo um dado numérico.

3. A temperatura de ebulição do nitrogênio, 

de acordo com a tabela, é de 196 oC. A  

temperatura de 200 oC, o nitrogênio en-

contra-se em que estado físico?

A –200 °C, o nitrogênio encontra-se no estado líquido.

4. A 190 ºC e à pressão de 1 atm, quais 

componentes do ar estão no estado sólido, 

quais estão no estado líquido e quais estão 

no estado gasoso?

A –190 °C, o criptônio, o xenônio e o argônio encontram-se 

no estado sólido; o oxigênio, no estado líquido; o nitrogênio, 

o hidrogênio, o hélio e o neônio, no estado gasoso.

Composição do ar atmosférico – 
parte 2

Do ar atmosférico são obtidos os gases in-

dustriais nitrogênio, oxigênio, argônio, neônio, 

criptônio e xenônio por um processo chamado 

destilação fracionada. O primeiro passo para a 

separação dos gases atmosféricos é a liquefação 

deles. Em seguida, a mistura vai sendo aquecida 

e seus componentes são separados com base em 

suas temperaturas de ebulição. 

Quando as temperaturas de ebulição de duas ou 

mais substâncias líquidas voláteis são muito próxi-

mas, uma destilação simples não é suficiente para 

separá-las, pois a fração obtida (o destilado gasoso) 

é uma mistura de gases mais rica nos compo-

nentes com menores temperaturas de ebulição, 

ou seja, mais rica nos componentes mais volá-

teis. Ao observar a tabela na parte 1 deste texto, 

percebe-se que as temperaturas de ebulição do 

oxigênio, do argônio e do nitrogênio, por exem-

plo, são próximas. Para separar esses gases após 

sua liquefação, é usado um processo chamado 

destilação fracionada.

Inicialmente, vamos entender como são rea-

lizadas destilações fracionadas de uma mistu-

ra que já se apresenta como líquida à tempe-

ratura e pressão ambientes – do petróleo ou 
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do alcatrão da hulha, por exemplo – em uma 

coluna de fracionamento. Esse tipo de coluna 

possui vários pratos horizontais, localizados 

em diferentes alturas, que se intercomuni-

cam conforme mostrado no esquema. Como 

o aquecimento é feito pela base da coluna, 

quanto mais alto estiver localizado o prato, 

menor será sua temperatura. À medida que a 

mistura a ser separada é aquecida, seus com-

ponentes vão se gaseificando e sobem pela co-

luna. A composição do vapor será mais rica  

no componente mais volátil, ou seja, no com-

ponente com a menor temperatura de ebulição.

Quando os gases encontram um prato a uma 

temperatura igual ou menor que suas temperatu-

ras de ebulição, liquefazem-se e escorrem para um 

prato inferior, que possui uma temperatura mais 

alta, pois está mais próximo à fonte de calor. Nes-

se prato, parte da mistura se gaseifica novamente, 

e essa fração gasosa, ainda mais rica no compo-

nente mais volátil, sobe novamente para o pra-

to superior, e o processo vai se repetindo. Dessa 

maneira, as frações gasosas vão se enriquecendo 

cada vez mais com o componente mais volátil, e, 

por isso, em diferentes alturas da coluna podem 

ser obtidos gases bastante puros.

A separação dos gases presentes no ar atmos-

férico segue esse processo de fracionamento e 

exige, no entanto, um equipamento um pouco di-

ferente, dado que o ar se liquefaz a temperaturas 

muito mais baixas que a do ambiente. Para que a 

destilação fracionada se processe a temperaturas 

muito mais baixas que a temperatura ambiente, 

são usadas duas colunas acopladas, com controle 

externo de temperatura; essas frações são obtidas 

por aquecimentos e resfriamentos sucessivos, e os 

componentes são separados no estado líquido.

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto e 
maria Fernanda Penteado Lamas especialmente 

para o São Paulo faz escola.

Figura 1. Esquema de uma coluna de fracionamento. 
Adaptado de: gEPEQ – grupo de Pesquisa em 
Educação Química (org.). Interações e transformações 
III: Química – Ensino médio: a Química e a 
sobrevivência: atmosfera, fonte de materiais. São 
Paulo: Edusp, 1998. p. 54.

Detalhe
do prato
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5. Embora o gás hélio esteja presente no ar 

atmosférico e em uma quantidade maior 

que a dos gases criptônio e xenônio, comer-

cialmente é obtido de jazidas subterrâneas 

de gás natural. Procure dar uma explicação 

para esse fato.

É possível que o gás hélio não seja obtido a partir da desti-

lação fracionada do ar atmosférico pelo fato de o processo 

não ser economicamente viável, dada sua baixa concentra-

ção na mistura gasosa e sua baixa temperatura de ebulição 

(269 °C). Os alunos provavelmente não saberão, mas, neste 

momento, você pode informá-los que o resfriamento do ar 

atmosférico (para que seja liquefeito) ocorre por meio de 

sua expansão: a mistura de gases é inicialmente comprimi-

da e expandida. Ao serem expandidos, os gases liberam ca-

lor para o meio, resfriando-se. Esse efeito é chamado “efeito 

Joule-Thomson”. A dificuldade de separação do hélio por 

meio da destilação fracionada está no fato de que esse gás, 

quando comprimido, somente sofre o efeito Joule-Thomson 

de resfriamento a temperaturas inferiores a 267 °C. O hé-

lio apresenta dois estados líquidos diferentes: o hélio I, que 

se comporta como um líquido normal, e o hélio II, que se 

comporta como um superfluido. Para que o hélio se solidi-

fique, não basta baixar a temperatura. É necessário também 

que seja aumentada a pressão. Mais informações podem ser 

encontradas no livro Química inorgânica não tão concisa, de 

J. D. Lee, disponível na biblioteca do professor.

6. Em uma torre de destilação fracionada 

do ar, o nitrogênio deve ser obtido em um 

prato situado acima do prato de onde sai o 

oxigênio. Procure dar uma explicação para 

essas posições. 

O nitrogênio líquido deve ser obtido na região superior da 

coluna de destilação porque sua temperatura de ebulição é 

mais baixa do que a temperatura de ebulição do oxigênio. Os 

alunos deverão relacionar temperaturas de ebulição forneci-

das em tabelas com as diferentes temperaturas em uma torre 

de destilação fracionada para compreenderem o processo 

de obtenção de gases industriais. O professor poderá reto-

mar a importância da destilação fracionada como processo 

de separação ao estudar a separação das frações do petróleo.

O ar atmosférico é considerado fon-

te de materiais úteis ao ser humano. 

Segundo o texto, quais seriam esses 

materiais? Qual é a utilidade deles para o ser 

humano? Como são obtidos? Siga as orienta-

ções do professor para fazer uma pesquisa e 

responder a essas perguntas. Utilize a tabela a 

seguir para sintetizar as informações sobre os 

gases que você e seus colegas pesquisaram.

Algumas informações que podem ser trazidas para a sala de 

aula sobre a obtenção e os usos de alguns gases presentes no 

ar atmosférico estão listadas na Tabela 2 a seguir.

Também podem ser pesquisadas e discutidas as utilizações 

do gás hélio. É, contudo, interessante repetir que o gás hélio 

comercializado não é extraído do ar atmosférico, e sim de 

jazidas de gases naturais, dado que 7% desses gases é com-

posto de gás hélio.

Alguns usos desse gás:

• permite a ascensão de balões e dirigíveis;

• serve de constituinte de atmosferas sintéticas – misturado 

com oxigênio e nitrogênio (trimix) –, que são usadas em 

mergulhos profundos e em trabalhos em minas profundas; 

seu uso é vantajoso por ser menos solúvel no sangue do que 

o nitrogênio, o que diminui o tempo necessário para a des-

compressão;

• auxilia na pressurização de tanques de naves espaciais;

• serve como atmosfera protetora na fabricação de titânio 

e zircônio;

• é usado em pesquisas sobre a supercondutividade;

• faz a função de gás transportador inerte em cromatografia 

gasosa. 
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Mais informações sobre aplicações de gases podem ser en-

contradas em Química inorgânica não tão concisa, de J. D. 

Lee, disponível na biblioteca do professor.

Um dos objetivos dessa tarefa é permitir 

que os alunos aprendam como esses gases são 

utilizados no dia a dia e no sistema produti-

vo para que possam estabelecer relações en-

tre matérias-primas, processos produtivos e 

qualidade de vida. Outro objetivo é aprender 

a buscar e selecionar informações; para isso, 

será necessário desenvolver as competências 

ligadas ao domínio de linguagens, à compre-

ensão de fenômenos e ao enfrentamento de 

situações-problema.

É aconselhável que a pesquisa seja realiza-

da em grupos, dentro ou fora da sala de aula. 

A orientação deverá ser dada de acordo com 

a autonomia que os alunos já possuem. É in-

teressante que se tenha claro algumas pala-

vras-chave referentes à pesquisa, assim como 

quais perguntas deverão ser respondidas após 

a pesquisa. Você deve verificar se eles sabem 

usar índices, sumários, índices  remissivos e 

glossários, e auxiliá-los, caso seja necessário.

gás
métodos de obtenção 

industrial
usos

Oxigênio (O2) Destilação fracionada do ar

Na siderurgia, em soldas e cortes metálicos; 
em foguetes, como comburente; em mer-
gulhos ou trabalhos em minas profundas 
(misturado com gás hélio) para respiração; 
na medicina (para auxiliar a respiração, 
em aparelhos de respiração artificial, em 
terapias hiperbáricas); no tratamento de 
efluentes (esgotos), entre outros

Nitrogênio (N2) Destilação fracionada do ar

Como matéria-prima para a síntese da 
amônia e do ácido nítrico; para a manuten-
ção de atmosferas inertes (empacotamen-
to de medicamentos, comercialização de 
flores, conservação de alimentos, indústria 
do aço); como agente criogênico (conge-
lamento de carnes, manutenção de mate-
riais biológicos como sêmen e sangue)

Argônio (Ar) Destilação fracionada do ar Na produção de metais como zircônio e ti-
tânio; soldagem de metais; em iluminação

Neônio (Ne), criptônio (Kr) e 
xenônio (Xe)

Destilação fracionada do ar Em iluminação

tabela 2.
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A internet é um meio de comunicação mui-

to eficiente, rápido e democrático, ou seja, toda 

e qualquer pessoa pode publicar informações, 

sem que haja um controle sobre elas. Uma 

página pode ser colocada e retirada da rede 

a qualquer momento e pode conter informa-

ções de qualidade ou não. É importante que 

os alunos entendam isso e que reconheçam a 

necessidade de tentar se precaver em relação 

a informações equivocadas quando forem 

pesquisar algo. Páginas ligadas a institutos de 

pesquisa,  universidades e outras instituições 

podem ser acessadas com mais confiança. 

mesmo assim, é sempre aconselhável consultar 

diferentes fontes e comparar as informações.

As informações pesquisadas serão apresen-

tadas na aula seguinte, ou na mesma, caso se 

opte por uma pesquisa rápida em sala. Nesse 

caso, você deve levar para a sala livros, revistas 

e artigos de jornal, bem como materiais de ou-

tras fontes para que a consulta seja possível. 

Sugestão para o aprofundamento 
do estudo relacionando forças 
interpartículas e ponto de ebulição

Neste estudo, você pode retomar e apro-

fundar as relações entre as forças interpartí-

culas e a estrutura da matéria para explicar as 

temperaturas de ebulição (conteúdo abordado 

na 2a série).

Retome algumas informações importan-

tes: o gás argônio é monoatômico; os gases 

nitrogênio e oxigênio são diatômicos; no 

estado gasoso, as partículas estão afastadas 

umas das outras e não apresentam intera-

ções; e no estado líquido há interações entre 

as partículas.

A aula poderá ser encaminhada com per-

guntas como: As moléculas de nitrogênio, de 

oxigênio e de hidrogênio são polares ou apo-

lares? Pode haver forças elétricas agindo entre 

essas partículas (entenda-se por partículas as 

moléculas e o átomo de argônio)? Vocês lem-

bram qual é a diferença entre o estado líquido e 

o gasoso? Então, como explicar que o ar atmos-

férico pode ser liquefeito? Vocês se lembram 

do que são forças de London? O que é um di-

polo instantâneo? Como pode aparecer? Vocês 

acham que eletrosferas grandes, com muitos elé-

trons, são mais ou menos deformáveis que ele-

trosferas pequenas, com poucos elétrons? Qual 

é o número atômico do nitrogênio, do oxigênio, 

do hidrogênio e do argônio? O que precisa acon-

tecer para que a mistura líquida de ar atmos-

férico passe para o estado gasoso? Analisem a 

tabela apresentada no texto "Composição do ar 

atmosférico – parte 1" e tentem explicar as dife-

renças nas temperaturas de ebulição usando as 

ideias que acabamos de discutir.

Após esse estudo, espera-se que os alunos 

expliquem que, no estado líquido, existem 

forças interpartículas fortes o suficiente para 

que as partículas se mantenham relativamen-

te próximas. Eles devem entender que, como 

essas forças são de caráter elétrico e como 

os gases componentes do ar atmosférico são 

apolares, as eletrosferas das partículas (dos 
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átomos e das moléculas) têm de ser deforma-

das para que apareçam momentos de dipolo 

instantâneos e, consequentemente, para que 

apareçam forças de atração entre as partículas 

vizinhas, instantaneamente polarizadas. São 

as forças de London. Os alunos poderão ex-

plicar também que a temperatura de ebulição 

do hélio (z = 2, tE = 269 oC) é mais baixa 

que a do argônio (z = 10, tE = 186 oC), 

pois seus átomos diferem em tamanho. O raio 

atômico do hélio é bem menor; sua eletrosfe-

ra é, portanto, menos deformável, menos po-

larizável e, consequentemente, as interações 

elétricas instantâneas entre seus átomos serão 

mais fracas. A mesma explicação se aplica às 

baixíssimas temperaturas de ebulição apresen-

tadas pelos gases hidrogênio e neônio.

 Como explicar as diferentes 
temperaturas de ebulição dos gases 
que compõem a atmosfera?

Para responder a essa questão, os alunos 

podem realizar uma pesquisa, tendo como 

base as ideias de força interpartículas estuda-

das na 2a série. Eles devem considerar que: os 

gases hélio, neônio, argônio, criptônio e xenô-

nio são monoatômicos; os gases nitrogênio, 

oxigênio e hidrogênio são moléculas diatô-

micas; no estado gasoso, as partículas prati-

camente não interagem; no estado líquido, há 

interações entre elas.

Pesquise informações sobre forças 

intermoleculares em livros didáti-

cos, em suas anotações feitas na 2ª série e em 

outras fontes e responda às questões propostas.

1. Explique: “as moléculas de nitrogênio, oxi-

gênio e de hidrogênio são apolares”. 

As moléculas de nitrogênio, oxigênio e hidrogênio são 

apolares porque são formadas por dois átomos que apre-

sentam a mesma eletronegatividade; cada núcleo atrai os 

elétrons do átomo vizinho com a mesma força elétrica. 

Dessa maneira, as nuvens eletrônicas estão igualmente 

distribuídas ao redor dos dois núcleos e, consequente-

mente, as moléculas não apresentam momentos de dipolo 

permanente.

2. Como explicar que, a uma mesma pressão, 

o gás oxigênio se liquefaça a uma tempera-

tura mais alta que o gás hidrogênio? 

As moléculas do gás oxigênio apresentam uma nuvem ele-

trônica maior que a das moléculas do gás hidrogênio, sendo, 

portanto, mais deformáveis. Quanto mais deformável for a 

nuvem eletrônica, maior será sua polarizabilidade. Por isso, 

os momentos de dipolo induzido que nelas aparecem são 

mais intensos, e as atrações intermoleculares, maiores, sen-

do, portanto, necessária maior energia para separar essas 

moléculas umas das outras. Por esses motivos, a temperatura 

de ebulição do oxigênio é maior que a temperatura de ebu-

lição do hidrogênio.

Espera-se que, nessa pesquisa, os alunos apliquem conheci-

mentos estudados na 2ª série sobre interações interpartículas 

para entenderem as diferentes temperaturas de ebulição de 

diferentes substâncias. Com isso, espera-se que valorizem a 

importância de saber explicar as diferentes propriedades no 

nível microscópico, para que se possa entender processos de 

obtenção de materiais e, até mesmo, eventualmente, para 

sugerir outros processos.
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grade de avaliação da Situação de 
Aprendizagem 1

Após a realização desta Situação de Apren-

dizagem, espera-se que os alunos reconheçam  

que o ar atmosférico é uma mistura de gases. 

Não se deve esperar que todos entendam como 

os gases são separados nas torres de destilação, 

basta que saibam que a separação industrial dos 

gases a partir do ar atmosférico é feita com base 

nas diferenças entre suas temperaturas de ebuli-

ção e que, quando se destilam misturas de com-

ponentes com temperaturas de ebulição muito 

próximas, não se consegue uma boa separação, 

e sim uma mistura de gases mais rica no com-

ponente mais volátil. É interessante entender 

que destilações sucessivas permitem a obtenção 

de frações cada vez mais ricas no componente 

mais volátil e que os gases assim obtidos são 

mais puros ou menos puros, dependendo do  

dimensionamento das torres de destilação.

muitos alunos têm apresentado dificulda-

des para entender que, quanto mais negativa 

for uma temperatura de ebulição de um lí-

quido, menos calor será necessário para que 

passe do estado líquido para o gasoso. Uma 

sugestão para facilitar esse entendimento 

seria a construção de um diagrama que in-

ter-relacione as temperaturas de ebulição de 

diferentes substâncias. O 0 °C deve aparecer. 

É desejável também que eles consigam desen-

volver ou exercitar a habilidade de organizar e 

relacionar dados e informações apresentados 

em tabelas. A construção de uma tabela de 

conversão entre °C e K pode facilitar o enten-

dimento, pois, na escala Kelvin, as temperatu-

ras são sempre positivas. Por outro lado, o uso 

dessa escala nem sempre permite aos alunos 

compreender, no nível sensitivo, quão “frio” é 

0 K (–273 °C).

Com relação às questões propostas, como 

não foi estudada a pressão de vapor, não se 

espera a definição de temperatura de ebulição 

como aquela em que a pressão parcial do gás 

se iguala à pressão externa. A questão referente 

à explicação dos usos dos termos temperatura 

de ebulição e temperatura de liquefação parece 

fácil demais, mas é importante que se perce-

ba o que está ocorrendo no sistema. Espera-se 

também que os conceitos de temperaturas de 

fusão e de ebulição (a pressões definidas) pos-

sam ser aplicados para predizer o estado físico 

em que uma substância se encontra.

A respeito da pesquisa sobre usos e obten-

ção de alguns gases, espera-se que a busca, a 

seleção e a síntese de informações permitam 

que os alunos conheçam algumas das aplica-

ções dos gases obtidos a partir da destilação 

fracionada do ar em processos industriais e 

na vida diária atual. É interessante que todas 

as informações colhidas pelos alunos sejam 

discutidas e que eles anotem em seus cader-

nos detalhes que acharem interessantes. Esta 

atividade tem por objetivo permitir a eles que 

aprendam a buscar informações e a reconhe-

cer a importância da atmosfera como fonte de 

materiais úteis aos seres humanos.
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Esta Situação de Aprendizagem tem o ob-

jetivo de mostrar a importância do controle de 

condições externas – pressão e temperatura – em 

uma transformação química para que ela seja 

economicamente viável. Abordaremos então a 

síntese da amônia dentro de uma perspectiva 

histórica e econômica. A ideia de que existem 

transformações químicas reversíveis, nas quais 

os reagentes se transformam até um determi-

nado limite, será introduzida ao ser apresenta-

dos fatores que podem mudar esse limite, essa 

extensão de reação. Posteriormente, estudare-

mos o estado de equilíbrio químico enquanto 

processo dinâmico, assim como maneiras de se 

fazer previsões a respeito do rendimento de rea-

ções que entram em equilíbrio químico.

SItUAçãO DE APRENDIzAgEm 2 
EStUDO DA SíNtESE E DA PRODUçãO INDUStRIAL DA 

AmôNIA A PARtIR DOS gASES NItROgêNIO E HIDROgêNIO

A contextualização do estudo será feita por 

meio da leitura orientada do texto a seguir. A 

leitura conjunta em voz alta permite melhor 

acompanhamento do estudo; você pode orien-

tar o entendimento das palavras desconhecidas 

para garantir que todos tenham lido até o mes-

mo ponto e que comecem a pensar nas respos-

tas ao mesmo tempo. Dessa maneira, o tempo 

de aula pode ser melhor aproveitado e as dis-

cussões das respostas mais proveitosas. Se você 

preferir, ministre uma aula expositiva dialoga-

da envolvendo as principais ideias do texto.

Conteúdos e temas: síntese da amônia pelo processo Haber; influência da pressão e da temperatura no 
controle da rapidez e do rendimento de transformações químicas; transformações químicas reversíveis 
que não se completam e entram em equilíbrio dinâmico.

Competências e habilidades: compreender como os contextos histórico, econômico e cultural se inter-
-relacionam e influenciam o desenvolvimento de um novo processo químico, no caso, o da síntese da 
amônia; analisar dados para compreender que existem transformações químicas que “não se comple-
tam” segundo as previsões estequiométricas; entender o que acontece em sistemas e processos químicos 
a partir de dados apresentados em tabelas e em descrições de procedimentos experimentais (experimen-
tos teóricos); valorizar o controle de variáveis em um processo de investigação.

Sugestão de estratégias de ensino: discussões desencadeadas por perguntas e por análises de informa-
ções; leituras de textos seguidas de discussões.

Sugestão de recursos: material escrito, textos acompanhados de perguntas abertas.

Sugestão de avaliação: respostas dadas às questões propostas; realização das tarefas.
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Sugestão de como encaminhar a leitura 
do texto “produção industrial da 
amônia pelo processo Haber-bosch”

O texto proposto é longo e as informações 

deverão deixar claro aos alunos que existem 

transformações que alcançam o que os quí-

micos chamam de “equilíbrio químico”, no 

qual produtos e reagentes coexistem, e que as 

quantidades de reagentes e produtos podem 

ser modificadas dependendo das condições 

de pressão e de temperatura a que o sistema 

é submetido. Espera-se que eles compreendam 

que esse controle é fundamental para que pro-

cessos químicos industriais sejam economica-

mente viáveis. Não é um texto de fácil leitura, 

pois apresenta um raciocínio sequenciado,  

o que exige um trabalho intelectual atento. O 

entendimento das ideias depende também da 

compreensão de dados tabelados. Independen-

temente da escolha da estratégia – leitura diri-

gida do texto ou aula expositivo-dialogada –, é 

desejável que seja salientado:

 f Quando Haber começou o seu trabalho, 

já se sabia que a síntese da amônia apa-

rentemente não se completava, pois, co-

locando-se quantidades estequiométricas 

de hidrogênio e de nitrogênio, chegava um 

momento em que a quantidade de amônia 

formada atingia um limite máximo que não 

mais se modificava com o passar do tempo.

N2 (g) + 3H2 (g)  2NH3 (g)

Neste momento, auxilie os alunos a anali-

sar a tabela que apresenta a previsão teórica 

da quantidade de produto, calculada pela es-

tequiometria da reação, e a quantidade obtida 

experimentalmente a uma determinada condi-

ção de pressão e temperatura. Note que será 

proposto a eles que completem a quantidade 

de amônia formada teoricamente.

O primeiro passo seria solicitar que usem 

seus conhecimentos sobre estequiometria de 

reação para fazer esse cálculo. Esse procedi-

mento exigirá um envolvimento mental ativo 

dos alunos e permitirá tirar alguma dúvida que 

venha a surgir entre eles. As quantidades de ma-

téria utilizadas (número de mols) foram propo-

sitalmente fáceis para que não haja dificuldade 

matemática em perceber que a quantidade de 

amônia obtida foi menor que a prevista este-

quiometricamente. Caso sejam apresentadas 

dificuldades para fazer a previsão, retome o ba-

lanceamento de equações químicas mediante 

exercícios simples e peça previsões em termos 

de moléculas e de mols de moléculas.

Após a previsão teórica da quantidade de 

amônia, promova uma discussão na classe so-

bre a questão 2 proposta no texto, referente ao 

que “aconteceu na realidade”. Após os alunos 

terem concluído que suas previsões estequio-

métricas não se realizaram, apresente a eles a 

ideia de que existem reações que, em determi-

nadas condições de pressão e de temperatura, 

atingem um limite máximo de formação de 

produtos e, depois disso, não importa quanto 

tempo se passe, as quantidades de produtos e 

de reagentes permanecerão constantes. Na lin-

guagem química, é dito que essas reações en-

traram em equilíbrio químico.
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Uma das dificuldades de aprendizagem re-

ferente ao equilíbrio químico diz respeito ao 

fato de se acreditar que, em sistemas que atin-

giram o equilíbrio químico, as quantidades de 

reagentes são iguais às quantidades dos produ-

tos formados. Essa ideia equivocada pode es-

tar associada à ideia de igualdade atribuída à 

palavra equilíbrio. também se faz a associação 

de ideia de equilíbrio a uma balança de pratos 

que, quando em equilíbrio, apresenta as mes-

mas massas nos dois pratos. Expressões como 

equilíbrio e equilíbrio químico são exemplos 

de palavras-chave, isto é, palavras que abrigam 

conceitos e definições ou que sistematizam as-

suntos. Em situações de conflito de significa-

dos, alguns professores sugerem o confronto 

direto. Sugerimos que você escute as ideias 

dos alunos associadas à palavra equilíbrio e só 

depois esclareça que, em Química, um sistema 

atinge um equilíbrio químico quando as quan-

tidades de reagentes e de produtos, naquelas 

condições de pressão e de temperatura, não 

mais se alteram. Isso, entretanto, não significa 

que as quantidades de reagentes e de produtos 

tenham de ser iguais.

Neste momento, a ideia de transformações 

químicas que não se completam de acordo com 

as previsões estequiométricas é aplicada a ou-

tras transformações químicas. Isso se dá por 

intermédio da questão 1 da Lição de casa, que 

analisa se a reação de queima de álcool etílico é 

um equilíbrio químico, e a seguir pela questão 

2, que pede que se reconheça qual entre as duas 

transformações químicas – a queima do carvão 

ou a formação do tetróxido de dinitrogênio – 

atingiu um estado de equilíbrio químico.

Caso você ache necessário, outras pergun-

tas e exercícios podem ser propostos para que 

se reflita sobre o que foi estudado até aqui. 

Por exemplo:

 f Foram colocadas para reagir uma substân-

cia A e uma substância b em um sistema 

fechado. Após certo tempo, não se pode 

mais detectar a presença nem de A nem 

de b, mas é possível detectar a presença 

de uma nova substância X. Considerando 

que, durante todo o processo, a massa do 

sistema se manteve constante, você diria 

que essa transformação atingiu um equilí-

brio químico? Justifique.

 f Em um recipiente vazio, de capacidade de 

1 litro, é introduzido 0,8 mol de um com-

posto A e 0,8 mol de um composto b. Es-

ses compostos reagem lentamente segundo 

a equação:

1A + 1B    1C + 1D

Após certo tempo, verifica-se que se for-

mou 0,6 mol de C e 0,6 mol de D, e que essas 

quantidades se mantêm constantes.

a) Você diria que essa reação atingiu um equi-

líbrio químico? Justifique.

b) Quantos mols de A e de B coexistem com 

C e D?

Ao prosseguir com a discussão, você pode 

retomar as conclusões anteriores, em que no 

estado de equilíbrio químico coexistem rea-

gentes e produtos em quantidades constantes, 
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mas não necessariamente iguais, e pode-se 

continuar sua aula ou a leitura do texto, desta-

cando os passos de Haber para tentar encon-

trar uma maneira de obter maior quantidade 

de amônia a partir da reação entre os gases 

hidrogênio e nitrogênio.

Os pontos a ser considerados seriam:

 f Fritz Haber, cientista alemão (1868-1934), 

verificou que, se a síntese fosse realizada 

a temperaturas baixas (aproximadamen-

te 100 oC), essa transformação seria muito 

lenta, e formaria uma maior quantidade de 

amônia, ou seja, o rendimento da reação 

seria alto. Porém, a transformação química 

levaria tanto tempo que se tornaria inviável 

em termos de produção industrial.

 f Se a síntese fosse realizada a temperaturas al-

tas (aproximadamente 1 000 oC), essa trans-

formação seria mais rápida, entretanto seria 

obtida muito pouca amônia gasosa, ou seja, 

o rendimento da reação seria muito baixo. 

Nessas condições, a transformação também 

não seria viável em escala industrial.

 f Haber testou em laboratório diferentes 

combinações de pressões e temperaturas, a 

fim de conseguir um rendimento que per-

mitisse uma produção industrial de amô-

nia economicamente viável, ou seja, um 

processo não tão lento, mas ao mesmo 

tempo com um rendimento alto.

Você pode então analisar com os alunos 

a tabela que relaciona as porcentagens de 

amônia formada a partir de reações entre 

quantidades estequiométricas de nitrogênio 

e hidrogênio usando as perguntas sugeridas 

na sequência do texto (de 1 a 6). Caso ache 

necessário, elabore mais perguntas para que 

fique claro que há uma interdependência 

entre as condições de pressão e de tempe-

ratura e o tempo e a quantidade de amônia 

formada. Exemplos de questões: Quais se-

riam as condições de pressão e de temperatu-

ra em que se formaria a menor porcentagem 

de amônia? Caso o compressor disponível só 

conseguisse pressões de, no máximo, 300 atm, 

qual temperatura seria a mais adequada para 

que se obtivesse a maior quantidade possível 

de amônia?

Portanto, deve ficar claro que a escolha da 

temperatura e da pressão influi diretamente 

na quantidade de amônia que será obtida.

A ideia de reversibilidade será introduzida 

analisando-se a maneira pela qual alterações 

nas condições de pressão e de temperatura 

em um mesmo sistema puderam mudar as 

quantidades de amônia obtidas. Avalie o en-

tendimento dos alunos solicitando a eles que 

localizem no texto como se pode concluir que:

 f reagentes e produtos coexistem em trans-

formações que não se completam;

 f as condições de pressão e de tempera-

tura influem na quantidade de amônia 

formada;

 f a reação de síntese da amônia é reversível.
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O processo industrial de obtenção da amô-

nia ainda teve de ser aperfeiçoado, e as seguin-

tes informações devem ser fornecidas:

 f Na época, já se tinha conhecimento de 

substâncias que catalisavam transforma-

ções químicas, por isso Haber procurou um 

catalisador que pudesse acelerar a síntese 

da amônia sem ter de aumentar a tempe-

ratura. Ele fez reagir os gases hidrogênio e 

nitrogênio sobre as superfícies de diferen-

tes metais (catalisadores).

 f Na época, mesmo sabendo que o aumento 

da pressão ocasionaria aumento no ren-

dimento da amônia formada, não se dis-

punha de compressores que permitissem 

pressões superiores a 300 atm.

 f A descoberta do processo Haber deu-se 

em 1909, às vésperas da Primeira guerra 

mundial. O desenrolar da História poderia 

ter sido muito diferente se os alemães não 

dispusessem de amônia para produzir fer-

tilizantes agrícolas e explosivos.

 f A obtenção da amônia em escala indus-

trial mostra a importância de serem com-

preendidas e controladas as condições de 

pressão e de temperatura de uma transfor-

mação química para que esta seja econo-

micamente viável.

mesmo sem a pretensão de realizar um es-

tudo de caso, optamos por uma introdução ao 

equilíbrio químico por meio da síntese da amô-

nia inserida no contexto histórico e econômico 

(Alemanha, início do século XX, pouco antes 

de ser deflagrada a Primeira guerra mundial). 

A intenção é mostrar a busca do ser humano 

por matérias-primas nos recursos naturais de 

que dispõe e sua tentativa de transformá-las de 

acordo com suas necessidades. No caso, foram 

usados recursos do ar atmosférico.

produção industrial da amônia  
pelo processo Haber-bosch – parte 1

Desde o fim do século XVIII já se sabia que 

a amônia é formada a partir dos gases hidrogê-

nio e nitrogênio na proporção em quantidade de 

matéria de 3:1 e que podia ser obtida pela reação 

representada por:

N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g)

Na Europa do início do século XX, a amônia 

era matéria-prima na fabricação de compostos 

nitrogenados, indispensáveis para que a produção 

agrícola fosse suficiente para alimentar a todos. 

Compostos nitrogenados também eram usados 

na indústria bélica. Esses compostos eram obtidos 

a partir do salitre (NaNO3) proveniente de minas 

do Chile. Em 1900, o Chile exportou 1 milhão de 

toneladas de salitre, das quais 1/3 foi destinado à 

Alemanha. Alguns anos mais tarde, a exportação 

anual do Chile ultrapassou 2,5 milhões de tonela-

das. Além do problema de o Chile poder fixar os 

preços do salitre, havia o perigo da exaustão de 

suas minas e, em decorrência, haveria o declínio 

das exportações e a fome. Vários países europeus 
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buscaram desenvolver métodos para sintetizar 

compostos nitrogenados a partir do gás nitrogê-

nio, abundante na atmosfera. Alguns processos 

foram desenvolvidos, porém consumiam muita  

energia e produziam pouca amônia. A Alema-

nha também estava empenhada em desenvolver 

um método de obtenção de amônia que usasse 

como matéria-prima o nitrogênio do ar. Isso lhe 

garantiria autonomia na obtenção dessa subs-

tância, autonomia crucial se levarmos em conta 

o momento histórico pelo qual passava a Euro-

pa: vésperas da Primeira guerra mundial.

Já se sabia que a síntese da amônia aparente-

mente não se completava, pois, empregando-se 

quantidades estequiométricas de hidrogênio e de 

nitrogênio, havia um momento em que a quanti-

dade de amônia formada parecia ter alcançado 

o limite máximo. Alcançado esse limite, se a tem-

peratura e a pressão permanecessem constantes 

e o sistema fosse mantido fechado, com a amô-

nia formada existiria certa quantidade dos ga-

ses nitrogênio e hidrogênio, que, aparentemente, 

não reagiriam. Ao limite máximo de produto 

formado se dá o nome de “extensão da transfor-

mação química”.  

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz  

Peixoto e maria Fernanda Penteado Lamas  

especialmente para o São Paulo faz escola.

Questões para análise do texto

1. Na tabela a seguir é apresentado um exem-

plo de quantidades envolvidas na síntese da 

amônia, a partir dos gases hidrogênio e ni-

trogênio, realizada em sistema fechado, em 

uma determinada condição de pressão e de 

temperatura. Com base na equação balan-

ceada que representa a síntese da amônia, 

N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g), faça uma 

previsão teórica de quanta amônia deveria 

ser formada e complete a tabela.

Estado inicial Estado final

reagentes (mol)
produto formado 

(mol)
reagentes não 

transformados (mol)

n2 H2 nH3 n2 H2

previsão teórica 
(estequiométrica) 

100,00 300,00 200,00 0,00 0,00

realidade 100,00 300,00 135,00 32,50 97,50

tabela 3. Previsões teóricas de produtos (de acordo com a estequiometria da transformação química) e as quantidades obtidas 
experimentalmente a uma determinada condição de pressão e de temperatura.
Adaptada de: gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química (org.). Interações e transformações II: Química – Ensino médio: 
reelaborando conceitos sobre transformações químicas: cinética e equilíbrio. Livro do aluno. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2005, p. 25.  
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2. Observe o que ocorreu na realidade: for-

mou-se toda a amônia que se esperava de 

acordo com a previsão teórica?

Não. Formou-se uma quantidade menor do que a estequio-

metricamente prevista.

3. Que gases estão presentes no sistema de-

pois da transformação química ter atin-

gido seu limite máximo, sua extensão  

máxima?

Estão presentes os gases hidrogênio, nitrogênio e amônia.

Saiba mais!

Em um sistema fechado, a uma determi-

nada condição de pressão e de temperatura, 

e colocando-se quantidades estequiométricas 

de reagentes, podem ocorrer transforma-

ções químicas, como a de síntese da amônia 

a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio, 

que atingem uma extensão máxima em que 

coexistem reagentes e produtos. Essas quan-

tidades não se modificam ao serem mantidas 

as condições de pressão e de temperatura e 

se o sistema for mantido fechado. O rendi-

mento obtido nesses tipos de transformação 

química é menor que o previsto teoricamen-

te, ou seja, é menor que o calculado pela es-

tequiometria da reação. Diz-se que essas são 

transformações que entraram em um estado 

de equilíbrio químico. 

1. Na reação de combustão de certa 

quantidade de álcool etílico (eta-

nol), a previsão teórica da quanti-

dade de produtos formados é confirmada 

na prática. Pode-se dizer que essa é uma 

transformação química que entra em equi-

líbrio químico? Explique.

Não, pois para que uma transformação química seja conside-

rada em equilíbrio químico, não deve haver a formação da 

quantidade de produtos prevista pela estequiometria. Após 

certo tempo, a transformação parece parar de ocorrer. Nesse 

momento, reagentes se transformam em produtos e  produtos 

se transformam em reagentes com a mesma rapidez. No caso 

da combustão do álcool etílico, conforme descrito no enuncia-

do, a  previsão teórica da quantidade de produtos formada se 

confirma na prática.

2. Na tabela a seguir são apresentados da-

dos hipotéticos (obtidos em determinadas 

pressão e temperatura) relativos às quanti-

dades de produtos formados nas transfor-

mações químicas da combustão completa 

do carvão e da formação do tetróxido de 

dinitrogênio. As medidas foram colhidas 

até que as  quantidades de produtos e de 

reagentes não se alterassem mais.

 Combustão completa do carvão:  

1 C(s) + 1 O2(g) → 1 CO2(g)

 Formação do tetróxido de dinitrogênio: 

2 NO2(g)  N2O4(g)
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previsão teórica (estequiométrica) realidade

transformação reagentes 
(mol)

produtos 
(mol)

reagentes não 
transformados

reagentes (mol)
produtos 

(mol)

reagentes não 
transformados 

(mol)
Combustão 
completa do 

carvão
10 C (s) 10 O2 (g) 10 CO2(g) 0 10 C (g) 10 O2(g) 10 CO2 (g) 0

Formação do 
tetróxido de 
dinitrogênio

10 NO2(g) 5 N2O4(g) 0 10 NO2(g) 3N2O4 (g) 4 NO2 (g)

tabela 4.

Analise os dados da tabela e responda: al-

guma dessas reações atingiu o equilíbrio quí-

mico? Justifique.

A reação de formação do tetróxido de dinitrogênio 

(N2O4) entra em equilíbrio químico, pois o rendimento 

obtido é menor que o esperado pela previsão teórica. 

No sistema, portanto, coexistem os gases dióxido de ni-

trogênio NO2(g) e tetróxido de dinitrogênio (N2O4), que 

se interconvertem com a mesma rapidez. Nesta tarefa, 

espera-se que os alunos estendam o entendimento do 

estado de equilíbrio químico a outros sistemas além do 

da síntese da amônia.

produção industrial da amônia pelo 
processo Haber-bosch – parte 2

Fritz Haber (1868-1934), um químico nascido 

na Polônia, estudou e trabalhou na Alemanha, 

onde buscou desenvolver um processo de obtenção 

do gás amônia a partir dos gases nitrogênio e hidro-

gênio. O processo deveria permitir a produção de 

amônia em escala industrial e ser economicamente 

viável. Haber fez reagir hidrogênio e nitrogênio ga-

sosos na proporção em quantidade de matéria de 

3:1 a diferentes temperaturas. Constatou que:

 f Em temperaturas mais baixas, a transfor-

mação ocorria mais lentamente, mas se ob-

tinham maiores quantidades de amônia. 

Por exemplo, a aproximadamente 100 ºC 

(temperatura considerada baixa para o pro-

cesso da síntese da amônia), obtinha-se uma 

quantidade apreciável de amônia, mas o tem-

po gasto era muito grande. Dessa maneira, 

a obtenção da amônia em escala industrial 

tornava-se economicamente inviável.

 f Em temperaturas mais altas, a transformação 

ocorria mais rapidamente, mas se obtinha me-

Figura 2. Fritz Haber.
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porcentagens de amônia formada a partir de misturas 3:1 de H2:n2

pressão  
(atm)

200 300 400 500

400 38,7 47,8 58,9 60,6

450 27,4 35,9 42,9 48,8

500 18,9 26,0 32,2 37,8

550 12,8 18,4 23,5 28,3

600 8,80 13,0 17,0 20,8

temperatura 
(ºC)

tabela 5.

gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química (org.). Interações e transformações II: Química – Ensino médio: reela-
borando conceitos sobre transformações químicas: cinética e equilíbrio. Livro do aluno. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2005. p. 26.

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto e maria Fernanda Penteado Lamas especialmente para o São Paulo faz escola.

nos amônia. Por exemplo, a temperaturas pró-

ximas a 1 000 ºC, obtinha-se pouca amônia, 

apesar de a transformação se dar mais rapida-

mente que a 100 ºC. O processo também era 

economicamente inviável, pois se gastava muito 

combustível para aquecer os reatores e, apesar 

de a transformação se dar mais rapidamente, a 

quantidade de amônia obtida não compensava 

o gasto envolvido em sua produção.

Haber resolveu testar essa reação a pressões 

mais elevadas. testou então diferentes combina-

ções de pressão e de temperatura buscando con-

dições em que a síntese da amônia fosse econo-

micamente viável, ou seja, que ocorresse em um 

tempo razoavelmente curto e que a extensão fos-

se grande o suficiente para compensar os custos 

envolvidos.

Para tanto, fixou diversas temperaturas e va-

riou, para cada uma delas, as pressões. Depois, 

fixou diversas pressões e variou as temperatu-

ras. Considerou as sínteses terminadas quando 

a quantidade de amônia formada se manteve 

constante. Então obteve dados semelhantes aos 

apresentados na tabela a seguir.
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Questões para análise do texto

1. Observe a tabela e avalie qual seria a me-

lhor condição de pressão e de temperatura 

para se obter a maior quantidade possível 

de amônia.

De acordo com a tabela, a 400 °C e 500 atm, obtém-se a 

maior quantidade possível de amônia.

2. O que você faria para obter mais amônia 

(um rendimento melhor) a 400 °C? E a 

500 °C?

Aumentaria a pressão.

3. Complete: “Ao se aumentar a pressão, 

___________o rendimento da reação de 

síntese da amônia”.

4. Qual é o rendimento da síntese da amônia 

a 400 °C e 500 atm de pressão? E qual é o 

rendimento da síntese da amônia a 600 °C 

e 500 atm de pressão?

A 500 atm e 400 °C, o rendimento da síntese da amônia é de 

60,6%. À mesma pressão e a 600 °C, o rendimento é de 20,8%.

5. Complete: “Ao se aumentar a temperatura, 

__________o rendimento da reação de sín-

tese da amônia”.

6. Explique por que é importante escolher e 

controlar as condições de pressão e de tem-

peratura na produção da amônia pelo pro-

cesso Haber.

Como a amônia é sintetizada a altas temperaturas e pressões, 

os custos operacionais são muito altos, pois há grande gasto de 

energia. Quanto maior for o tempo despendido na produção, 

maiores serão os gastos. O aumento da temperatura diminui 

aumenta-se

diminui-se

o tempo para que a reação de síntese da amônia entre em 

equilíbrio, porém a extensão alcançada  diminui. O aumento 

da pressão aumenta o rendimento, porém os custos opera-

cionais para que ocorra a compressão dos gases são altos. É 

importante que se saiba escolher e controlar as condições de 

pressão e de temperatura na produção da amônia para que os 

gastos de sua produção sejam os menores possíveis, levando-

-se em conta as condições tecnológicas disponíveis.

Vamos analisar mais uma situação: 

considere que um analista químico 

resolveu repetir o experimento de 

Haber. Para tanto, colocou em um frasco gás 

hidrogênio e gás nitrogênio na proporção em 

quantidade de matéria de 3:1 (proporção  es-

tequiométrica) a 400 °C e a uma pressão de 

200 atm. A amônia começou a se formar. Es-

perou até que a quantidade de amônia não se 

alterasse mais com o passar do tempo, ou seja, 

até que o equilíbrio químico fosse alcançado.

1. Que gases estão contidos nesse frasco? Jus-

tifique sua resposta.

No frasco deve haver os gases nitrogênio, hidrogênio e amô-

nia, pois, como a síntese da amônia é uma transformação 

que atinge um estado de equilíbrio químico, ela se processa 

até certa extensão;  portanto, ainda restam reagentes, ou seja, 

coexistem reagentes e produtos.

Depois, o químico submeteu o mesmo 

frasco à temperatura de 450 °C, mantendo 

a pressão de 200 atm. Esperou até que a 

quantidade de amônia formada não se al-

terasse mais com o passar do tempo.

2. Que gases estão contidos nesse frasco? Ex-

plique sua resposta.
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No frasco continuam presentes os gases nitrogênio, hidrogê-

nio e amônia, pois se trata de uma transformação que alcan-

ça um estado de equilíbrio químico. Mudando as condições 

de temperatura e de pressão, a extensão muda e as propor-

ções entre as quantidades dos gases se modificam, porém os 

três gases continuam a coexistir.

3. O que deve ter acontecido com a quantida-

de de amônia nessa temperatura após o sis-

tema ter alcançado o novo equilíbrio quí-

mico: aumentou ou diminuiu? Explique.

Como a temperatura foi aumentada e a pressão foi mantida 

constante, a quantidade de amônia no equilíbrio deve ter 

diminuído.

Depois dessa etapa, o químico submeteu o 

mesmo frasco a uma diminuição de tempera-

tura, até que o sistema alcançasse novamente 

400 °C, mantendo a pressão de 200 atm. Es-

perou até que a quantidade de gás amônia 

não se alterasse mais com o passar do tempo.

4. O que você supõe que tenha acontecido 

com a quantidade de gás amônia que coe-

xiste com os gases nitrogênio e hidrogênio 

em equilíbrio químico?

A quantidade de gás amônia deve ter aumentado, pois a 

temperatura diminuiu. A quantidade de gás amônia deve ser 

igual à quantidade obtida inicialmente pelo químico (antes 

de ter aumentado a temperatura para 450 °C).

Professor, lembre-se que a equação que re-

presenta a síntese da amônia é dada por:

N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g)

Como, ao aumentar a temperatura, a quan-

tidade de amônia diminuiu e como o sistema é 

fechado, uma possível explicação é admitir que a 

amônia formada se decompôs nos reagentes. En-

tão, podemos dizer que a reação é reversível, ou 

seja, que se pode processar no sentido da forma-

ção da amônia e da decomposição da amônia.

Agora podemos ampliar a ideia de equilí-

brio químico, pois percebemos que, se muda-

rem as condições de pressão ou de temperatura 

em que uma transformação química se pro-

cessa, pode-se mudar a quantidade-limite de 

produtos formados, ou seja, mudando a tem-

peratura ou a pressão, a extensão da trans-

formação química muda. Continuam, porém, 

coexistindo reagentes e produtos no meio rea-

cional, só que em quantidades diferentes. 

Produção industrial da amônia pelo 
processo haber-bosch – parte 3

Em busca de rapidez no processo de pro-

dução da amônia, Haber resolveu testar as re-

ações em presença de diferentes catalisadores. 

Naquela época já se sabia que catalisadores são  

substâncias que reduzem o tempo de transfor-

mações químicas. Fez então reagir hidrogênio 

e nitrogênio sobre as superfícies de diferentes 

metais e procurou verificar como eles afetavam 

a rapidez de obtenção da amônia. Observou 

que, quando a transformação ocorria sobre fer-

ro aquecido, o equilíbrio químico era atingido 

mais rapidamente. 

Atenção: catalisadores aumentam a rapidez 
de transformações químicas, porém não influem 
na extensão delas, ou seja, a quantidade máxima 
de produtos obtidos não será alterada. No caso 
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de transformações que entram em equilíbrio quí-
mico, este será alcançado mais rapidamente.

mais tarde, Carl Bosch aperfeiçoou o pro-
cesso Haber, que ficou conhecido como processo 
Haber-Bosch, e até hoje esse método é utilizado 
na obtenção industrial da amônia. 

Enfim, a obtenção industrial da amônia 
mostra a importância de serem compreendi-
dos os fatores que podem influenciar a rapi-
dez e a extensão com que uma transformação 
química acontece. A elevação da temperatura 
aumenta a rapidez com que a reação atinge 
seu limite (o equilíbrio químico), e depois dis-
so a quantidade de amônia não se altera mais. 
De outro modo, o aumento da temperatura 
diminui a extensão da transformação, isto é, 
uma menor quantidade de amônia é formada. 
Em razão desses aspectos, é necessário esco-
lher valores de pressão e de temperatura que 
permitam que se obtenha a maior quantidade 
de amônia possível, no menor tempo possí-

vel, para que o processo seja economicamente 
viável.

Como se faz isso? É necessário saber anali-
sar e calcular os diferentes rendimentos, nas va-
riadas condições de temperatura e de pressão, e 
verificar, para cada uma delas, quanta energia 
foi utilizada e qual foi o custo envolvido.

Em 2004, Paul Chirik coordenou uma equipe 
de pesquisadores da Universidade Cornell (Es-
tados Unidos) que conseguiu quebrar as liga-
ções entre os átomos de uma molécula de gás ni-
trogênio, adicionando gás hidrogênio e obtendo 
gás amoníaco, sem a necessidade de altas tempe-
raturas e de altas pressões. Para tanto, utilizou 
uma solução contendo zircônio. A conversão foi 
feita a 85 ºC. O foco da busca agora é encontrar 
um catalisador para essa reação de modo que ela 
possa ser utilizada em escala industrial.

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz  
Peixoto e maria Fernanda Penteado  

Lamas especialmente para o São Paulo faz escola.

Depois da leitura do texto, solicite aos alu-

nos que registrem o que aprenderam sobre a 

síntese da amônia pelo processo Haber-Bosch.

Para concluir o estudo, será ressaltada a im-

portância do nitrogênio nos sistemas natural e 

produtivo, solicitando aos alunos a pesquisa 

a seguir. O principal objetivo é que eles perce-

bam que a síntese de proteínas, indispensáveis à 

vida, não seria possível sem o nitrogênio.

Cada grupo pode buscar informa-

ções sobre um ou mais itens sugeri-

dos a seguir, ou mesmo sobre 

outros itens de acordo com a orientação do 

professor. Sugerimos que pesquisem em livros 

didáticos de Biologia, jornais, revistas e na in-

ternet. tentem organizar a pesquisa levando 

em consideração as orientações a seguir. Pre-

parem um resumo para apresentar aos colegas.

 f Busquem exemplos que mostrem a impor-

tância do ciclo do nitrogênio.

 f Relacionem o ciclo do nitrogênio com a sín-

tese de proteínas, assim como a importância 

dessa síntese para a vida como a conhecemos.

 f Procurem informações sobre o uso de ferti-

lizantes à base de nitrogênio.

 f Pesquisem informações sobre as reações 

para a obtenção de algumas substâncias ni-

trogenadas, fabricadas a partir da amônia e 
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presentes em fertilizantes, tais como a ureia 

((NH2)2CO), o nitrato de amônio (NH4NO3), 

o sulfato de amônio ((NH4)2SO4), o cloreto 

de amônio (NH4Cl), o fosfato de cálcio e 

amônio (CaNH4PO4) e o nitrato de amô-

nio e cálcio (CaNH4(NO3)3).

 f Busquem informações sobre reações que 

descrevem o uso da amônia como matéria-

-prima na produção de ácido nítrico e da 

barrilha (carbonato de sódio).

 f Pesquisem sobre os usos do ácido nítrico 

como matéria-prima. 

A discussão do ciclo do nitrogênio apon-

tará para a importância de compostos amo-

niacais na fertilização dos solos. Para que a 

importância dos fertilizantes seja reforçada, 

selecione alguma notícia de jornal que dis-

cuta a alta dos preços dos alimentos e que a 

relacione com a substituição de lavouras des-

tinadas à produção de alimentos por lavouras 

destinadas à produção de biocombustíveis. 

Para subsidiar melhor a discussão, informe 

que, segundo dados divulgados pela Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 

em um documento que aponta as perspecti-

vas de custos de produção agropecuária para 

2008 (Disponível em: <http://www.abmr.com.

br/marketing/insumos/fertilizantes/industria_ 

fertilizantes_mario_barbosa_neto.pdf>. Aces-

so em: 26 ago. 2013), a demanda por alimentos 

no mundo está aumentando, e o aumento do 

preço do petróleo pressiona a produção de bio-

combustíveis, o que pode acarretar uma dimi-

nuição da oferta de alimentos, principalmente 

de grãos. Consequentemente, poderá ocorrer 

diminuição dos estoques mundiais, causando 

aumento nos preços. O mesmo documento 

informa também que são necessárias grandes 

quantidades de fertilizantes para poder supor-

tar uma produção agrícola capaz de alimentar 

a população mundial e para produzir matéria-

-prima para os biocombustíveis, o que pode 

acarretar uma alta no preço dos fertilizantes, 

que se refletiria no preço final dos alimentos. 

O Brasil é o quarto país consumidor de ferti-

lizantes, tendo consumido em 2006 aproxima-

damente 7% da produção mundial, dos quais 

74% representam importações. Essa dependên-

cia econômica pode ser discutida, assim como 

o impacto de uma alta nos preços de alimentos 

na qualidade de vida da população.

Para que se conheçam quimicamente as 

substâncias presentes nos fertilizantes, você 

pode trazer rótulos desses produtos e pedir aos 

alunos que tentem explicar o significado da si-

gla NPK (conforme indicado em Aprendendo 

a aprender, Caderno do Aluno). Serão encon-

trados diferentes sais de potássio, de amônio e 

de fósforo, fundamentais para uma boa fertili-

zação dos solos. Como o foco do estudo são o 

nitrogênio e a amônia, pode-se destacar algu-

mas substâncias nitrogenadas fabricadas a par-

tir da amônia e presentes em fertilizantes, tais 

como a ureia ((NH2)2 CO), o nitrato de amônio 

(NH4NO3), o sulfato de amônio ((NH4)2SO4), o 

cloreto de amônio (NH4Cl), o fosfato de cálcio 

e amônio (CaNH4PO4) e o nitrato de amônio e 

cálcio (CaNH4(NO3)3), entre outras. Seguem as 

reações envolvidas na obtenção de duas delas.
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Obtenção do sulfato de amônio:

2NH3(g) + 2H+(aq) + SO4
   (aq)  2NH 4 (aq) + SO4

   (aq)

2NH 4
 (aq) + SO4

   (aq) evaporação (NH4)2SO4(s)

Obtenção do fosfato de cálcio e amônio:

2NH3(g) + 2H+(aq) + PO4
   (aq)  2NH 4

 (aq) + PO4
   (aq)

NH 4
 (aq) + Ca2+(aq) + PO4

   (aq) evaporação CaNH4 PO4(s)

2– 2–

3–3–

3–

2–

+

+

+

+

A amônia também é importante matéria-pri-

ma na fabricação de plásticos, de barrilha – 

processo Solvay, que será estudado em detalhes 

posteriormente – e do ácido nítrico. 

O ácido nítrico era inicialmente obtido a 

partir da reação do salitre do Chile com áci-

do sulfúrico. Atualmente, é obtido a partir da 

oxidação da amônia. As reações envolvidas 

encontram-se representadas a seguir:

4NH3(g) + 5O2(g)  4NO(g) + 6H2O(g)

2NO(g) + O2(g)  2NO2(g)

3NO2(g) + H2O(l)  2HNO3(aq) + NO(g)

O ácido nítrico é importante matéria-

-prima industrial. É usado diretamente na 

decapagem de metais, na síntese de ácido sul-

fúrico, para fazer gravações em metais, entre 

outras aplicações. É usado na fabricação de 

nitratos inorgânicos e orgânicos e de nitro-

derivados orgânicos de grande importância 

comercial. muitos nitratos e nitrocompostos 

são usados na fabricação de explosivos, tais 

como o nitrato de amônio, a nitrocelulose e a 

nitroglicerina. A anilina, matéria-prima para 

corantes e pigmentos, é obtida a partir da re-

ação entre o ácido nítrico e compostos orgâ-

nicos aromáticos. 

Os alunos podem ser solicitados a encon-

trar exemplos de produtos industriais e natu-

rais importantes que façam parte de sua vida e 

que contenham nitrogênio ou seus derivados. 

As seguintes perguntas podem ser adianta-

das aos alunos para que a próxima Situação 

de Aprendizagem seja problematizada:

 f O que significam as duas setas usadas na 

equação de síntese da amônia? 

 f Haber fez reagir o gás hidrogênio com o gás 

nitrogênio sobre uma superfície aquecida de 

ferro metálico. A obtenção da amônia deu-se 

mais rapidamente. Qual é o papel do ferro? 
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 f Como explicar que o aumento da tempe-

ratura aumenta a velocidade da síntese da 

amônia? 

Essas questões serão estudadas e respondi-

das na Situação de Aprendizagem 3.

Algumas observações 

Atente-se para, ao descrever o estado de 

equilíbrio químico, não dizer frases como 

“Após atingir um estado de equilíbrio quími-

co, não se formam mais produtos”. Nós sabe-

mos que, com isso, queremos dizer que, após 

atingir um equilíbrio químico, a concentração 

dos produtos não mais se altera (assim como 

a dos reagentes), mas os alunos podem pen-

sar que a transformação ocorre somente até 

aquele ponto e que depois ela para de aconte-

cer, deixando comprometida a ideia de equilí-

brio dinâmico e de reversibilidade. 

Nesta Situação de Aprendizagem, optou-se 

por sempre se falar em quantidade, em vez de 

concentrações, para facilitar o entendimento. 

Neste momento, isso ainda é possível; quando 

forem exigidas previsões, o equilíbrio químico 

será discutido em termos de concentração. 

Controlar variáveis é uma atitude muito im-

portante tanto ao se fazer investigações cientí-

ficas quanto na vida diária. Observar e analisar 

uma situação, controlar variáveis, observar 

todos os ângulos antes de fazer suposições e 

pular para conclusões e decisões precipitadas 

são atitudes que se podem aprender para uma 

vida melhor em sociedade. O estudo desse tex-

to permite esse desenvolvimento. Por exemplo, 

ao se avaliar a influência da temperatura e da 

pressão na rapidez e na extensão da síntese da 

amônia, somente uma variável era analisada 

por vez: as outras eram fixadas. 

grade de avaliação da Situação de 
Aprendizagem 2

Com o estudo da síntese da amônia, es-

pera-se que os alunos entendam que existem 

transformações químicas que não obedecem 

às previsões estequiométricas, ou seja, que 

em um determinado momento alcançam o 

que se chama de equilíbrio químico, depois 

que as quantidades dos produtos e reagentes 

não mais se alteram. Espera-se também que 

entendam que, no estado de equilíbrio quí-

mico, coexistem reagentes e produtos e que 

as quantidades dessas espécies dependem da 

temperatura e da pressão a que o sistema está 

submetido. mais adiante serão estudados o 

estado de equilíbrio enquanto processo dinâ-

mico e as maneiras de fazer previsões a respei-

to do rendimento de reações que entram em 

equilíbrio químico. 

Nesta Situação de Aprendizagem, espera-

-se que eles tenham compreendido a impor-

tância da amônia nos sistemas natural e 

produtivo.
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Nos tópicos anteriores, foi discutida a sín-

tese da amônia a partir dos gases nitrogênio e 

hidrogênio. Pôde-se notar que foi muito im-

portante controlar as condições experimentais 

adotadas para que houvesse rendimento satis-

fatório, considerando-se a extensão e a rapi-

dez da transformação. também é importante 

conhecer os fatores que afetam a rapidez das 

transformações para controlar outros proces-

sos, como a degradação dos alimentos ou a 

corrosão de estruturas metálicas. É clara, en-

tão, a necessidade de compreender como alte-

rar a rapidez das transformações.

A expressão velocidade, comumente usada 

nos livros didáticos, pode não ser a mais ade-

quada para descrever diferenças nos tempos 

em que ocorrem as transformações quími-

cas, pois sugere que a grandeza medida tem 

SItUAçãO DE APRENDIzAgEm 3 
É POSSíVEL ALtERAR A RAPIDEz COm QUE UmA 

tRANSFORmAçãO QUímICA OCORRE?

caráter vetorial (deslocamento/tempo). A 

expressão taxa de transformação seria mais 

interessante, pois a grandeza em questão 

mede a quantidade de reagentes transforma-

dos, ou a quantidade de produtos formados 

em certo intervalo de tempo. também pode 

ser usada a expressão rapidez das transforma-
ções químicas. 

Para discutir a influência da variação da 

temperatura, do estado de agregação, da con-

centração e da pressão sobre a rapidez das trans-

formações, são propostos experimentos simples, 

que envolvem materiais de baixo custo e que po-

dem ser realizados em sala de aula. Nesta etapa 

inicial, a abordagem dos fatores que afetam a ra-

pidez das reações deve ser feita em nível macros-

cópico, sem entrar nas discussões relacionadas 

ao comportamento dos átomos.

Conteúdos e temas: variáveis que podem modificar a rapidez de uma transformação química (concentra-
ção, temperatura, pressão, estado de agregação e presença do catalisador) e procedimentos experimen-
tais relativos a esse estudo.

Competências e habilidades: organizar, relacionar e interpretar dados para chegar a conclusões sobre as va-
riáveis que podem alterar a rapidez com que uma transformação química ocorre; recorrer aos conhecimen-
tos desenvolvidos sobre as variáveis que podem afetar a rapidez do processo de deterioração dos alimentos 
para a elaboração de propostas de intervenção solidária na sociedade; reconhecer o papel da Química no 
sistema produtivo, analisando a importância dos estudos relacionados ao uso dos catalisadores. 

Sugestão de estratégias de ensino: experimentos e questões apresentadas nos roteiros. 

Sugestão de recursos: materiais para a execução dos experimentos; roteiros de trabalho.

Sugestão de avaliação: questões referentes às atividades experimentais desenvolvidas e problemas que 
exijam a aplicação dos conceitos aprendidos.
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Para iniciar a atividade, solicite aos alunos 

que retomem as ideias discutidas na Situação 

de Aprendizagem 2. Isso pode ser feito por 

meio do seguinte exercício: retome o texto 

lido na Situação de Aprendizagem anterior 

e aponte os fatores que podem afetar a rapi-

dez da síntese da amônia. Você também pode 

perguntar: Será que existem outros fatores que 

podem modificar a rapidez de transformações 

químicas?

Dando continuidade ao estudo, proponha 

experimentos que os levem a reconhecer e a 

analisar como as variações da temperatura 

e do estado de agregação dos materiais po-

dem afetar a rapidez de uma transformação  

química.

As atividades experimentais poderão ser reali-

zadas em grupos de três ou quatro alunos. Nesse 

caso, os comprimidos efervescentes podem ser 

cortados previamente em quatro partes, de for-

ma a usar dois quartos na parte 1 e o restante na 

parte 2. Se a escola não dispuser de laboratório, 

realize o experimento na sala de aula, solicitan-

do o auxílio de alguns alunos. A água quente e a 

água gelada podem ser armazenadas em garrafas 

térmicas. É importante pedir o registro por escrito 

das respostas às questões propostas nos roteiros 

para posterior discussão.

Experimento 1 – Estudando a ra-
pidez da transformação química 
envolvendo comprimido eferves-
cente antiácido1 e água

Certos comprimidos antiácidos contêm 

hidrogenocarbonato de sódio2 e ácido cítri-

co, que reagem entre si quando colocados 

em água. Essa transformação pode ser as-

sim representada: 

Vamos estudar como modificar a rapidez 

dessa transformação química? 

parte 1 – Como a temperatura pode afetar 

a rapidez de uma transformação química?

Antes de iniciar o experimento, reflita 

e responda: Um comprimido efervescente 

leva o mesmo tempo para reagir comple-

tamente na água quente e na água gelada? 

Justifique.

Espera-se que os alunos explicitem o efeito que eles 

acreditam que a temperatura exerça sobre a rapidez 

das reações. Eles poderão responder que o aumento da 

temperatura aumenta a rapidez, diminui a rapidez ou até 

mesmo que não tem efeito algum. O importante é que 

registrem suas ideias iniciais para, ao final do  experimen-

to, poderem discuti-las com seus colegas, compará-las e 

verificar se são coerentes com os resultados experimen-

tais obtidos. A discussão de todas as respostas iniciais, 

corretas ou não, permite aos alunos confrontar suas 

ideias, tirar dúvidas, reconstruir conceitos e aplicá-los à 

situação-problema.

HCO3
 (aq) + H+(aq)  H2O(l) + CO2(g)–

1 O comprimido pode ser de sal de fruta ou vitamina C efervescente.
2 também conhecido como bicarbonato de sódio.
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Agora, leia o procedimento a seguir com 

atenção e execute o que for solicitado por 

seu professor.

materiais

 f 1 comprimido efervescente;

 f 2 copos transparentes e incolores;

 f água gelada;

 f água quente.

procedimento

1. Divida o comprimido efervescente em 

quatro pedaços iguais. Reserve dois deles 

para a parte 2 deste experimento.

2. Coloque água quente em um dos copos 

até a metade de sua capacidade.

3. Faça o mesmo com a água gelada no outro copo.

4. Adicione, simultaneamente, um pedaço 

do comprimido em cada copo. Observe e 

responda às questões a seguir.

Questões para análise do experimento

1. Que diferenças você observou na transfor-

mação química estudada quando se utiliza 

água em diferentes temperaturas?

Com água quente, as bolhas aparecem em menos tempo e a 

transformação termina mais rapidamente.

2. Qual é a relação que pode ser estabelecida 

entre o tempo de ocorrência de uma trans-

formação química e sua rapidez?

Quanto menor o tempo da transformação, maior a sua  

rapidez.

3. A variação da temperatura da água influen-

ciou a rapidez da reação estudada? Justifique.

Sim. A transformação feita a uma temperatura maior foi mais 

rápida; portanto, a temperatura influencia na rapidez da  

transformação estudada.

4. As previsões que você fez antes de observar os 

fatos experimentais (releia sua resposta para a 

questão inicial) foram coerentes com os resulta-

dos? Se isso não ocorreu, explique as diferenças.

 Os alunos deverão comparar os resultados do experimento 

com suas previsões, verificando se estão coerentes ou não. 

Caso não estejam, deve-se discutir as discrepâncias.

parte 2 – Como a superfície de 
contato pode afetar a rapidez de 
uma transformação química?

Antes de iniciar o experimento, reflita e res-

ponda: Um comprimido efervescente tritura-

do leva o mesmo tempo para reagir que um 

comprimido efervescente inteiro? Justifique.

Espera-se que os alunos explicitem o efeito que eles acre-

ditam que a superfície de contato exerce sobre a rapidez 

das reações. Eles poderão responder que o aumento da 

superfície de contato aumenta a rapidez, diminui a rapidez 
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Questões para análise do experimento

1. Em qual das situações houve maior su-

perfície de contato entre os reagentes? 

Justifique.

Houve maior superfície de contato na situação em que o 

comprimido estava triturado, pois partes que antes se en-

contravam em seu interior entram em contato com a água 

assim que são adicionadas a ela. Por esse motivo, diz-se que 

a superfície de contato entre a água e o comprimido tritu-

rado é maior que a superfície de contato entre a água e o 

comprimido inteiro.

ou até mesmo que não tem efeito algum. O importante é 

que registrem suas ideias iniciais para, ao final do experi-

mento, poderem discuti-las com seus colegas, compará-

-las e verificar se são coerentes com os resultados experi-

mentais obtidos. A discussão de todas as respostas iniciais, 

corretas ou não, permite aos alunos confrontar suas ideias, 

tirar dúvidas, reconstruir conceitos e aplicá-los à situação-

-problema.

Agora, leia o procedimento a seguir com 

atenção e execute o que for solicitado por 

seu professor.

materiais

 f duas partes do comprimido efervescente 

reservadas na parte 1 do experimento;

 f água à temperatura ambiente;

 f 2 copos transparentes e incolores;

 f colher de sopa;

 f pires.

procedimento

1. Coloque água, em temperatura ambien-

te, nos dois copos até a metade da sua 

capacidade.

2. Utilizando a colher, triture um dos pedaços 

do comprimido efervescente em um pires.

3. Adicione simultaneamente o pedaço do 

comprimido inteiro em um dos copos e 

o pedaço triturado no outro. Observe e 

responda às questões a seguir.

2. Quais diferenças você observou na trans-

formação química estudada quando se uti-

liza comprimido efervescente em diferentes 

estados de agregação? 

Quando o comprimido está triturado, as bolhas aparecem 

em menos tempo e a transformação termina mais rapida-

mente.

3. A variação da superfície de contato afetou 

a rapidez da reação estudada? Como? 

Sim. Observa-se que, quanto maior a  superfície de contato, 

maior será a  rapidez da transformação.
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4. Suas previsões (resposta da questão inicial) 

foram coerentes com os resultados? Se isso 

não ocorreu, tente explicar as diferenças.

O aluno deverá comparar os resultados do experimento com 

suas previsões,  verificando se estão coerentes ou não. Caso 

não estejam, deve-se discutir as discrepâncias.

As discussões devem levar à conclusão de 

que o aumento de temperatura e da superfície 

de contato aumentam a rapidez das transfor-

mações. É importante frisar que essas modi-

ficações podem ou não ter efeito observável, 

dependendo da situação estudada. 

Na próxima etapa da atividade, ampliam-se 

os estudos sobre as variáveis que podem afetar 

a rapidez de uma transformação, abordando o 

efeito da variação da concentração dos reagen-

tes. A nova atividade experimental proposta 

pode ser aplicada da mesma forma que o expe-

rimento anterior. Para que se consiga respon-

der à pergunta inicial apresentada no roteiro, o 

conceito de concentração deve estar bem claro. 

A retomada pode ser feita comparando-se um 

copo com suco de frutas concentrado com ou-

tro contendo o mesmo suco diluído, atentan-

do-se para diferenças na intensidade da cor. O 

conceito de diluição como acréscimo de sol-

vente, causando diminuição da concentração 

das soluções, deve ser bem compreendido, mas 

não há necessidade de abordar, neste momen-

to, os cálculos envolvidos nesse processo.

Experimento 2 – Estudando a ra-
pidez da transformação química 
envolvendo hidrogenocarbonato 
de sódio e vinagre

Antes de iniciar o experimento, reflita e 

responda: Na reação do hidrogenocarbonato 

com ácido há formação de gás carbônico. Essa 

reação ocorrerá com a mesma rapidez se utili-

zarmos soluções com concentrações diferentes 

de vinagre (é importante lembrar que o vinagre 

contém ácido acético)? Considere que foram 

utilizadas quantidades iguais de hidrogenocar-

bonato de sódio nos diferentes sistemas.
Espera-se que, novamente, os alunos reflitam sobre o 

efeito que eles acreditam que a concentração de um dos 

reagentes tem sobre a rapidez das reações. Eles poderão 

responder que o aumento da concentração aumenta a ra-

pidez, diminui a rapidez ou que não tem efeito algum. O 

importante é que eles registrem suas ideias iniciais para po-

der discuti-las com seus colegas, compará-las e verificar se 

são consistentes com os resultados experimentais obtidos. 

A discussão de todas as respostas iniciais, corretas ou não, 

permite aos alunos confrontar suas ideias, tirar dúvidas, re-

construir conceitos e aplicá-los à situação-problema.

Agora, leia o procedimento a seguir com 

atenção e execute o que for solicitado por 

seu professor.

materiais

 f 2 copos de vidro transparentes e incolores;

 f 1 colher de chá;

 f 1 colher de sopa;

 f hidrogenocarbonato de sódio em pó;
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Questões para análise do experimento

1. Considere que o volume final nos dois co-

pos seja o mesmo. Levando em conta as 

quantidades de vinagre adicionadas em 

cada copo, as concentrações das soluções 

assim preparadas são iguais ou diferentes? 

Explique. 

Diferentes. Como o volume de água era o mesmo nos dois 

copos, naquele em que foram colocadas quatro colheres de 

vinagre a concentração é maior.

2. Com base nos tempos de transformação 

observados, o que você conclui a respeito 

da rapidez dessa transformação quando a 

concentração do ácido é alterada? 

Quando a concentração de ácido é maior, a transformação 

é mais rápida.

3. Suas previsões (resposta à questão ini-

cial) foram coerentes com os resultados? 

Se isso não ocorreu, tente explicar as  

diferenças.

Os alunos deverão comparar os resultados do experimento 

com suas previsões, verificando se estão coerentes ou não. 

Caso não estejam, deve-se discutir as discrepâncias.

4. Faça uma previsão do que aconteceria 

com a concentração da solução no copo 2 

se fosse adicionada água de forma que seu 

volume dobrasse. A rapidez da reação seria 

modificada? Justifique.

 f vinagre;

 f relógio para medir o tempo (em segun-

dos) da transformação;

 f água.

procedimento

1. Em um dos copos (copo 1), coloque duas 

colheres de sopa de vinagre.

2. No outro copo (copo 2), coloque quatro 

colheres de sopa de vinagre.

3. Adicione água nos dois copos de forma 

a preenchê-los até a metade, deixando a 

mesma altura nos dois.

4. Adicione 1 colher (chá) de hidrogenocar-

bonato de sódio à solução de água com 

vinagre contida no copo 1 e marque o 

tempo necessário para que o hidrogeno-

carbonato de sódio seja totalmente con-

sumido. Anote o tempo na tabela a seguir.

5. Adicione a mesma quantidade de hidro-

genocarbonato de sódio à solução do 

copo 2 e novamente marque o tempo ne-

cessário para que o hidrogenocarbona-

to de sódio seja totalmente consumido. 

Anote o tempo na tabela a seguir.

Sistemas tempo (s)

Copo 1

Copo 2

tabela 6.
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Adicionando água à solução, a concentração diminuiria; por 

esse motivo, a rapidez da transformação deve diminuir. Se a 

quantidade de água adicionada for suficiente para dobrar o 

volume, a concentração cairá pela metade e ficará igual à 

do copo 1.

5. Para estudar o efeito da temperatura sobre 

a rapidez de reação do comprimido efer-

vescente, seria possível usar um comprimi-

do inteiro em água quente e outro tritura-

do em água gelada? Por quê?

Não, pois estaríamos modificando duas variáveis ao mesmo 

tempo e não daria para saber se as mudanças observadas se-

riam decorrentes da variação da temperatura ou da variação 

da superfície de contato. 

6. Para estudar o efeito da concentração da 

solução de vinagre sobre a rapidez da re-

ação com hidrogenocarbonato de sódio, 

seria possível usar uma solução à tempera-

tura ambiente e outra aquecida? Por quê?

Não, pois novamente estaríamos alterando duas variáveis ao 

mesmo tempo e não daria para saber se as mudanças obser-

vadas seriam decorrentes da variação da concentração ou da 

temperatura.

Neste momento, podem ser realizadas a 

síntese e a análise das observações feitas. Colo-

que na lousa os resultados obtidos pelos dife-

rentes grupos. Retome as previsões feitas antes 

do experimento. Para ajudá-los, pergunte em 

qual copo a transformação química se deu em 

menos tempo, e em seguida, pergunte se di-

riam que a rapidez da transformação química 

foi maior no copo 1 ou no 2. Deve-se chegar 

à conclusão de que o desprendimento de gás 

carbônico foi mais rápido na reação que utili-

zou como reagente uma solução de vinagre de 

maior concentração. É interessante também 

ressaltar a ideia de que a concentração da so-

lução do copo 2 é o dobro da do copo 1, pois 

contém o dobro da quantidade de soluto para 

uma mesma quantidade de solução.

 A discussão da resposta a ser dada para 

a questão 4 permitirá relembrar que, no pro-

cesso de diluição, ocorre adição de solvente 

a uma solução, causando diminuição na sua 

concentração. Nesse caso, a concentração cai-

rá para a metade, pois o volume da solução 

terá dobrado, diminuindo a rapidez da trans-

formação.

Dessa forma, pode-se dizer que o aumento 

da concentração dos reagentes pode aumentar 

a rapidez das transformações químicas. É im-

portante alertá-los para o fato de que existem 

transformações químicas em que mudanças 

na concentração de um ou mais reagentes po-

dem não influir em sua rapidez. 

desafio!

Para estudar o efeito da concentração dos 

reagentes na rapidez da transformação quími-

ca que ocorre entre tiossulfato de sódio e ácido 

clorídrico, foram feitos alguns experimentos. Os 

resultados obtidos estão descritos na tabela a 

seguir.

S2O3 (aq) + 2 H+(aq) → S(s) + SO2(g) + H2O(l)2-
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Experimento 
Concentração de  

tiossulfato (mol · L–1)
Concentração de ácido 
clorídrico (mol · L–1)

tempo(s)

1 0,100 0,50 28

2 0,050 0,50 63

3 0,025 0,50 131

4 0,100 0,30 29 

5 0,100 0,10 28

tabela 7.

Para ampliar ainda mais a discussão so-

bre as variáveis que podem afetar a rapidez 

das transformações químicas, retome a ideia, 

apresentada na Situação de Aprendizagem re-

ferente à síntese da amônia, de que a pressão 

também pode influir na rapidez com que as 

transformações químicas ocorrem.

As atividades experimentais possibili-

tam uma discussão sobre a importância do 

controle de variáveis nos estudos experi-

mentais. 

A conclusão deve ser que, se nos experi-

mentos realizados vários fatores tivessem 

sido variados ao mesmo tempo, não seria 

possível analisar a influência de cada um de-

les. Dessa forma, mostra-se a necessidade do 

controle de variáveis ao se planejar e executar 

um experimento.

Ao analisar esses dados, o que você pode 

concluir sobre o efeito da variação da concentra-

ção de cada um dos reagentes na rapidez dessa 

transformação química?

Para analisar a influência da concentração de cada rea-

gente, é necessário observar na tabela os resultados dos 

experimentos em que a concentração de um dos reagen-

tes analisados muda e a do outro é mantida constante. 

Sendo assim, temos:

• Nos experimentos 1, 2 e 3, a concentração do tiossulfa-

to muda e a concentração do ácido permanece a mesma. 

Quando a concentração do tiossulfato é reduzida pela me-

tade, o tempo de transformação aumenta. Pode-se, então, 

concluir que uma diminuição na concentração de tiossul-

fato acarreta diminuição na rapidez da transformação.

• Nos experimentos 4 e 5, a concentração de ácido muda 

e a concentração do tiossulfato permanece a mesma. 

Quando a concentração do ácido é reduzida, o tempo 

de transformação permanece praticamente inalterado. 

Pode-se, então, concluir que a variação na concentração 

do ácido não afeta a rapidez da transformação.

• No experimento com o vinagre, verifica-se que o au-

mento da concentração de vinagre aumenta a rapidez 

da transformação. No entanto, isso não é uma regra que 

vale sempre. Existem transformações em que a variação da 

concentração de um dos reagentes não afeta sua rapidez.
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Catalisadores nas transformações 
químicas 

Como já discutimos no estudo da obtenção da 

amônia, Haber, além de controlar as condições de 

temperatura e de pressão para obter amônia em 

escala industrial de maneira economicamente viá-

vel, também testou vários catalisadores para tentar 

acelerar a síntese sem precisar aumentar a tempe-

ratura. Descobriu que, se fizesse reagir os gases 

hidrogênio e nitrogênio sobre superfícies de ferro 

aquecidas, a rapidez de obtenção da amônia au-

mentaria, permitindo uma sensível diminuição nos 

custos energéticos envolvidos na sua produção. 

Estudos sobre catalisadores são muito im-

portantes para a indústria. Em 2007, o cientista 

alemão gerhard Ertl recebeu o prêmio Nobel de 

Química ao propor explicações microscópicas 

que permitem compreender os processos catalí-

ticos, com destaque para o que acontece no pro-

cesso Haber-Bosch, de grande relevância prática. 

As transformações químicas podem ter sua 

rapidez aumentada sem que seja necessário au-

mentar a temperatura, a superfície de contato, a 

concentração ou a pressão dos reagentes. Exis-

tem substâncias que aceleram as transformações 

químicas, sem ser consumidas nos processos em 

que estão envolvidas. Essas substâncias são cha-

madas catalisadores e são conhecidas principal-

mente por sua utilização nos automóveis. Nesse 

caso, os catalisadores são esferas dos metais pa-

ládio ou platina que são acopladas ao escapa-

mento dos carros e que aceleram a transforma-

ção de alguns dos gases resultantes da queima 

dos combustíveis nos motores em outros gases 

menos poluentes. Como exemplo, podemos citar 

a transformação do monóxido de carbono (CO) 

em dióxido de carbono (CO2). 

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto e maria 
Fernanda Penteado Lamas especialmente  

para o São Paulo faz escola.

Existem materiais que podem alterar 
a rapidez de uma transformação 
química? 

O estudo do efeito do catalisador finaliza-

rá a abordagem em nível macroscópico das 

variáveis que podem alterar a rapidez de uma 

transformação química. Para contextualizar 

esse estudo, é importante conhecer algumas 

de suas aplicações tecnológicas. A análise de 

dados experimentais auxilia a compreensão 

da ação dos catalisadores e favorece o de-

senvolvimento de habilidades relacionadas à 

leitura e interpretação de tabelas.

Questões para análise do texto

1. Explique o que é catalisador.

Catalisador é uma substância que aumenta a rapidez de uma 

transformação química e é regenerada no final da transfor-

mação. Aqui é importante não exigir que os alunos definam 

catalisador exatamente desse modo, mas que expliquem 

com suas palavras o que é catalisador.

2. Cite exemplos de situações em que o uso de 

catalisadores é importante.

O uso de catalisadores é importante nos processos industriais, 
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como na síntese da amônia e na hidrogenação de óleos; na trans-

formação do CO(g) em CO2(g) em escapamentos de automó-

veis; na etapa da coagulação do leite durante a fabricação de quei-

jos etc. Nessa resposta podem surgir outras aplicações de catalisa-

dores. É importante verificar se elas são condizentes com o seu 

significado. Inúmeros processos industriais utilizam catalisadores.

A seguir, para discutir a influência dos 

catalisadores sobre a rapidez das transfor-

mações químicas, serão apresentados al-

guns resultados experimentais referentes à 

interação do metal zinco com ácido clorí-

drico na presença e na ausência de cobre 

metálico.

A tabela a seguir apresenta o que ocorre 

quando zinco (zn) e cobre (Cu) são mistura-

dos separadamente com ácido clorídrico.

observações para os sistemas zn/HCl e zn/HCl/Cu

Experimento reagentes
tempo para liberar  

30 cm3 de H2(s)
observações

3
0,5 g de zn + 10 cm3 de 

HCl (0,5 mol · L–1)
315 _

4
0,5 g de zn + 10 cm3 de HCl 
(0,5 mol · L–1) + 0,5 g de Cu

144
massa de cobre não 

se altera

tabela 9. tabelas 8 e 9 adaptadas de: gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química (org.). Interações e transformações II: 
Química – Ensino médio: reelaborando conceitos sobre transformações químicas: cinética e equilíbrio. Livro do aluno. 3. ed.  
São Paulo: Edusp, 2005. p. 56.

3. O que se manteve constante quando se com-

param os experimentos 1 e 2? O que variou? 

Foram mantidos constantes a massa dos metais, o volume da 

solução de ácido clorídrico e a concentração de ácido clo-

rídrico. O que variou foi o metal usado: em um experimento 

usou-se zinco e em outro, cobre.

4. Foram observadas diferenças nos resulta-

dos? Quais?

Sim. Percebe-se a ocorrência de uma transformação química 

quando há interação do zinco com a solução de ácido clorídri-

observações para os sistemas zn/HCl e Cu/HCl
Experimento reagentes observações

1 0,5g zn + 10 cm3 de HCl (0,5 mol · L–1) Liberação de gás hidrogênio e calor

2 0,5g Cu + 10 cm3 de HCl (0,5 mol · L–1)
Não foram observadas alterações no 

sistema
tabela 8. 

co, mas não se percebe a ocorrência de transformação química 

quando há interação do cobre com a solução de ácido clorídrico.

Quando o metal zinco (zn) é misturado com 

uma solução de ácido clorídrico (HCl) forma-se 

o gás hidrogênio (H2). A tabela a seguir apre-

senta as observações feitas quando zinco (zn) 

e ácido clorídrico (HCl – 0,5 mol · L–1) são mis-

turados na presença e na ausência de cobre. Fo-

ram feitas medidas do tempo necessário para a 

formação de 30 cm3 do gás hidrogênio (H2). 
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5. O que se manteve constante quando se com-

param os experimentos 3 e 4? O que variou?

Foram mantidos constantes a massa de zinco, o volume e a 

concentração da solução de ácido clorídrico. O que variou 

foi a presença de cobre: no primeiro experimento não havia 

cobre e, no segundo, esse metal estava presente.

6. Foram observadas diferenças nos resulta-

dos? Quais?

Sim. No primeiro experimento o tempo gasto para a forma-

ção de 30 cm3 de gás hidrogênio foi bem maior do que no 

segundo experimento, em que o cobre estava presente. 

7. Por que foram realizados os experimentos 1 e 2?

Para mostrar que o metal zinco reage com a solução de ácido 

clorídrico em um tempo mensurável e que o metal cobre, 

nesse tempo, não reage. Se o cobre reagisse, não poderia ser 

usado como catalisador.

8. O que se pode dizer sobre a ação do cobre 

na transformação?

O cobre agiu como catalisador. Pode-se chegar a essa con-

clusão observando-se que o tempo gasto para a obtenção 

de um mesmo volume de H2(g) foi menor no  experimento 

que continha cobre.

Quando uma substância age de maneira 

semelhante à do cobre na transformação estu-

dada, dizemos que essa substância age como 

um catalisador.

Uma apresentação oral das respostas per-

mite retomar a discussão sobre a importância 

do controle de variáveis ao se planejar uma 

atividade experimental. A análise dos resulta-

dos deve levar à conclusão de que a presença 

de um catalisador em uma transformação au-

mentará a sua rapidez. Podem também ser da-

dos outros exemplos da ação de catalisadores, 

como a que ocorre na decomposição da água 

oxigenada em presença de sangue ou a da di-

gestão de alimentos em presença de enzimas.

Ainda sobre esse assunto, proponha aos 

alunos a seguinte pesquisa:

A Resolução no 18 do Conselho 

Nacional do meio Ambiente (Co-

nama), de 6 de maio de 1986, esta-

beleceu limites máximos de emissão de 

poluentes do ar para os motores e veículos 

automotores novos. Esses limites deveriam ser 

obedecidos a partir de junho de 1988. Para 

cumprir essa resolução foi necessário que os 

carros novos já saíssem da fábrica com catali-

sadores. Faça uma pesquisa sobre os catalisa-

dores utilizados em automóveis. Busque 

informações em livros didáticos, jornais, revis-

tas, na internet etc. Procure saber qual é a fun-

ção do catalisador, de que é feito, como é 

construído, como funciona, dê exemplos de 

algumas das transformações químicas das 

quais ele participa etc. Escreva um pequeno 

texto com os resultados da sua pesquisa.

Nessa pesquisa, espera-se que os alunos busquem informações 

para ampliar seus conhecimentos sobre catalisadores automo-

tivos. No texto estudado em sala de aula já existem algumas in-

formações sobre esses catalisadores, mas, com a pesquisa, eles 

terão a oportunidade de encontrar várias outras, por exemplo:

• Além da platina e do paládio, é possível usar outros metais, 

como ródio e molibdênio.

• O conversor catalítico dos automóveis, em geral, tem es-

trutura em forma de colmeia para aumentar a superfície de 

contato entre os gases e o catalisador.

• O conversor catalítico dos automóveis é chamado de “três 

vias”, pois transforma monóxido de carbono, hidrocarbonetos 
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voláteis e óxidos de nitrogênio em substâncias como gás ni-

trogênio e gás carbônico. Neste caso, é interessante discutir 

que, apesar de o gás carbônico ser menos nocivo do que o 

monóxido de carbono, ele também é considerado poluente.

• O catalisador não elimina totalmente os gases poluentes 

emitidos pelos automóveis porque parte dos gases tóxicos não 

é convertida e também porque o automóvel continua emitin-

do gás carbônico.

1. Considerando o que foi estudado 

em sala de aula sobre os fatores que 

podem alterar a rapidez das trans-

formações químicas, responda às questões: 

a) Por que alimentos armazenados na ge-

ladeira demoram mais para estragar do 

que fora dela?

Porque na geladeira a temperatura é menor; portanto, as 

transformações químicas que levam à deterioração dos ali-

mentos ocorrem de maneira mais lenta.

b) Qual item vai estragar mais rapidamen-

te à temperatura ambiente: uma peça 

inteira de 500 g de carne ou 500 g de 

carne moída? Justifique sua resposta.

Quinhentos gramas de carne moída vão estragar mais rapi-

damente, pois, nesse caso, existe uma superfície de contato 

maior entre a carne e as substâncias ou os micro-organis-

mos presentes no ambiente, o que aumenta a rapidez das 

transformações químicas que levam à deterioração.

2.  (Fuvest – 1993) Para remover uma mancha 

de um prato de porcelana, fez-se o seguin-

te: cobriu-se a mancha com meio copo de 

água fria, adicionaram-se algumas gotas 

de vinagre e deixou-se por uma noite. No 

dia seguinte, a mancha havia clareado le-

vemente. Usando apenas água e vinagre, 

sugira duas alterações no procedimento, 

de modo que a remoção da mancha possa 

ocorrer em menor tempo. Justifique cada 

uma das alterações propostas.

Pode-se colocar mais vinagre no prato sem mudar o volume 

de água. Dessa maneira, haverá aumento da concentração 

do vinagre, o que pode levar a um aumento na rapidez de 

transformação. Pode-se também usar água quente, pois o 

aumento da temperatura aumenta a velocidade das reações.

Para finalizar esta Situação de Aprendiza-

gem, proponha uma atividade extraclasse na 

qual os alunos levantem os conhecimentos da 

comunidade em que vivem sobre os fatores 

que podem afetar o processo de degradação 

dos alimentos. 

Faça uma entrevista com seus familia-

res e amigos para avaliar que impor-

tância eles atribuem ao conhecimento 

dos fatores que afetam a rapidez de degradação dos 

alimentos e o que sabem sobre o assunto.

roteiro para entrevista

Podem ser utilizadas as seguintes  questões:

Você costuma observar as datas de validade 

quando compra um alimento?

(   ) nunca            (   ) sempre            (   ) às vezes  

Por quê? ________________________________

Você consumiria um alimento fora do prazo 

de validade?
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(   ) nunca      (   ) não olho as datas de validade    

(   ) às vezes  

Por quê? ________________________________

Você costuma observar as condições em que 

os alimentos estão estocados nos supermerca-

dos/feiras quando faz compras (temperatura da 

geladeira ou do freezer, alimentos cobertos ou 

descobertos, condições das embalagens)?

(   ) nunca            (   ) sempre             (   ) às vezes  

Por quê? ________________________________

As análises feitas pelos diferentes grupos podem ser apre-

sentadas por meio de cartazes a ser afixados nos murais 

da escola. As respostas obtidas nas entrevistas podem ser 

organizadas de forma a mostrar quais as porcentagens das 

pessoas entrevistadas que consideram ou não importante 

observar os prazos de validade e as condições de arma-

zenamento de alimentos. Destaque também as respostas 

que  contenham conhecimentos sobre os fatores que afe-

tam a velocidade de degradação dos alimentos, tais como 

temperatura ou superfície de contato.

A partir dos conhecimentos adquiridos nas 

atividades anteriores e das informações levan-

tadas na pesquisa, os alunos podem responder 

à questão:

1. É possível relacionar prazos de validade e 

condições de armazenamento de alimentos 

com seus conhecimentos sobre rapidez das 

reações químicas? Como você explicaria, 

utilizando seus conhecimentos, a impor-

tância de considerar a data de validade de 

um alimento, bem como suas condições de 

armazenamento?

Pretende-se que os alunos discutam que é importante ve-

rificar os prazos de validade dos alimentos, mas que esses 

prazos só valem se forem seguidas as recomendações de ar-

mazenamento. Por exemplo, quando um produto com pra-

zo de validade de seis meses, se conservado em congelador 

(T  –18 °C), for armazenado em geladeira (T  – 4°C), seu 

prazo de validade diminui, pois, como foi discutido ante-

riormente, o aumento da temperatura acelera a rapidez das 

transformações químicas. Para concluir o trabalho, avalie a 

necessidade ou não de esclarecer a população local sobre a 

importância de conhecer formas e limitações dos processos 

de conservação dos alimentos.

grade de avaliação da Situação de 
Aprendizagem 3

Espera-se que, com a realização dessas ati-

vidades, os alunos compreendam, sob uma 

perspectiva fenomenológica, os possíveis 

efeitos da variação de alguns fatores, como 

temperatura, pressão, estado de agregação, 

concentração ou uso de catalisadores, sobre a 

rapidez de uma transformação química. Espe-

ra-se também que eles desenvolvam as habili-

dades de levantamento e análise de hipóteses/

dados experimentais; leitura e interpretação 

de textos e tabelas; coleta, organização e aná-

lise de informações obtidas em entrevistas.

Ao analisar os procedimentos utilizados 

nas diferentes atividades, os alunos devem 

compreender a importância do controle de 

variáveis quando se planeja um experimen-
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de envolver um raciocínio mais complexo, essa 

abordagem permite a transição do concreto (o 

que pode ser visto ou medido) para o abstrato 

(o que pode ser imaginado ou suposto). Serão 

apresentadas atividades que envolvem questões e a 

leitura de um texto, sempre buscando permitir aos 

alunos que imaginem o que poderia estar ocorren-

do em nível atômico nos fenômenos analisados.

Na Situação de Aprendizagem anterior, os 

fatores que podem alterar a rapidez das trans-

formações químicas foram considerados em ní-

vel macroscópico. Nesta etapa do trabalho, esses 

fatores serão analisados sob o ponto de vista 

microscópico, ou seja, serão discutidos mode-

los microscópicos que buscam explicar as dife-

renças na rapidez das transformações. Apesar 

Conteúdos e temas: modelos explicativos para compreender a rapidez das transformações químicas.

Competências e habilidades: aplicar modelos microscópicos para explicar os fatores que podem afetar a 
rapidez das transformações químicas; desenvolver conexões hipotético-lógicas utilizando modelos mi-
croscópicos que possibilitem previsões acerca das diferenças na rapidez das transformações químicas.

Sugestão de estratégias de ensino: leitura e discussão de textos.

Sugestão de recursos: texto e questões.

Sugestão de avaliação: questões referentes às atividades desenvolvidas e problemas que exigem a aplica-
ção dos conceitos aprendidos.

SItUAçãO DE APRENDIzAgEm 4 
COmO UtILIzAR mODELOS mICROSCóPICOS PARA EXPLICAR AS 
DIFERENçAS NA RAPIDEz DAS tRANSFORmAçõES QUímICAS?

to ou quando se analisa dados, eles também 

devem ser capazes de aplicar essas ideias em 

outros contextos.

Ao analisar as informações coletadas nas 

entrevistas sobre os conhecimentos da popula-

ção em relação aos fatores que podem afetar o 

processo de degradação dos alimentos, é neces-

sário que estabeleçam relações entre os concei-

tos específicos estudados em sala de aula e as 

situações práticas, como a avaliação das condi-

ções de conservação de um alimento.

Para iniciar a atividade, estimule os alunos 

a elaborar modelos microscópicos que pos-

sam explicar alguns dos fenômenos que ob-

servam usualmente. É importante frisar que 

os modelos são representações limitadas e que 

utilizam recursos como esferas de cores dife-

rentes apenas para diferenciar os átomos. Por-

tanto, não se pode concluir, por exemplo, que 

o átomo de hidrogênio é azul ou que o átomo 

de oxigênio é cinza. 
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Podem, então, ser retomadas as discussões 

já feitas na 2a série sobre as interações entre 

partículas. Isso pode ser feito a partir das 

questões a seguir.

Considere três recipientes fechados, um de-

les contendo gelo, outro contendo água líqui-

da e outro contendo vapor de água. 

 f Em qual dos casos a água terá forma fixa e 

ocupará um espaço definido? 

 f Em qual dos casos a água não terá forma 

fixa, mas ocupará um espaço definido? 

 f Em qual dos casos a água não terá forma 

fixa e ocupará todo o espaço disponível?

Imagine como estariam as moléculas de 

água em cada um dos béqueres e faça um de-

senho representando o seu comportamento 

nos três estados. 

Você pode colocar essas questões na lou-

sa, dividir os alunos em grupos de 4 ou 5 e 

pedir que, após uma breve discussão, deem as 

respostas por escrito. Os desenhos podem ser 

transcritos na lousa por eles.

Em seguida, proponha uma discussão 

sobre as diferenças de comportamento das 

moléculas de água com a variação de tem-

peratura do material. Para iniciá-la, é im-

portante resgatar o que foi estudado sobre 

o comportamento das partículas que com-

põem os materiais nos estados sólido, líquido 

e gasoso. 

Devem ser apresentadas inicialmente as ca-

racterísticas macroscópicas que diferenciam 

os três estados: os sólidos têm forma e volume 

definidos, os líquidos só têm volume definido e 

os gases não têm nem forma nem volume defi-

nidos, assumindo a forma e o volume do reci-

piente que os contém. Em seguida, analise os 

desenhos feitos pelos alunos e chame a atenção 

para as diferenças de interação entre as molé-

culas de água nos três estados, mostrando que, 

no sólido, a interação é a maior e, no gasoso, é 

a menor. É comum apresentarem concepções a 

respeito de espaços vazios entre as partículas, 

que seriam sempre menores no estado sólido ou 

sempre maiores nos estados líquido e gasoso. 

Essas concepções podem levar a conclu-

sões equivocadas, como no caso da água, que, 

no estado sólido, apresenta uma organização 

de moléculas que ocupa um volume maior do 

que no estado líquido, embora a interação en-

tre elas seja maior no estado sólido.

Um exemplo de desenho que pode ser feito 

para orientar a discussão é apresentado a seguir:
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Figura 3

Dessa forma, deve-se chegar à conclusão 

de que a matéria é constituída de partículas 
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que se movem incessantemente, com certa 

rapidez a cada temperatura. O aumento na 

temperatura significa aumento na rapidez 

de movimentação das partículas, aumen-

tando sua energia cinética e diminuindo sua  

interação.

Para retomar a abordagem da ocorrên-

cia das transformações químicas em termos 

microscópicos, pode ser proposta a seguinte 

questão, a ser respondida em pequenos gru-

pos, por escrito:

Conforme estudado na Situação de Apren-

dizagem 2, sabemos que o gás hidrogênio reage 

com o gás nitrogênio formando amônia. Essa 

transformação está representada pela equação 

a seguir:

3H2 (g)  +  N2(g)  →  2NH3(g)

Represente, por meio de desenhos, o compor-

tamento das moléculas de hidrogênio e de nitro-

gênio durante a transformação.

Alguns dos desenhos feitos podem ser re-

produzidos na lousa pelos próprios alunos. 

Em seguida, lembre-os que a transformação 

química envolve um rearranjo de átomos e 

que há quebra das ligações existentes entre 

os átomos dos reagentes e formação de novas 

ligações entre esses átomos, resultando nos 

produtos. Para iniciar essa discussão questio-

ne-os: O que ocorre com as ligações entre os 

átomos que compõem os reagentes durante uma 

transformação? Como esses átomos formam os 

produtos?

Nesse momento, pode ser lançada a ideia 

de que a quebra das ligações entre os áto-

mos que compõem os reagentes pode ocorrer 

quando as partículas colidem e que essa coli-

são, chamada choque efetivo, deve ter certas 

características que serão vistas mais adiante.

A ideia de que choques entre partículas po-

dem provocar rupturas e formação de novas 

ligações não é de difícil compreensão. Pode-se 

concretizá-la por meio de simulações (usan-

do-se bolas de isopor ou outros objetos) e, se 

houver condições, animações encontradas na 

internet. Sugerimos duas animações que estão  

disponíveis em: <http://group.chem.iastate.edu/ 

greenbowe/sections/projectfolder/animations/ 

HCl(aq).html> e <http://group.chem.iastate.

edu/greenbowe/sections/projectfolder/anima 

tions/H2Osingleeq.html>. Acesso em: 6 nov. 

2013.

Dando continuidade à abordagem, é im-

portante que sejam estabelecidas relações en-

tre a rapidez de movimentação das partículas 

e a rapidez das transformações. Para iniciar 

essa discussão, proponha a seguinte questão: 

Considerando o que já foi estudado sobre a for-

mação da amônia a partir dos gases hidrogênio 

e nitrogênio, podemos dizer que a rapidez com 

que ocorre essa transformação é modificada 

quando aumentamos a temperatura do sistema. 

Por que isso ocorre? 

Após a elaboração das respostas pelos 

alunos, retome o assunto respondendo que 

a transformação ocorreria mais rapidamen-

te com o aumento da temperatura, pois as 
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moléculas dos reagentes estariam se moven-

do com mais rapidez e colidindo com mais 

força e maior frequência. Dessa forma, se-

riam facilitadas as quebras das ligações en-

tre os átomos dos reagentes e as formações 

das ligações entre os átomos do produto. 

Para introduzir o conceito de choque efe-

tivo, você pode perguntar: Todas as colisões 

entre partículas possibilitam a quebra das liga-

ções entre os reagentes e a formação de novas 

ligações nos produtos?

A resposta seria dada por você, que apre-

sentaria o conceito de choque efetivo como 

aquele que envolve certa energia e que ocorre 

com certa orientação. 

É importante também que sejam estabele-

cidas relações entre a concentração dos rea-

gentes, as colisões entre partículas e a rapidez 

das transformações. 

Para iniciar essa discussão, sugerimos a se-

guinte questão:

Considere a reação entre zinco metálico 

em pó e solução de ácido clorídrico a 25ºC,  

representada pela equação a seguir:

zn(s)  +  2HCl (aq)    H2 (g)  +  znCl2 (aq)

Forneça a informação de que experimen-

tos mostram que, à temperatura constante, o 

aumento da concentração da solução de HCl 

causa aumento na rapidez de formação dos 

produtos. Caso disponha de zinco e de solu-

ção de ácido clorídrico ou de ácido muriático, 

seria interessante mostrar esse efeito em vez 

de descrevê-lo.

A análise dos esquemas apresentados na 

Figura 4 pode auxiliar os alunos a criar um 

modelo explicativo em nível microscópico que 

considere o comportamento das partículas re-

agentes envolvidas.

Considere que os esquemas representam 

a situação imediatamente anterior ao início 

da reação, ou seja, os reagentes acabaram de 

ser misturados e ainda não houve a formação 

dos produtos em nenhum dos dois recipientes. 

Atente-se também para a representação das 

moléculas de água, solvente utilizado no pre-

paro da solução de ácido clorídrico. A tempe-

ratura é a mesma para os dois recipientes.
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Figura 4. Representação simplificada para fins didáticos, 
sem o íon hidrônio (ou hidroxônio) H3O

+ e sem a solvata-
ção dos íons.

As seguintes questões podem auxiliar a 

análise:

QUIM_CP_vol1_3s_2014.indd   51 17/07/14   14:33



52

 f O estado de agregação do zinco é o mesmo?

 f O número de íons H+ e Cl– e de átomos de Zn 

é igual nos dois recipientes?

 f O número de moléculas de água é igual nos 

dois recipientes?

 f Em qual dos recipientes a concentração de 

H+ e de Cl– é maior?

 f Em qual dos recipientes é mais provável 

que os íons H+ e Cl– e os átomos de Zn se  

encontrem?

 f Formule uma explicação para o fato de que 

a rapidez da reação em estudo aumenta 

quando são utilizadas soluções de HCl de 

concentrações crescentes.

A discussão das respostas tem a finalidade 

de auxiliar os alunos a perceber que o expe-

rimento foi feito à temperatura constante e 

que os dois esquemas procuram representar 

que o estado de agregação do zinco e sua 

massa também são mantidos constantes. Ao 

considerar que o número de íons H+ e Cl– é 

igual nos dois recipientes e que o número de 

moléculas de água é maior no segundo, pode-

rão concluir que a solução de HCl está mais 

concentrada no recipiente 1. Deverão, então, 

concluir que o fato de a rapidez da reação 

estudada aumentar quando há um aumen-

to da concentração de HCl se deve à maior 

probabilidade das partículas dos reagentes 

colidirem. 

Dessa forma, poderão concluir que o au-

mento na concentração dos reagentes envolvi-

dos em uma transformação pode aumentar a 

rapidez com que ela ocorre, dado as partículas 

terem mais chance de se encontrar. 

Para que sejam estabelecidas relações entre 

a superfície de contato entre os reagentes, as 

colisões entre partículas e a rapidez das trans-

formações, pode ser feita outra análise da 

transformação envolvendo zinco e solução de 

ácido clorídrico. 

zn(s)  +  2HCl (aq)    H2 (g) +  znCl2 (aq)

É importante informar que foi feito um es-

tudo experimental, à temperatura constante, 

utilizando zinco em raspas e zinco em pó, para 

avaliar a influência da superfície de contato entre 

os reagentes sobre a rapidez da reação. O experi-

mento mostrou que o aumento da superfície de 

contato entre o zinco e a solução de HCl causa 

aumento na rapidez de formação dos produtos. 

Novamente, caso você disponha de material, su-

gerimos que esse experimento seja demonstrado. 

Para que se possa dar uma explicação em 

termos microscópicos para esse fato, faça uma 

análise dos esquemas apresentados na Figura 5. 

Considere que os esquemas representam 

a situação imediatamente anterior ao início 

da reação, ou seja, considere que os reagentes 

acabaram de ser misturados e que ainda não 

houve a formação dos produtos em nenhum 

dos dois recipientes. 
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Figura 5. Representação simplificada para fins didáticos, 
sem o íon hidrônio (ou hidroxônio) H3O

+ e sem a solvata-
ção dos íons.

Sugerimos algumas questões que podem 

auxiliar a análise dos esquemas: 

 f O número de íons H+ e Cl– e de átomos de 

Zn é igual nos dois recipientes? 

 f O número de moléculas de água é igual nos 

dois recipientes? 

 f A massa de zinco é igual nos dois reci-

pientes? 

 f A concentração de H+ e de Cl– é igual nos 

dois recipientes? Por que isso é importante? 

 f Em qual dos recipientes há maior superfície 

de contato entre os átomos de zinco e os íons 

H+ e Cl–? 

 f Em qual dos recipientes é mais fácil que os 

átomos de Zn e os íons H+ e Cl– se encontrem? 

 f Formule uma explicação para o fato de a ra-

pidez da reação em estudo aumentar quando 

o zinco está mais desagregado.

Dadas as respostas, você pode explicar que 

o esquema procura demonstrar que a super-

fície de contato entre os reagentes variou, en-

quanto todos os outros fatores (temperatura, 

massa de zinco e concentração de HCl) foram 

mantidos constantes.

Pode-se dizer que o zinco está menos agre-

gado no recipiente 2 e que há maior facilidade 

das partículas colidirem nesse caso. Dessa for-

ma, conclui-se que o aumento na superfície de 

contato entre os reagentes envolvidos em uma 

transformação pode aumentar a rapidez com 

que ela ocorre em razão da maior chance das 

partículas colidirem.

No Caderno do Aluno são propostas as 

questões gerais apresentadas a seguir.

Atividade 1

Exercícios em sala de aula

1. Escreva um pequeno parágrafo sobre como 

devem ser essas colisões. 

Para que ocorra a quebra de ligações nos reagentes e a forma-

ção de novas ligações para dar origem ao produto, é necessá-

rio que a colisão ocorra com uma orientação adequada e com 

uma energia suficiente para quebrar ligações nos reagentes.
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retomando o conceito de choque efe-
tivo e estudando o caminho percorrido 
durante uma transformação química

Conforme visto nas aulas anteriores, não 

é qualquer colisão entre partículas de reagen-

tes que vai causar a quebra de ligações en-

tre seus átomos e propiciar novas ligações, 

formando os produtos. As colisões que pos-

sibilitam a ocorrência das transformações 

são chamadas colisões efetivas ou choques 

efetivos e devem possuir energia suficiente e 

orientação adequada.

Dessa forma, podemos supor que a transfor-

mação química se desenvolve ao percorrer um 

“caminho onde exista um obstáculo”, uma barrei-

ra de energia a ser vencida. Essa barreira represen-

ta a energia mínima necessária para que a trans-

formação ocorra e é chamada energia de ativação.

Quanto maior a energia de ativação de uma 

transformação, mais lenta ela tenderá a ser, pois será 

menor o número de partículas que terão condições 

de colidir de modo a superar essa barreira energética.

No que se refere à orientação do choque, é 

necessário que as partículas colidam de forma a 

atingir certas regiões das mesmas, como mostra 

a Figura 6 a seguir, que ilustra a ocorrência de 

choques para a transformação H2 + I2 → 2 HI.

2. Considerando a ideia de que é preciso haver 

colisões entre as partículas para que ocorra a 

transformação química, procure explicar, em 

termos moleculares, por que a temperatura 

pode influenciar nas transformações químicas.

Quando a temperatura é aumentada, a rapidez com que as 

partículas se movimentam e suas energias vibracionais também 

aumentam, ocasionando um acréscimo na probabilidade de 

ocorrência de colisões interpartículas com energia suficiente e 

orientação adequada para que ocorra a transformação química.

3. Formule uma explicação para os casos em 

que a rapidez da reação aumenta quando a 

concentração do reagente aumenta. 

Quando aumenta a concentração do reagente, aumenta a 

probabilidade das partículas se chocarem. Se ocorrer mais 

choques, a rapidez da transformação pode aumentar, porque 

há mais chances de ocorrerem colisões efetivas.

4. Formule uma explicação para o fato de a 

rapidez de uma transformação química 

aumentar com o aumento da superfície de 

contato.

Quando aumenta a superfície de contato, mais moléculas 

“ficam expostas”, aumentando a probabilidade da ocorrên-

cia de colisões. Quanto maior o número de colisões, maior a 

probabilidade de colisões efetivas, o que aumenta a rapidez 

da transformação química.

Atividade 2

Sugerimos iniciar com os alunos o estudo 

sobre como ocorrem as transformações quí-

micas, ou seja, dos mecanismos de reação, a 

partir do texto “Retomando o conceito de 

choque efetivo e estudando o caminho percor-

rido durante uma transformação química”.
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b)  Colisão não efetiva sem 
orientação adequada.

a)  Colisão efetiva com 
orientação adequada e 
energia suficiente.

Figura 6. Comparação entre as orientações de uma colisão efetiva e de uma colisão não efe-
tiva para a transformação: H2 + I2 → 2HI.

Quando ocorre uma colisão com energia su-

ficiente, forma-se um aglomerado dos átomos 

dos reagentes, que é chamado complexo ativado. 

Quando o complexo é bem formado pela orien-

tação adequada do choque, as ligações entre os 

átomos que compõem os reagentes poderão ser 

rompidas e poderão se formar novas ligações, 

que formarão os produtos. Portanto, dizemos 

que a transformação química ocorrerá1. Se, de 

outro modo, o complexo ativado for malforma-

do, a transformação química não ocorrerá.

No esquema anterior, foi considerada a co-

lisão que envolveu duas partículas. O que ocor-

reria se a transformação envolvesse um número 

maior de partículas de reagentes? Seria muito 

mais difícil ocorrer uma colisão efetiva se mais 

de duas partículas se chocassem de uma só vez, 

pois a chance do choque ter uma orientação ade-

quada seria muito pequena.

Dessa forma, quando a transformação envol-

ve mais de duas partículas, podemos supor que 

ela ocorre em etapas, nas quais as partículas co-

lidem duas a duas. Em cada etapa haverá a for-

mação de um complexo ativado diferente e cada 

uma vai ter uma energia de ativação própria. 

Considere a reação global representada a  

seguir:

                               4HBr(g)  +  O2(g)    2H2O(g)  +  2 Br2(g) equação global

O “caminho” mais provável percorrido nesse caso é:

                               1)  HBr  +  O2    HOOBr   etapa lenta

                               2)  HOOBr  +  HBr    HOBr  +  HOBr  etapa rápida

                               3)  HOBr  +  HBr    H2O  +  Br2  etapa rápida

                               3)  HOBr  +  HBr    H2O  +  Br2  etapa rápida

1 A formação do complexo ativado não garante a formação dos produtos. O rompimento das interações 
entre as partículas de um complexo ativado poderá se dar de maneira a formar o(s) produto(s) ou de 
maneira a formar novamente o(s) reagente(s).
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Repare que na transformação global estão 

envolvidas cinco partículas. Conforme visto no 

esquema anterior, a transformação analisada 

apresenta três etapas e envolve a formação de 

um intermediário, que é produzido na primeira 

etapa e consumido na segunda. Por sua vez, os 

intermediários formados na segunda etapa são 

consumidos na terceira. A primeira etapa leva 

um tempo maior do que as outras para ocorrer. 

A rapidez da transformação global será afeta-

da de forma significativa pela rapidez da etapa 

mais lenta. 

Ao buscar entender em nível microscópico a 

ação de catalisadores em transformações quími-

cas, como explicar que o “caminho” seguido pelo 

desenvolvimento de uma transformação química 

pode influir na rapidez de obtenção dos produtos? 

Haber, ao desenvolver o processo de síntese 

da amônia, após escolher as condições de pres-

são e de temperatura mais adequadas, buscou 

acelerar essa síntese testando a ação de diferen-

tes catalisadores. Verificou que, quando a síntese 

da amônia se processava sobre o ferro aquecido, 

o equilíbrio químico era atingido mais rapida-

mente. Como explicar isso?  

Como vimos, as transformações químicas 

ocorrem segundo um “caminho” – seguindo 

algumas etapas –, e a etapa mais lenta pode 

ser considerada a que determina a rapidez da 

transformação química. Por isso, será que, se a 

amônia for sintetizada sobre uma chapa de fer-

ro aquecida, as etapas envolvidas em sua síntese 

serão outras? Como relacionar possíveis “cami-

nhos de transformação” diferentes com modifi-

cações na rapidez com que a amônia é obtida? 

Vamos tentar responder a essas perguntas 

buscando entender inicialmente se um catalisa-

dor modifica o “caminho” seguido no desenvol-

vimento de transformações químicas, estudando 

a reação de decomposição do ácido metanoico. 

A reação global de decomposição do ácido 

metanoico pode ser representada por:

CH2O2    H2O  +  CO

Os diagramas a seguir representam os cami-

nhos da decomposição do ácido metanoico per-

corridos na reação, na ausência e na presença de 

catalisador.

Nota-se que, no sistema sem catalisador, a 

decomposição do ácido metanoico ocorre em 

uma única etapa, envolvendo somente um com-

plexo ativado que exige, para se formar, uma 

energia de ativação Ea. De outro modo, no siste-

ma com catalisador, a decomposição ocorre por 

outro “caminho”, que envolve três etapas em 

que se formam complexos ativados que exigem 

energias de ativação menores que Ea. Como as 

energias de ativação Ea1, Ea2 e Ea3 são mais bai-

xas que Ea, maior será o número de partículas 

que conseguirão atingir essas energias mais rapi-

damente, possibilitando que um maior número 

de choques efetivos aconteça em menos tempo. 

Dessa maneira, a rapidez total da decomposi-

ção do CH2O2 será maior se o catalisador tomar 

parte na transformação. 
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Ausência de catalisador – a decomposição ocorre em uma 
única etapa:

CH2O2  H2O  +  CO

Presença de catalisador – a decomposição ocorre em 3 
etapas:

CH2O2  +  H+   (CH3O2)
+               etapa rápida

(CH3O2)
+    H2O  +  (COH)+          etapa lenta

(COH)+    CO  +  H+                      etapa rápida

Deve-se observar que o H+ é o catalisador 

dessa transformação, pois participa dela (é con-

sumido na etapa 1), modifica o “caminho” da 

transformação (seu mecanismo), diminui o tem-

po de decomposição do ácido fórmico e se rege-

nera no final do processo (etapa 3). 

Os químicos chamam de mecanismos de 

reação a uma descrição pormenorizada de 

como uma transformação química aconte-

ce. Trata-se de uma hipótese que se faz para 

explicar os fatos observados, por exemplo, 

a ação de catalisadores. Alguns mecanismos 

já estão bem estabelecidos, ou seja, explicam 

satisfatoriamente muitos fatos e permitem 

que se façam previsões que se verificam na 

realidade. Entretanto, é importante ter claro 

que, à medida que novos fatos são descober-

tos, os mecanismos podem ser modificados e 

mesmo descartados, ou seja, um mecanismo 

não é uma descrição da realidade, e sim uma 

tentativa de explicação de uma série de fatos 

relativos a como ocorrem as transformações 

químicas.

Atualmente, acredita-se que a síntese da 

amônia na presença de ferro aquecido (catalisa-

dor) se dá de acordo com as etapas:

1a) N2(g) + 2 Fe(s) → 2 Fe – Nads    (etapa lenta; 

representação do composto intermediário 

formado pelo metal ferro com gás nitrogênio 

adsorvido em sua superfície) 

2a) H2(g) + 2 Fe → 2 Fe – Hads (representação do 

composto intermediário formado pelo metal 

ferro com gás hidrogênio adsorvido em sua 

superfície)

3a) Nads + Hads  → NHads ou  

Fe – Nads + Fe – Hads → Fe – NHads  
(representação da primeira etapa da reação 

entre nitrogênio e hidrogênio adsorvidos na 

superfície do ferro)
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Figura 7. Adaptada de: GEPEQ – Grupo de Pesquisa em Educação Química (org.). Interações e transformações II: 
Química – Ensino Médio: reelaborando conceitos sobre transformações químicas: cinética e equilíbrio. Livro do aluno. 
3. ed. São Paulo: Edusp, 2005, p. 77. 
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Questões para análise do texto

1. Quais características deve ter uma colisão 

efetiva?

Deve ter orientação adequada e energia suficiente para que 

sejam rompidas as ligações entre os átomos dos reagentes e 

formadas as novas ligações dos produtos.

2. O que é energia de ativação?

É a energia mínima que deve ser atingida pelo choque entre 

as partículas para que a transformação aconteça.

3. Considere duas transformações com dife-

rentes energias de ativação (Ea), em que 

Ea1 > Ea2.  Considerando somente esse as-

pecto, qual transformação será mais rápi-

da? Por quê?

A transformação que tem a menor energia de ativação (Ea2) 

será mais rápida, pois maior será o número de partículas que 

atingirão essa energia rapidamente.

4. Como funciona um catalisador? Para res-

ponder, considere a sua ação sobre o “ca-

minho percorrido” em uma transformação 

química.

O catalisador funciona mudando o “caminho percorrido 

pela reação”. Nesse novo “caminho”, as energias de ativa-

ção são mais baixas do que a energia de ativação da etapa 

lenta da reação sem a adição do catalisador. Dessa forma, 

a transformação é mais rápida. Uma ideia equivocada 

que pode ser associada à expressão “caminho percorrido 

pela reação” é a de que as substâncias, ao reagirem, vão 

se deslocando em certa direção. Alguns alunos chegam 

a acreditar que as substâncias se deslocam da esquerda 

para a direita, talvez influenciados pela maneira como as 

equações químicas são escritas: reagentes → produtos. É 

recomendável tomar cuidado para que essa ideia não seja 

formada.

(Pasusp – 2008) texto e tabelas 

para as questões 1 e 2: 

4a) NHads + Hads  → NH2ads ou  

Fe – NHads + Fe – Hads → Fe – NH2ads 

(representação da segunda etapa da reação 

entre nitrogênio (do Fe – NHads) e hidrogênio 

adsorvidos na superfície do ferro)

5a) NH2ads + Hads  → NH3ads ou  

Fe – NH2ads + Fe – Hads → Fe – NH3ads 

(representação da terceira etapa da reação 

entre nitrogênio (do Fe – NH2ads) e hidrogê-

nio adsorvidos na superfície do ferro ocor-

rendo a formação da amônia)

6a) NH3ads → NH3dessorv ou  

Fe – NH3ads → Fe + NH3dessorv 

(representação da dessorção do gás amônia 

da superfície do ferro; observem que o metal 

ferro participa da transformação, mas se re-

genera no final)

Quando uma molécula se adsorve (ou se 

fixa) à superfície do catalisador, as ligações entre 

seus átomos ficam mais fracas e mais fáceis de 

quebrar. No processo Haber-Bosh, a adsorção 

de moléculas do gás nitrogênio sobre o ferro é 

muito importante, pois, dessa maneira, a tripla 

ligação entre os átomos N2(g) é enfraquecida.

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto  

e maria Fernanda Penteado Lamas especialmente  

para o São Paulo faz escola.
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A reação de decomposição do ânion tiossul-

fato (S2O3
2–), em soluções contendo ácido clorí-

drico (HCl), ocorre segundo a seguinte equação:

S2O3
2– (aq) + 2 H+(aq) → S(s) + SO2(g) + H2O

Para estudar a rapidez da formação do en-

xofre (sólido amarelo), a partir da decompo-

sição do ânion tiossulfato (S2O3
2-), um aluno 

adicionou a mesma quantidade de solução de 

HCl em vários tubos de ensaio. Adicionou, 

em seguida, em cada tubo, diferentes volumes 

de solução de tiossulfato de sódio (Na2S2O3). 

Completou o volume até 10 mL com água e 

cronometrou o tempo necessário para que se 

formasse a mesma quantidade de enxofre em 

cada experimento (como mostra a tabela 10). 

também foram feitos experimentos para in-

vestigar o efeito da temperatura na rapidez da 

reação e, nesse caso, o aluno adicionou a cada 

um dos tubos de ensaio 2 mL de solução de 

HCl, 5 mL de solução de Na2S2O3 e 3 mL de 

água, a dadas temperaturas, conforme mostra 

a tabela 11.

Volume de solução 
de  HCl (mL)

Volume de solução 
de na2S2o3 (mL) 

Volume de água  
(mL) 

tempo (s) 

2 1 7 410 

2 2 6 355 

2 3 5 241 

2 4 4 115 

2 5 3 61 

Volume de  
solução de HCl 

(mL)

Volume de solução 
de na2S2o3 (mL) 

Volume de 
água (mL) 

temperatura 
(ºC) 

tempo (s)

2 5 3 5 152 

2 5 3 10 130 

2 5 3 20 90 

2 5 3 30 59 

2 5 3 45 35

tabela 10.

tabela 11.
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1. A primeira série de experimentos, cujos 

dados são mostrados na primeira tabela, 

permite concluir que:

a) a velocidade da reação não depende da 

quantidade de tiossulfato adicionado;

b) a velocidade de formação de enxofre de-

pende da concentração de ácido clorídrico;

c) a quantidade de enxofre formado de-

pende da concentração de tiossulfato;

d) a formação de enxofre somente ocorre 

na presença de ácido clorídrico (HCl);

e) o enxofre aparece mais rapidamente em 

soluções contendo mais tiossulfato.

2. Analisando a influência da temperatura na 

rapidez de formação do enxofre, de acordo 

com a segunda tabela, pode-se concluir que 

a primeira série de experimentos, represen-

tada pela primeira tabela, foi realizada em 

temperatura mais próxima a:

a) 5 °C;

b) 10 °C; 

c) 20 °C;

d) 30 °C; 

e) 45 °C.

3. Justifique as respostas dos testes 1 e 2.

Observa-se na primeira tabela que as quantidades de ácido, 

tiossulfato e água foram colocadas totalizando um volume de 

10 mL. Desse modo, pode-se perceber que a concentração 

de ácido se mantém constante, enquanto a concentração de 

tiossulfato varia. Observa-se que, quando a concentração de 

tiossulfato aumenta, ocorre uma diminuição no tempo de 

transformação, o que nos leva a concluir que, quanto maior 

a concentração desse reagente, maior a rapidez da reação. 

Uma reação mais rápida significa que o produto (enxofre, 

no caso) leva menos tempo para aparecer. Na segunda ta-

bela, todas as concentrações foram mantidas constantes e 

variou-se a temperatura. Percebe-se que as concentrações 

são iguais às do último experimento da primeira tabela. Na 

segunda, o tempo que mais se aproxima do obtido para essas 

concentrações é o que corresponde ao experimento feito à 

temperatura de 30 °C.

grade de avaliação da Situação de 
Aprendizagem 4

Ao responder às questões propostas nas di-

ferentes atividades, espera-se que os alunos te-

nham desenvolvido as habilidades de leitura e 

interpretação de textos e diagramas. Eles tam-

bém elaboraram e analisaram modelos pro-

postos para explicar os efeitos de cada um dos 

fatores estudados sobre a rapidez das transfor-

mações químicas. Dessa forma, espera-se que 

eles tenham desenvolvido sua capacidade de 

abstração de forma a interpretar fenômenos 

tanto do ponto de vista macroscópico quanto 

do ponto de vista microscópico de forma clara 

e plausível.

Neste momento do curso, pode-se retomar 

os assuntos já abordados, por meio dos 

exercícios a seguir.
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1. Dê um exemplo de como cada um 

dos seguintes gases é usado pelo ser hu-

mano: nitrogênio, oxigênio e hélio.

Nitrogênio: matéria-prima para síntese da amônia.

a) O dono de uma indústria de produção 

de amônia decidiu operá-la com pres-

sões em torno de 300 atm e com tem-

peraturas em torno de 450 oC. Qual é o 

rendimento de amônia esperado?

É esperado um rendimento em torno de 35,9% de amônia.

b) Caso o compressor da indústria consiga 

obter pressões de, no máximo, 300 atm, 

em que faixa de temperatura você faria 

a síntese? Considere que o tempo gasto 

em qualquer uma das situações mostra-

das no diagrama é aceitável.

Para que o rendimento fosse o maior pos sível, faria a síntese a 

temperaturas próximas de 400 oC.

Porcentagem
de NH3 no
equilíbrio

Pressão (atm)

temperatura (oC)
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Figura 8. 
Fonte: BROWN, theodore L.; LEmAY, H. Eugene; BURStEN, Bruce E.; BURDgE, Julia.
Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2008.

Oxigênio: uso médico (para auxiliar na respiração).

Hélio: em balões e dirigíveis

2. Observe o diagrama a seguir.

c) Que gases podem ser encontrados a 

200 atm e a 600 oC? Quais estarão em 

maior proporção? 

Podem ser encontrados os gases nitrogênio (N2), hidrogê-

nio (H2) e amônia (NH3), pois, como o sistema está em equi-

líbrio químico, há coexistência entre reagentes e produtos. 

Como a porcentagem de amônia formada é de 8,8, ela se 

encontrará em menor proporção em relação aos gases ni-

trogênio (N2) e hidrogênio (H2).

3. Considerando seus estudos sobre os fato-

res que podem afetar a rapidez das trans-

formações químicas, explique por que mas-

tigar bem os alimentos é indispensável para 

que sejam bem digeridos.
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Porque a mastigação diminui o estado de agregação dos 

alimentos, aumentando a superfície de contato entre 

eles e as substâncias químicas que farão parte do pro-

cesso de sua digestão, reduzindo o tempo em que ela 

acontece.

4. No laboratório, o gás hidrogênio pode ser 

preparado pela reação de magnésio com 

solução de ácido clorídrico. Em qual das 

experiências apresentadas na tabela a se-

guir a rapidez de formação de gás hidrogê-

nio será maior? Justifique sua resposta.

Experiência temperatura (oC) magnésio Concentração de ácido clorídrico (mol · L–1)

I 25 granulado 1,0

II 25 granulado 0,5

III 30 Em pó 1,0

IV 30 Em pó 0,5

V 30 Em raspas 1,0

Na experiência III, pois utiliza a maior temperatura, possui 

maior superfície de contato do magnésio e maior concen-

tração da solução de ácido clorídrico.

5. O peróxido de hidrogênio, H2O2, comumen-

te chamado de água oxigenada, pode reagir 

com íons I– em solução aquosa, segundo 

uma reação que se processa em duas etapas:

(1a etapa, lenta) 

H2O2(aq) + I(aq) → H2O(l) + IO(aq)

(2a etapa, rápida) 

H2O2(aq) + IO(aq) → H2O(l) + O2(g) + I(aq)

 Assinale a afirmativa correta:

a) o processo descrito utiliza catalisador;

tabela 12.

b) a energia de ativação da primeira etapa 

é menor do que a energia de ativação da 

segunda etapa;

c) a equação global correspondente ao 

processo é 2 H2O2 → 2 H2O;

d) o peróxido de hidrogênio (H2O2) não se 

transforma em água (H2O) e gás oxigê-

nio (O2);

e) o íon IO produzido na primeira etapa 

não é consumido na segunda etapa.

6. (Fuvest – 1994) 

 

NaHSO4 + CH3COONa → CH3COOH + 

Na2SO4
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 A reação representada pela equação ante-

rior é realizada segundo dois procedimentos:

I. triturando os reagentes sólidos.

II. misturando soluções aquosas concen-

tradas dos reagentes.

 Utilizando a mesma quantidade de NaHSO4 

e a mesma quantidade de CH3COONa nes-

ses procedimentos, à mesma temperatura, 

a formação de ácido acético:

a) é mais rápida em II porque em solução 

a frequência de colisão entre os reagen-

tes é maior;

b) é mais rápida em I porque no estado sóli-

do a concentração dos reagentes é maior;

c) ocorre em I e II com igual velocidade 

porque os reagentes são os mesmos;

d) é mais rápida em I porque o ácido acéti-

co é liberado na forma de vapor;

e) é mais rápida em II porque o ácido acé-

tico se dissolve na água.

Conteúdos e temas: distribuição de água no planeta; características da água doce para diferentes formas 
de consumo.

Competências e habilidades: interpretar dados apresentados em tabelas relativos à disponibilidade de 
água no planeta, à qualidade e aos usos das águas.

Sugestão de estratégias de ensino: discussão desencadeada por questões e análise de tabelas.

Sugestão de recursos: dados tabelados e questões.

Sugestão de avaliação: respostas às questões e atividades propostas. 

SItUAçãO DE APRENDIzAgEm 5  
COmPOSIçãO DAS ágUAS NAtURAIS E USOS DA ágUA DOCE

Nesta Situação de Aprendizagem, reto-

maremos os conhecimentos já discutidos na 

2a série sobre os usos que o ser humano faz 

da água doce, enfocando as características 

necessárias da água para cada fim. Este as-

sunto será retomado para discutir o pH, um 

dos critérios de potabilidade da água. 
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Problematize o estudo por meio de pergun-

tas sobre como o ser humano usa a água doce 

e quais características ela deve apresentar para 

ser apropriada a diferentes finalidades.

 f Que tipo de água você bebe? Como é uti-

lizada a água na sua casa? Pense nos ali-

mentos que você consome. Você acha que 

foi necessário o uso de água para que eles 

chegassem à sua mesa? Pense nestes usos da 

água: abastecimento doméstico, irrigação, 

dessedentação (saciar a sede) de animais, 

recreação e lazer, abastecimento industrial 

e transporte. Será que toda água utilizada 

para essas funções deve apresentar as mes-

mas características? 

Essa discussão pode ser encaminhada por 

meio das seguintes questões: Você nadaria no 

trecho do Rio Tietê que corta a cidade de São 

Pauloa? Você andaria de barco nesse mesmo tre-

cho do Rio Tietê? Você tomaria água de uma 

fonte desconhecida que apresentasse turbidez? 

Você tomaria água de uma fonte desconhecida, 

mas que apresentasse água transparente, inodo-

ra e sem detritos aparentes?

Proponha então a análise da tabela a seguir.

relação entre usos da água e sua qualidade
uso geral uso específico Qualidade requerida

Abastecimento 
doméstico

Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde
Isenta de organismos prejudiciais à saúde
Baixa agressividade e baixa dureza1

Esteticamente agradável (baixa turbidez, ausência 
de cor, sabor e odor; ausência de micro-organismos)

Abastecimento
industrial

A água é incorporada 
ao produto final (ex.: 
bebidas, remédios)

Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde
Isenta de organismos prejudiciais à saúde
Esteticamente agradável (baixa turbidez, ausência 
de cor, sabor e odor)
Baixa agressividade e baixa dureza

A água entra em 
contato com o produto

Variável de acordo com o produto final

A água não entra 
em contato com 
o produto final 
(ex.: refrigeração, 
caldeiras)

Baixa agressividade e baixa dureza

1 Agressividade refere-se à capacidade de corroer materiais; dureza refere-se ao teor de íons cálcio e magnésio 
dissolvidos. 

a No caso de escolas fora da cidade de São Paulo, o professor pode escolher um rio ou lago que seja bastante poluído.
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Irrigação

Hortaliças e produtos 
ingeridos crus ou com 
casca

Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde
Isenta de organismos prejudiciais à saúde
Salinidade não excessiva

Demais plantações
Isenta de substâncias químicas prejudiciais ao solo 
e às plantações
Salinidade não excessiva

Dessedentação 
de animais

Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde 
dos animais
Isenta de organismos prejudiciais à saúde dos animais

Preservação da 
flora e da fauna

Variável de acordo com os requisitos ambientais

Recreação e 
lazer

Contato primário (ex.: 
natação, esqui, surfe)

Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde
Isenta de organismos prejudiciais à saúde
Baixos teores de sólidos em suspensão, óleos e graxas

Contato secundário 
(ex.: velejar)

Aparência agradável

geração de 
energia

Usinas hidrelétricas Baixa agressividade

Usinas nucleares ou 
termelétricas (ex.: torres 
de resfriamento)

Baixa agressividade e baixa dureza

transporte
Baixa presença de materiais flutuantes que possam 
pôr em risco as embarcações

Diluição de 
esgotos e 
outros efluentes

tabela 13.  
gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química. Interações e transformações. Química para o Ensino médio. Livro do 
aluno. Química e sobrevivência: hidrosfera. São Paulo: Edusp, 2005, v. III, p. 27.

Questões para análise da tabela

1. A água usada para os diversos fins mencio-

nados precisa ter a mesma qualidade?

Espera-se que os alunos explicitem que a água usada para 

diferentes fins não precisa ter a mesma qualidade. Seria in-

teressante que, na discussão, eles fossem solicitados a dar 

exemplos sobre a qualidade requerida da água para diferen-

tes fins. O critério de potabilidade da água, discutido na 2ª 

série, pode ser retomado.

2. Você acha que, em nossas residências, usa-

mos a água de maneira responsável? Dê 

exemplos de situações em que a água é usa-

da responsavelmente e de situações em que 

há desperdício.
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Essa questão propõe que os alunos reflitam sobre suas ati-

tudes quanto ao uso da água tratada. São exemplos de uso 

responsável: usar bacias para lavar e enxaguar louças, tomar 

banhos rápidos – de preferência ensaboar-se e esfregar-se 

com o chuveiro desligado –, usar sistemas de descargas que 

sejam econômicos, lavar áreas externas somente quando es-

tritamente necessário e utilizar baldes para essa tarefa, usar 

máquinas de lavar roupas somente quando a carga estiver  

completa, entre outros.

3. Você acha que seria possível reutilizar uma 

parte da água que consumimos em nossas 

residências? Para que fins? teria de ser tra-

tada?

Nessa questão, os alunos são convidados a sugerir ma-

neiras de reutilização das águas levando em conta suas 

características. Uma  possibilidade seria: uso da água 

proveniente da lavagem de roupas em descargas ou para 

limpar eventualmente calçadas sujas quando essa  lim-

peza for imprescindível. Poderiam pensar em coletar a 

água de chuvas para regar plantas e mesmo para limpeza 

geral da casa. Todos que já sofreram com a falta de água 

em locais com chuvas abundantes conhecem bem esses 

usos. Neste momento, sugerimos uma discussão sobre 

que alterações poderiam ser feitas no sistema de esgotos 

de uma casa para que a água se tornasse mais facilmente 

reutilizada.

Após a discussão e correção dessas ques-

tões, inicie o estudo de pH, que será desenvol-

vido na próxima Situação de Aprendizagem, 

com a seguinte questão desencadeadora:

4. A recomendação do ministério da Saúde é 

de que o pH da água distribuída deve estar 

na faixa de 6,0 a 9,5. Você já ouviu falar de 

pH? O que esses valores indicam?

Não se espera que os alunos respondam à pergunta correta-

mente. O que se pretende é levantar as ideias que eles já pos-

suem a respeito do parâmetro pH. É possível que respondam 

que valores de pH indicam a acidez ou a basicidade de uma 

substância ou mesmo que respondam que “é alguma coisa que 

tem a ver com ácidos”. Alguns podem não saber nada a respeito, 

mas, certamente, já ouviram o termo na mídia. Sugerimos que 

você retome essa questão após o estudo da atividade 1 da Situa- 

ção de Aprendizagem 6. Neste momento, os alunos já serão 

capazes de responder que a água distribuída pode apresentar 

caráter ácido, básico ou neutro. Após o estudo da atividade 2, 

poderão responder que as águas distribuídas podem apresentar 

concentração de cátions H entre 3,2 · 1010 e 1,0 · 106.

Caso você considere conveniente, as tabelas 

da seção Lição de casa podem servir de base 

para o desenvolvimento de um projeto inter-

disciplinar com geografia, Física, matemáti-

ca, História e Biologia (ver também Pesquisa 

individual) a fim de investigar a distribuição 

de água entre os povos da terra, o consumo de 

água per capita nos diferentes países do mundo 

e nas diferentes regiões desses países, as relações 

entre PIB e quantidade de água tratada por ha-

bitante, o tratamento de água, o custo do trata-

mento e da distribuição de água em São Paulo, 

o custo do tratamento de esgotos domésticos, 

industriais e rurais, as alternativas para tratar 

a água para consumo humano, o custo para 

obtenção de água a partir da água do mar e o 

tempo de residência da água (ciclo). 

Consulte as tabelas seguintes, que 

informam sobre a disponibilidade 

de água no planeta terra e sobre o 

consumo e a quantidade de água restituída 

sem qualidade ao ambiente.
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Localização da água
Volume
(km3)

% em relação à 
água não oceânica

% em relação à água 
total do planeta

gelo polar e geleiras 29 . 106 75 2

água subterrânea a profundidades 
até aproximadamente 800 m

4,2 . 106 11 0,3

água subterrânea a profundidades 
entre aproximadamente 800 m e 4 000 m 

5,3 . 106 13,6 0,4

Lagos, rios e umidade do solo  156 . 103 0,39 0,01 

Atmosfera 13 . 103 0,035 0,00094

total em reservatórios não oceânicos 39 . 106 2,7

Reservatório oceânico 1 350 . 106 97,2

total de água no planeta 1 389 . 106

Fonte dos dados: mARgAt, Jean-François. A água, ameaçada pelas atividades humanas. In: WItKOWSKI, N.  
(Coord.). Ciência e tecnologia hoje. São Paulo: Ensaio, 1994, p. 57-9.

diferentes utilizações da água

Setores
Consumo em 
bilhões de m3/ano

água restituída sem qualidade para 
o consumo em bilhões de m3/ano

Coletividades (água potável) 200 40

Indústrias e energia 710 60

Agricultura 2 300 1 700

total 3 210 1 800

tabela 14.

tabela 15.

1. Levando em conta essas informações sobre 

a disponibilidade de água doce na terra, 

sobre o consumo e a quantidade de água 

restituída sem qualidade ao ambiente, você 

diria que a água é um bem escasso no pla-

neta? Justifique.

Alguns alunos podem comentar que a água não é um bem 

escasso no planeta Terra, pois nele há disponíveis 39 . 106 km3 

em reservatórios de água doce, o que representa 39 . 1015 m3. 

Como o consumo de água é de 3 210 bilhões m3 por ano  

(3 210 . 109 m3/ano), e como a restituição de água sem qua-

lidade para o ambiente é de 1 800 bilhões de m3 por ano  

(1 800 . 109 m3/ano), pode-se considerar que esse seja o con-

sumo real de água. Logo, a quantidade de água doce deve-

ria bastar, teoricamente, para mais 21 667 anos, caso os seres 

humanos continuassem a restituir água sem qualidade ao 

ambiente, caso a população mundial e o consumo de água 

não se alterassem e caso as águas sem qualidade restituídas 

ao ambiente não contaminassem os reservatórios de água.

1 800 . 109 m3  1 ano

39 . 1015 m3  x anos 

 x = 21 667 anos

Como a intenção da seção Lição de casa é conscientizar os 

alunos a desenvolver atitudes preservacionistas e a aprender 
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a expressar e defender opiniões fundamentadas em dados, é 

interessante que todas as ideias sejam acatadas, respeitadas e 

discutidas, mesmo que não sejam plausíveis. Alguns alunos 

podem argumentar, por exemplo, que 21 mil anos para nós, 

espécie humana, representam um tempo muito grande. Po-

dem argumentar que, nesse tempo, a engenhosidade do ser 

humano encontrará uma maneira de recuperar essas águas e 

que, portanto, não há por que temer uma escassez de água. 

Por esse motivo, eles poderão pensar que a água não preci-

sa ser economizada, usada com responsabilidade ou mesmo 

tratada antes de ser devolvida ao ambiente. 

Para confrontar essa ideia, questione-os: Será que as águas 

contaminadas restituídas não poderiam contaminar e poluir 

grandes reservatórios naturais, como as águas de lagos e rios? 

Será que podemos contar com águas encontradas a profundi-

dades superiores a 800 m? A obtenção dessas águas não é fácil 

nem barata e, em algumas circunstâncias, pode ser impossível, 

dependendo do local a ser perfurado, da estrutura do solo e 

da tecnologia disponível. Caso queiram saber mais, os alunos 

podem ser orientados a buscar informações sobre preços de 

perfuração de poços junto a empresas especializadas.

Alguns alunos poderão levar em conta conhecimentos de 

Geografia e considerar que a água é um bem escasso para 

alguns povos, e não para outros, dada a sua distribuição  ir-

regular no planeta. Essas ideias podem ser discutidas e apro-

fundadas ao questionar se pessoas que vivem onde há água 

em abundância podem desperdiçá-la e devolvê-la ao am-

biente sem tratamento e se essas atitudes não comprome-

teriam a sua disponibilidade futura. Novamente a questão da 

contaminação de reservas pode ser levantada, assim como a  

questão ética.

Outra questão relativa à distribuição da água doce no pla-

neta: Será que o gelo polar e as geleiras podem ser consi-

derados reservatórios de água? Além de estarem localizados 

longe dos locais densamente habitados, sua exploração con-

tínua poderia causar desequilíbrios biogeoquímicos, com-

prometendo a vida no planeta. Há também a discussão sobre 

a potabilidade da água nas geleiras e sobre a possibilidade 

de nelas haver vírus que poderiam ser liberados ao ambiente 

caso houvesse degelo. Quanto às águas subterrâneas muito 

profundas, elas nem sempre podem ser exploradas. Neste 

momento, o que se deseja é a percepção de que, se forem 

somadas todas as águas utilizáveis, excluindo as geleiras e 

as águas subterrâneas, a quantidade de água não chega a  

0,012% da água total do planeta.

Essas são algumas possibilidades de respostas e de encami-

nhamentos de discussão. Certamente, as respostas dos alu-

nos serão menos elaboradas, mas essa Lição de casa permi-

tirá que desenvolvam habilidades de leitura, interpretação e 

avaliação de dados, de levantamento de hipóteses e de ar-

gumentação consistente e clara, além de sensibilizá-los em 

relação ao consumo consciente da água. Em Água hoje e 

sempre: consumo sustentável, material produzido para a SEE-

-SP, em 2004, pela Imprensa Oficial, há muita informação que 

pode subsidiar essa discussão. 

Lembrando que a água é um re-

curso natural essencial à vida, bus-

que informações sobre o acesso de 

diferentes povos que habitam o planeta terra 

a esse recurso. Será que a distribuição de água 

no planeta permite que todas as pessoas que 

nele vivem tenham acesso à quantidade diária 

mínima recomendada pela Organização mun-

dial da Saúde? E como se dá a oferta de água 

potável no Brasil?

Uma discussão bastante polêmica nos 

anos de 2007 e 2008 foi o projeto que prevê 

a transposição do Rio São Francisco. Quais 

são as obras previstas? Quais os prós e con-

tras apontados em pareceres técnicos? Quais 

os possíveis impactos ambientais e sociais que 

essas obras podem acarretar? Quando se co-
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Considerando a ideia de que a água pura, 

a 25 oC, apresenta-se neutra e com pH igual a 

7, será discutido o significado do parâmetro 

pH, assim como sua utilização na identifica-

ção da acidez ou basicidade de soluções, sen-

do também introduzida a definição de ácidos 

e bases segundo Arrhenius. O conceito de 

neutralização será estudado para ácidos e 

bases com graus de dissociação iônica próxi-

mos de 100%.

SItUAçãO DE APRENDIzAgEm 6 
ENtENDENDO A ESCALA DE pH

Conteúdos e temas: definição de pH e a importância de seu controle – condutibilidade elétrica e 
autoionização da água; produto iônico da água – como explicar o pH = 7; conceito de equilíbrio 
químico; autoionização da água – explicações no nível microscópico; acidificação e alcalinização da 
água; transformações de neutralização entre ácidos e bases fortes – formação de sais.

Competências e habilidades: ler e interpretar textos referentes à importância do controle de pH no sis-
tema produtivo; estabelecer relações entre os conhecimentos químicos de pH e as ideias de Arrhenius; 
entender o processo de autoionização da água em nível microscópico; compreender, nos níveis macros-
cópico e microscópico, qualitativo e quantitativo, que a adição de solutos pode modificar o pH da água.

meçou a pensar nesse projeto, qual era a sua 

história? Com a orientação do professor, es-

colha uma das perguntas anteriores, ou outra 

qualquer que você ache pertinente, e busque 

informações em artigos de jornais, na inter-

net e em livros didáticos que deem conta de 

respondê-la. 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) disponibiliza na internet (<https://www.

fao.org.br/h2o.asp>, acesso em: 25 jul. 2013) uma discussão 

sobre a gestão sustentável dos recursos hídricos do planeta. 

Em Água hoje e sempre: consumo sustentável, há extratos 

de notícias publicadas em jornais e livros com informações 

sobre o uso da água. A socialização da pesquisa sobre a 

transposição do Rio São Francisco visa permitir uma discus-

são mais fundamentada dos prós e contras da obra. Não se 

espera consenso, mas que os alunos discutam as diferentes 

opiniões com base em informações. A profundidade e o al-

cance do projeto e da discussão, assim como sua realização 

ou não, ficam a seu critério, assim como a orientação para 

a pesquisa. 

grade de avaliação da Situação  
de Aprendizagem 5

Nesta Situação de Aprendizagem, espera-

-se que os alunos tenham refletido sobre 

os usos que o ser humano faz da água, bem 

como a qualidade requerida para cada uso. 

Espera-se que essa reflexão, assim como a ob-

servação do trabalho e dos custos envolvidos 

no processo de tratamento de água para o 

abastecimento doméstico, permita que a água 

doce seja revalorizada e, eventualmente, que 

os alunos desenvolvam atitudes de consumo 

mais responsáveis. 
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Sugestão de estratégias de ensino: discussões desencadeadas por perguntas, análise de textos, tabelas, 
esquemas e exercícios.

Sugestão de recursos: textos, tabelas, questões e esquemas.

Sugestão de avaliação: respostas às questões, atividades e participação em sala de aula. 

Para que os alunos entendam a relevância 

do estudo da acidez e da basicidade da água, 

realize com eles a leitura de pequenos textos 

que usam o parâmetro pH como medida da 

acidez de soluções.

Em um segundo momento, apresente aos 

alunos a ideia de que, a 25 oC, valores de pH 

abaixo de 7 indicam soluções ácidas; valores 

de pH iguais a 7 indicam soluções neutras; e 

valores de pH acima de 7 indicam soluções 

alcalinas (ou básicas). A explicação, no nível 

microscópico, de  por que o valor 7 é indicati-

vo de neutralidade se dá em função do equilí-

brio dinâmico da autoionização da água. 

Finalizaremos esta Situação de Aprendiza-

gem com a apresentação dos conceitos de ácido 

e base de Arrhenius como decorrência do au-

mento da concentração de íons H+ ou de OH- 

presentes na água. 

Atividade 1 – importância do 
controle da acidez de soluções e da 
escala de pH

muitos dos alunos já ouviram falar em pH, 

e alguns têm ideia de que esse parâmetro está 

relacionado à acidez dos materiais. Outros sa-

bem ainda que valores de pH iguais a 7 são 

atribuídos a materiais neutros, por essa infor-

mação ser bastante difundida. Nesta primeira 

parte, propomos a leitura de três textos que 

atuarão como organizadores das ideias que os 

alunos já possuem sobre o assunto e que tam-

bém terão a função de ressaltar a importância 

do controle do pH no meio ambiente.

Procuramos apresentar textos que permi-

tam envolver a maioria dos alunos. Pode-se, 

entretanto, fazer uso de notícias locais ou 

mais atuais sobre a importância de se conhe-

cer e controlar o pH de uma solução, para 

problematizar melhor o estudo.

Em duplas, os alunos poderão ler os três 

textos, responder às perguntas e depois discu-

tir as respostas com você e os demais colegas. 

também poderá ser distribuído apenas um 

dos textos para cada dupla, de forma que os 

três textos sejam lidos por diferentes alunos. 

todos devem responder às questões propos-

tas e discuti-las entre duplas que tenham lido 

diferentes textos. Para finalizar, organize uma 

discussão geral com a classe e recolha as res-

postas para avaliar as habilidades de leitura e 

compreensão de texto, bem como a competên-

cia escritora. 
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texto 1 – Cultivo de cevada

Segundo estudos da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), no Brasil 

apenas a produção de cevada para malte cerve-

jeiro é economicamente competitiva em relação 

à dos demais cereais. O órgão alerta, entretanto, 

para o fato de que essa produção exige um pla-

nejamento cuidadoso de plantio, que atente para 

a escolha da região, o manejo e a conservação 

do solo, a adubação, a calagem ou correção da 

acidez do solo e o controle de plantas daninhas 

e de pragas, entre outros. Nos primeiros anos de 

cultivo, quando se recorre ao sistema de plantio 

direto, é necessário corrigir solos ácidos e com 

baixos teores de fósforo (P) e de potássio (K). 

Para aumentar o pH, é fundamental a aplicação 

e incorporação de calcário e, para aumentar os 

teores de fósforo e potássio, a solução é recorrer 

aos fertilizantes.

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto e maria 
Fernanda Penteado Lamas especialmente para o São 

Paulo faz escola.

texto 2 – Análise da água da Comunidade de 
miriti novo, em Alenquer 

Em julho de 2007, foi realizada a análise 

da água de todas as propriedades que pre-

tendem trabalhar com piscicultura na Co-

munidade de miriti Novo (PA). As águas 

frias de igarapé que banham a região in-

dicaram na sua análise um grau de acidez 

com pH médio de 5,5 a 6,0. Isso ocorre em 

função da grande quantidade de matéria or-

gânica proveniente da vegetação que cons- 

tantemente cai em suas águas e margens e que 

é decomposta na água, liberando ácidos que 

contribuem para abaixar o pH. Para possibi-

litar a piscicultura em um ambiente com essas  

características, as medidas iniciais são:

 f limpeza da água com a remoção de galhos e 

folhas e toda matéria em decomposição que 

se encontre depositada na água proveniente 

da vegetação ciliar, ou seja, da margem do 

igarapé;

 f escolha de espécies de peixes que se adaptam 

naturalmente à água fria e a condições de 

acidez da água com pH em torno de 6, por 

exemplo, o matrinxã;

 f reflorestamento das margens dos igarapés 

para dar maior proteção ao viveiro contra a 

incidência dos raios solares, evitando o au-

mento da temperatura da água, que pode 

prejudicar as boas condições do ambiente do 

viveiro.

Fonte: CEAPAC (Centro de Apoio a Projetos de Ação 
Comunitária). Análise da água da Comunidade de miriti 
Novo em Alenquer. Disponível em: <http://www.ceapac.

org.br/?id=destaquess&idn=000031>.  
Acesso em: 28 maio 2013. 

texto 3 – A importância do controle do pH 
do sangue

O grau de acidez do sangue é habitualmente 

avaliado pela escala de pH. Nessa escala, a 25 oC, 

valores iguais a 7,0 indicam substâncias neu-

tras, valores menores que 7,0 indicam substân-
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Questões para análise dos textos

1. É importante que se conheça a acidez de 

diferentes sistemas? Cite exemplos que 

ilustrem sua resposta.

Sim. Por exemplo:

• É necessário que se controle o pH para o cultivo de diferen-

tes espécies vegetais. Esse controle garante uma produtivida-

de maior e plantas de melhor qualidade.

• Para a criação de peixes é necessário que se controle o pH 

da água. Se o pH não estiver em um valor adequado aos pei-

xes que estão sendo criados, eles morrerão ou não se desen-

volverão a contento.

• No sangue, o pH deve ficar entre 7,35 e 7,45. Valores dife-

rentes podem afetar gravemente vários órgãos. 

2. Cite um exemplo de material que pode ser 

adicionado ao solo para diminuir sua acidez.

Calcário.

3. Cite exemplos de materiais que, ao ser mis-

turados à água, formam uma solução ácida.

Matéria orgânica proveniente da vegetação que, ao cair na 

água, se decompõe liberando ácidos. Esse é um exemplo re-

tirado do texto,  mas os alunos também poderão citar outros 

materiais como o limão, a laranja, o ácido muriático etc.

mesmo após as leituras, não se espera que 

os alunos saibam que pH é uma maneira de 

expressar a concentração de H+ em uma so-

lução, o que, em outras palavras, é uma ma-

neira de expressar  sua acidez. muitos alunos 

saberão dizer que a água neutra apresenta  

pH = 7. A maioria também sabe informar que 

pH é um parâmetro que indica a acidez de um 

material, dado que tal informação está bas-

tante presente na mídia.

Conhecendo melhor a escala de pH

Antes de buscar explicações para o signifi-

cado dos valores de pH, seria bom que ficas-

se claro para eles que, a 25 oC, valores de pH 

abaixo de 7 indicam soluções ácidas, acima de 

7 indicam soluções básicas e igual a 7 indicam 

soluções neutras.

Essa ideia pode ser construída por meio da 

análise de uma tabela de pH, como proposto 

nos próximos exercícios.

Sistemas pH a 25 ºC

água “pura” (sem sais e gases 
nela dissolvidos)

= 7

Solução aquosa de ácido  
sulfúrico (H2SO4)

< 7

Solução aquosa de ácido  
clorídrico (HCl)

< 7

cias ácidas e valores maiores que 7,0 indicam 

substâncias básicas. Em geral, o pH do sangue 

é ligeiramente alcalino e apresenta valores entre 

7,35 e 7,45. O controle da acidez no sangue é 

muito importante, pois pequenas alterações fora 

da faixa de pH considerado normal podem afe-

tar gravemente muitos órgãos.

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto e maria 
Fernanda Penteado Lamas especialmente para o São 

Paulo faz escola.
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água e gás carbônico (CO2) < 7

água e dióxido de enxofre (SO2) < 7

Solução aquosa de cloreto de 
sódio (NaCl)

= 7

Solução aquosa de hidróxido 
de sódio (NaOH)

>7

água e amônia (NH3) > 7

Solução aquosa de óxido de 
cálcio (CaO)

>7

4. Algumas das substâncias apresentadas, ao 

ser dissolvidas em água, formam soluções 

de pH maior que 7. Quais são elas? Você 

diria que essas soluções são ácidas, básicas 

(também chamadas de alcalinas) ou neu-

tras? Como chegou a essa conclusão?

Hidróxido de sódio (NaOH), gás amônia (NH3) e óxido de 

cálcio (CaO) formam soluções básicas. O texto 3, estudado 

nesta atividade, informa que soluções com pH maior que 7 

são chamadas de básicas.

5. Qual das substâncias apresentadas, ao se 

dissolver em água, praticamente não alte-

rou o valor do pH da água pura? Você diria 

que essa solução é ácida, básica ou neutra? 

Como chegou a essa conclusão?

Cloreto de sódio. Essa solução deve ser neutra, pois não hou-

ve alteração no valor de pH da água, ou seja, o pH da solução 

aquosa de cloreto de sódio é o mesmo que o da água pura.

6. Algumas das substâncias apresentadas, ao 

ser dissolvidas em água, formam uma so-

lução de pH menor que 7. Quais são elas? 

Você diria que essas soluções são ácidas, 

básicas ou neutras? Como chegou a essa 

conclusão?

tabela 16.

Ácido sulfúrico (H2SO4), cloreto de hidrogênio (HCl), gás 

carbônico (CO2) e dióxido de enxofre gasoso (SO2) em água 

formam soluções ácidas. O texto 3, estudado nesta atividade, 

informa que soluções com pH menor que 7 são chamadas 

de ácidas.

7. Considerando que a escala de pH varia de 

0 a 14, qual valor indicaria que uma solu-

ção é neutra a 25 °C? Soluções ácidas esta-

riam entre quais valores de pH? E soluções 

básicas? 

A 25°C, soluções neutras são aquelas com pH igual a 7. As 

soluções com pH menor que 7 são ácidas e as com pH maior 

do que 7 são básicas ou alcalinas.

grade de avaliação da atividade 1

Ressaltamos nesta atividade a importância 

do controle de pH em diferentes situações e 

esperamos que ela tenha auxiliado os alunos 

a reorganizarem as ideias que já tinham sobre 

pH.  

Atividade 2 – Entendimento do 
valor 7 da escala de pH, a 25 °C, 
como neutro, usando as ideias de 
Arrhenius

Neste momento, busca-se entender porque 

o valor de pH = 7 da água pura, a 25 ºC, é 

considerado neutro. Para isso, por meio de 

uma aula expositivo-dialogada, você poderá 

retomar a ideia de que a água pura conduz 

corrente elétrica. Na 2a série, foi sugerida uma 

experiência para testar a condutibilidade elé-

trica da água. Caso não seja possível a repro-

dução do experimento, os resultados descritos 
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indicam que a água pura conduz corrente elé-

trica, embora muito pouco, posto que somen-

te a lâmpada de neônio se acendeu.

Algumas questões podem auxiliar os alu-

nos a relembrar o que foi estudado na 2ª série: 

1. O que deve existir nas soluções para que 

haja condução de corrente elétrica?

Os alunos deverão recordar que, para haver condução de 

corrente elétrica nas soluções, é necessário que existam íons 

em movimento, ou seja, que haja mobilidade iônica.

2. A água pura é capaz de conduzir corren-

te elétrica? Você classificaria a água pura 

como boa ou má condutora de corrente?

Ela é capaz de conduzir corrente elétrica, mas é má condutora.

3. Se a água é pura, qual é a explicação possí-

vel para a origem dos íons?

Como a água é pura, os íons só podem vir da própria água, 

mas devem estar em uma concentração bastante baixa, já 

que a água é má condutora de corrente elétrica.

Os alunos talvez arrisquem dizer que a 

água se contaminou com alguma coisa, mes-

mo sendo informados de que é pura ou, pelo 

menos, bastante pura. Comente então que 

uma maneira de obter íons em solução seria 

se a própria água se autoionizasse. O modelo 

atualmente aceito explica que as moléculas de 

água líquida, em constante movimentação, 

chocam-se umas com as outras e, se esses cho-

ques forem efetivosa, algumas ligações entre o 

oxigênio e o hidrogênio de algumas das molé-

culas poderiam se romper, formando os íons 

H+ e OH-. Esses íons também têm chance de 

se chocar, formando novamente uma molécula 

de água. 

Dessa forma, as espécies presentes na água 

pura são H+, OH- e moléculas de H2O não io-

nizadas. Essas partículas coexistem em equi-

líbrio dinâmico, pois a rapidez com que os 

íons se formam é igual à rapidez de formação 

de moléculas de água. Se forem analisadas as 

concentrações de H+, de OH- e de H2O, elas se 

mostrarão constantes ao longo do tempo. Ex-

ternamente, a impressão que se tem é de que 

a ionização parou de acontecer, pois não se 

obterá mais H+ e nem OH-, mas, microscopi-

camente, as espécies estão se interconvertendo 

incessantemente e com a mesma rapidez. 

4. A equação de autoionização da água é 

dada por:

H2O(l)    H+(aq) + OH- (aq)

Quando a água se ioniza, formam-se cá-

tions H+ e ânions OH. Considerando 

que a autoionização da água é um equilí-

brio químico, em um recipiente contendo 

20 mols de água, por que não são forma-

dos 20 mols de H+ e 20 mols de OH?

Em um equilíbrio químico, a reação é reversível e não se com-

pleta, coexistindo reagentes e produtos no sistema. Se a au-

toionização é um equilíbrio, então é de se esperar que parte 

dos 20 mols de água não se transforme em íons H e OH.

O que deve ficar claro é que existe uma re-

lação proporcional entre as quantidades de 

moléculas que se ionizaram e as quantidades 

de íons formados. Ressalte também que, ape-

sar de haver uma proporção constante entre 

a Choques efetivos foram estudados anteriormente.
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essas espécies, elas coexistem em um equilí-

brio dinâmico, ou seja, a rapidez com que elas 

se interconvertem é igual e constante. 

Comente que esses íons estão em equi-

líbrio químico dinâmico com moléculas de 

H2O não ionizadas. Alguns alunos poderão 

pensar que todas as moléculas de água, em 

um volume qualquer, autoionizam-se: vale a 

pena frisar que somente uma pequena quan-

tidade de moléculas se autoioniza. Para ser-

mos mais exatos, a 25 oC, a concentração 

de cada espécie de íons é constante e igual a  

10-7 mol . L-1, ou seja, existem 0,0000001 mol 

de H+ e 0,0000001 mol de OH- em um litro 

de água. São quantidades muito pequenas de 

íons em solução, o que explica a baixa condu-

tibilidade elétrica da água (só permite que a 

lâmpada de neônio se acenda).

Antes de dar prosseguimento ao estudo, seria 

interessante que você fizesse uma síntese, com os 

alunos, para que ficasse claro que a água sofre 

autoionização, que entra em equilíbrio químico, 

que esse equilíbrio é dinâmico, e que, a 25 ºC, as 

concentrações de cátions H+ e ânions OH- são 

iguais e correspondem a 1,0  10-7 mol · L–1.

H2O 
v1

v2

  H+
(aq) + OH- 

(aq)

(equação simplificada)

O estudo prossegue com a introdução da 

equação que permite o cálculo do pH, usando 

as ideias que o cientista sueco Svante Arrhenius 

apresentou em sua tese de doutorado, em 1889. 

Chame a atenção dos alunos para a teoria de 

Arrhenius, pois eles realizarão exercícios com 

base nas ideias desse cientista. Seu estudo foi 

desenvolvido sobre as diferentes condutivida-

des elétricas de soluções aquosas. Ele observou  

que diferentes substâncias sofriam dissociação 

iônica em maior ou menor grau. A caracteriza-

ção de Arrhenius para ácidos e bases deriva des-

se estudo. Substâncias que sofrem dissociação 

iônica em água produzindo cátions H+ e o ânion 

correspondente são conhecidas como ácidos de 
Arrhenius. Bases, por sua vez, são substâncias 

que sofrem dissociação iônica em água, produ-

zindo ânions OH- e o cátion correspondente. 

Por meio de uma discussão orientada por 

perguntas, ajude os alunos a concluir que, se-

gundo Arrhenius, a água deve ser neutra, pois 

sofre autoionização, entra em equilíbrio quí-

mico e, como nesse estado as concentrações 

de cátions H+ e ânions OH- são iguais, ela não 

apresenta caráter nem ácido nem básico, sendo, 

portanto, neutra. Sugerimos que a primeira per-

gunta seja mais abrangente e aponte o proble-

ma. Depois, perguntas mais específicas podem 

direcionar melhor a conclusão. Veja a seguir.

 f De acordo com a teoria de Arrhenius, a água 

pura seria um ácido ou uma base? O que você 

lembra sobre o que foi discutido a respeito  

da autoionização da água? 

Os alunos podem ser solicitados a registrar 

em seus cadernos uma síntese das ideias prin-

cipais discutidas até agora, síntese que, além de 

ajudá-los a organizar melhor as ideias discutidas, 

permitirá o desenvolvimento da competência es-

critora. Você pode sugerir as perguntas a seguir.
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 f Como Arrhenius caracterizou as substâncias 

ácidas? 

 f Por que a teoria de Arrhenius classifica a 

água pura como neutra? 

 f O que valores de pH indicam? 

 f O que valores de pH abaixo de 7 indicam? 

 f E valores acima de 7?

Entendendo a escala de pH

A discussão anterior servirá como pon-

to de partida para que seja estudado como, 

a partir de um valor de pH, pode-se obter a 

concentração de cations H em uma solução. 

Esse assunto pode ser aprofundado por meio 

dos próximos exercícios.

Analise a tabela a seguir e responda. 

Solução [H+(aq)] (mol . L-1) pH

A 0,1 (ou 1 . 10-1) 1

B 0,01 (ou 1 . 10-2) 2

C 0,001 (ou 1 . 10-3) 3

D 0,0001   (ou 1 . 10-4) 4

tabela 17.

5. O que ocorre com o pH de uma solução 

quando aumenta sua concentração de H+? 

E quando ela diminui? 

Quando aumenta a concentração de íons H, o pH diminui; 

quando essa concentração diminui, o pH aumenta.

6. Escreva a equação matemática que relacio-

na valores de pH com a concentração de 

íons H+. 

pH = log [H]

7. A poluição atmosférica pode aumentar a 

acidez da chuva. Considere que foi medido 

o pH da chuva em duas cidades, A e B, à 

mesma temperatura. Na cidade A, o valor 

encontrado foi 4 e na cidade B, 3. Em qual 

cidade a chuva é mais ácida? Nessa cidade, 

a concentração de íons H+ é quantas vezes 

maior do que na outra?

A chuva é mais ácida na cidade B, que tem o pH menor. Nela, 

a concentração de H é dez vezes maior que na cidade A.

8. Considerando o que foi estudado até 

aqui, complete a tabela a seguir e clas-

sifique as soluções como ácidas, básicas 

ou neutras, de acordo com os valores de 

pH e pOH.

tabela 18.

Soluções ______ Soluções ______ Soluções _______

pH (a 25 ºC) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

poH (a 25 ºC) 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ácidas neutras básicas
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Informe os alunos de que a notação pH 

foi o resultado da tentativa de Sorensen, um 

bioquímico dinamarquês, de encontrar uma 

maneira mais conveniente para expressar a 

acidez de uma solução.

 f Você concorda com a afirmação de que 

quanto menor o pH, mais ácida é a solução? 

Explique.

Os alunos devem concordar com a afirma-

ção e podem explicá-la dizendo que quanto 

maior a concentração de íons H+, mais ácida 

é a solução e que, como os valores de pH são 

calculados sobre o negativo do logaritmo de-

cimal das concentrações dos íons H+, quanto 

maior a concentração de H+, menor será o 

valor do pH calculado.

Eles podem apontar também que a van-

tagem do uso dessa notação se mostra em 

situações nas quais se tem de trabalhar com 

concentrações de H+ representadas por valo-

res pequenos nem sempre fáceis de serem uti-

lizados em cálculos. Por exemplo, trabalhar 

com um valor de acidez como o expresso pela 

concentração de H+ = 2,7 . 10-4 mol · L-1 é mais 

difícil do que trabalhar com o valor 3,6, que 

é o valor negativo do seu logaritmo. Deve ser 

ressaltado que a escala de pH é logarítmica 

(na base 10), o que significa que o valor de pH 

igual a 2 representa uma concentração de íons 

H+ dez vezes maior que aquela representada 

pelo pH igual a 3. O uso dessa notação per-

mite também a linearização de gráficos, o que 

facilita a leitura e a interpolação de dados.

Neste momento, podem também ser re-

tomadas as ideias de Arrhenius a respeito 

das soluções básicas, resultantes da disso-

ciação de materiais iônicos que possuem o 

ânion OH-. 

Essa notação logarítmica também pode ser 

utilizada para expressar as concentrações de 

íons OH-, tendo-se então:

pOH = –log [OH-]

Relacionando pH e pOH a 25 ºC, temos:

pH + pOH = 14

Além dos exercícios mostrados a seguir, 

pode ser proposta uma tarefa envolvendo 

a identificação de ácidos e bases a partir de 

equações químicas de dissolução de diferentes 

compostos em água.

desafio!

(Fuvest – 2005) O indicador azul de 

bromotimol fica amarelo em soluções 

aquosas de concentração hidrogeniônica 

(concentração de H+(aq)) maior do que 

1,0 · 10–6 mol · L–1 e azul em soluções de 

concentração hidrogeniônica menor do 

que 2,5 · 10–8 mol · L–1. Considere as três 

soluções seguintes, cujos valores de pH 

são dados entre parênteses: suco de toma-

te (4,8), água da chuva (5,6) e água do mar 

(8,2). As cores apresentadas por essas so-

luções são, respectivamente:
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a) amarelo, amarelo, amarelo;

b) amarelo, amarelo, azul;

c) amarelo, azul, azul;

d) azul, azul, amarelo;

e) azul, azul, azul.

Explique sua resposta.

Quando a concentração de H em uma solução for 

igual a 10–6 mol · L–1, seu pH será 6. Portanto, o indica-

dor fica amarelo em soluções com pH menores do que 

6 (soluções com concentrações de H maiores do que 

10–6 mol · L–1). 

Quando a concentração de íons H em uma solução 

for de 2,5 · 108 mol · L–1, seu pH corresponderá a 7,6. 

Portanto, o indicador fica azul em valores de pH maio-

res do que 7,6 (em soluções com concentrações de H 

menores do que 2,5 · 10–8 mol · L–1).

Assim, no suco de tomate, o azul de bromotimol ficará 

amarelo (pH < 6), na água da chuva, ele também ficará  

amarelo (pH < 6), e na água do mar, azul (pH > 7,6).

É importante discutir com os alunos que não é preciso 

calcular o log de 2,5 · 108 para saber a resposta. Basta 

pensar que esse valor é maior do que 1 · 108; portanto, 

o pH em que o indicador fica azul é um pouco me-

nor do que 8. Como a água do mar tem pH um pouco 

maior do que 8, o indicador ficará azul.

as habilidades de redação e síntese e permitindo que verifi-

quem se essas ideias lhes são claras.

Os alunos poderão explicitar ideias, como: o cientista Svante Ar-

rhenius observou que diferentes substâncias sofriam dissociação 

iônica em maior ou menor grau. A caracterização de Arrhenius 

para ácidos e bases deriva desse estudo. Substâncias que sofrem 

dissociação iônica em água produzindo cátions H e o ânion 

correspondente são conhecidas como ácidos de Arrhenius. Ba-

ses, por sua vez, são substâncias que sofrem dissociação iônica 

em água produzindo ânions OH e o cátion correspondente.

Substâncias neutras seriam aquelas que não produzem 

esses íons (H e OH) em solução ou que os produ-

zem em igual quantidade. De acordo com a teoria de  

Arrhenius, a água seria uma substância neutra, pois, de acor-

do com a equação de autoionização, a quantidade de cá-

tions H é igual à de ânions OH.

2. A seguir estão as equações que represen-

tam a dissolução de algumas substâncias 

em água. Identifique se cada uma dessas 

substâncias possui caráter ácido, básico ou 

neutro. Justifique.

a) Ca(OH)2(s)  Ca2+(aq) + 2 OH(aq) 

Essa substância possui caráter básico, pois em água libera íons 

OH.

b) NaHCO3(s)  Na+(aq) + OH– (aq)  

+ CO2(g) 

Essa substância possui caráter básico, pois em água libera íons OH.

c) HCl(g)  H(aq) + Cl(aq) 

Essa substância possui caráter ácido, pois em água libera íons H.

grade de avaliação da atividade 2

Nesta atividade, espera-se que os alunos 

tenham entendido que o pH e o pOH são ma-

água

água

1. Faça uma síntese das ideias de 

Arrhenius sobre ácidos, bases e so-

luções neutras.

É importante incentivar os alunos a escrever as ideias de  

Arrhenius da forma como entenderam, desenvolvendo assim 

água
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neiras mais simplificadas de expressar a acidez 

e a basicidade de soluções aquosas por meio 

da comparação da [H+(aq)] da solução com a 

[H+(aq)] da água pura, neutra, a 25 ºC. Nessas 

condições, o pH = 7 da água pura é conside-

rado neutro; valores acima de 7 indicam so-

luções básicas e abaixo de 7 indicam soluções 

ácidas (a 25 oC).

Os alunos também devem ter compreen-

dido o fenômeno de autoionização da água, 

relacionando esse fenômeno com medidas 

de condutibilidade elétrica e interpretando-o 

microscopicamente.

Atividade 3 – transformações entre  
ácidos e bases: reações de 
neutralização e formação de sais

O conceito de sal, um dos produtos resul-

tantes da reação entre ácidos e bases, também 

pode ser introduzido. 

Comente que é possível obter soluções 

neutras (pH = 7) a partir da interação entre 

soluções ácidas e básicas. Quando um ácido 

e uma base interagem, essa reação é chamada 

de reação de neutralização. Esse estudo pode 

envolver aspectos quantitativos, da mesma 

forma que foi feito na abordagem dada para 

o tratamento da água na 2a série. 

As questões a seguir podem ser utilizadas 

para esse propósito. 

1. Considere a reação entre 10 mL de uma so-

lução 0,1 mol . L–1 de HCl e 10 mL de uma 

solução de NaOH 0,1mol . L-1, representa-

da na equação química a seguir:

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(aq)

Caso ache conveniente, você pode discutir 

que se está trabalhando com um ácido e uma 

base fortes em soluções aquosas diluídas. Por 

esse motivo, as espécies se encontram quase 

que 100% na forma iônica. Uma representa-

ção melhor seria: H+(aq) + Cl–(aq) + Na+(aq) 

+ OH–(aq) → Na+(aq) + Cl–(aq) + H2O(aq). 

Como o cloreto de sódio é um sal bastante 

solúvel à temperatura ambiente (aproximada-

mente 36 g · 100g–1 de água), para se obter o 

sal sólido, a água deve ser evaporada. 

a) Utilizando os volumes citados de cada 

uma das soluções e suas respectivas 

concentrações, calcule as quantidades 

de matéria (mol) de cada um dos rea-

gentes envolvidos na reação. 

Cálculo da quantidade de matéria de HCl:

0,1 mol_________ 1 000 mL

x mol __________10 mL

x = 0,001 mol de HCl

Cálculo da quantidade de matéria de NaOH:

0,1 mol__________1 000 mL

x mol____________10 mL

x = 0,001 mol de NaOH

b) tomando como base os cálculos feitos 

no item a, haverá excesso de algum dos 

reagentes? Qual será o pH da solução  

resultante?
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Não há excesso de nenhum dos reagentes; portanto, não ha-

verá “sobra” de íons H ou OH, e o pH resultante será igual a 7.

2. Considere a mistura entre 20 mL de uma 

solução 0,2 mol . L1 de HCl e 10 mL de 

uma solução de NaOH 0,1 mol . L1. 

a) Calcule as quantidades de matéria (mol) 

de cada um dos reagentes envolvidos na 

reação.

Cálculo da quantidade de matéria de HCl:

0,2 mol _______ 1 000 mL

x mol ________20 mL 

x = 0,004 mol de HCl

Cálculo da quantidade de matéria de NaOH:

0,1 mol__________1 000 mL

x mol___________10 mL

x = 0,001 mol de NaOH

b) tomando como base os cálculos feitos 

no item anterior, haverá excesso de al-

gum dos reagentes? A solução resultan-

te será ácida, básica ou neutra? 

Observando os resultados do item a, percebe-se que existe um 

número maior de mols de HCl do que de NaOH. Como a reação 

tem a proporção 1:1 entre os reagentes, haverá excesso de HCl, 

ou seja, haverá excesso de H+; portanto, a solução final será ácida.

c) Calcule o pH da solução obtida. Lembre-

-se de que, para calcular o pH, você deve 

calcular a concentração em mol · L–1 de 

H+ depois da reação.

Após a reação sobrarão 0,003 mol de HCl em 30 mL de so-

lução (a solução final é preparada adicionando-se 20 mL da 

solução de HCl a 10 mL da solução de NaOH). Consideran-

do-se que o HCl está todo ionizado, teremos 0,003 mol de H 

nesse volume de solução.

0,003 mol de H_____ 30 mL de solução

x mol________________ 1 000 mL de solução

x = 0,1 mol de H seria a quantidade de H em um litro de 

solução, ou seja, a concentração da solução final em íons H 

seria de 0,1 mol · L–1.

Como pH = log [H], então pH = log 0,1 = 1; portanto, 

pH = 1.

3. Considere a mistura entre 10 mL de uma 

solução 0,1 mol . L–1 de HCl e 10 mL de 

uma solução de NaOH 0,3 mol . L–1. Cal-

cule o pH da solução resultante, indicando 

se ela e ácida, básica ou neutra.

Cálculo da quantidade de matéria para o HCl:

0,1 mol_________ 1 000 mL

x mol___________10 mL

x = 0,001 mol de HCl

Cálculo da quantidade de matéria para o NaOH:

0,3 mol_______1 000 mL

x mol_________10 mL

x = 0,003 mol de NaOH

Observando os resultados, percebe-se que existe um número 

maior de mols de NaOH do que de HCl. Como a reação tem 

a proporção 1:1 entre os reagentes, haverá excesso de NaOH 

em solução. Após a reação, sobrarão 0,002 mol de NaOH em 

20 mL de solução (10 mL da solução de HCl  10 mL da so-

lução de NaOH). Considerando que o NaOH restante está 

todo dissociado, teremos 0,002 mol de OH nesse volume de 

solução. Portanto:

0,002 mol de OH____ 20 mL de solução

x mol________________ 1 000 mL de solução

x = 0,1 mol de OH

Como pOH = log [OH], então pOH = 1; portanto, pH = 13 

porque pH  pOH = 14.

4. Discuta a afirmação: “Sempre que mistu-

ramos uma solução aquosa de um ácido 
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com uma solução aquosa de uma base 

ocorre uma reação de neutralização e a so-

lução resultante é neutra”.

Como pode ser observado nos exercícios 2 e 3, acontece rea-

ção de neutralização, mas a solução resultante nem sempre é 

neutra. O pH da solução resultante vai depender da quantida-

de de ácidos e bases colocados para reagir. Se houver excesso 

de íons H ou de  íons OH, a solução final poderá ser ácida 

ou básica, respectivamente.

Reflita sobre algumas práticas co-

muns no nosso dia a dia e relacione-

-as com os conhecimentos adquiridos 

no estudo  sobre ácidos e bases. Se possível, 

tente escrever uma equação química relacio-

nada aos processos citados.

 f Pessoas com azia costumam ingerir leite 

de magnésia – suspensão de hidróxido de 

magnésio (mg(OH)2) em água.

 f Agricultores utilizam calcário (CaCO3) 

para corrigir a acidez de solos.

 f Em pias de mármore podem se formar pe-

quenos buracos, caso haja derrame cons-

tante de vinagre ou de suco de limão. 

 f Pedreiros evitam contato direto com ci-

mento, pois ele pode causar queimaduras.

O leite de magnésia tem caráter básico e pode neutralizar 

parte do ácido clorídrico presente no estômago. A reação 

que acontece no estômago pode ser descrita por:

Mg(OH)2(aq)  2 HCl(aq) → 2 H2O (l) + Mg2(aq)  2 Cl(aq)

O calcário, quando dissolvido em água, tem caráter bási-

co e pode neutralizar ácidos presentes no solo, corrigindo 

seu pH.

CaCO3(s) → Ca2+(aq) + CO3
2-(aq) 

CO3
2-(aq) + 2 H2O(l) → H2CO3(aq) + 2 OH–(aq)

H2CO3(aq) → H2O(l) + CO2(g)

CaCO3(s) + H2O(l) → CO2(g) + Ca2+ (aq) + 2 OH– (aq)

O mármore é formado principalmente por CaCO3, que, em 

água, apresenta caráter básico. Os ácidos presentes no vina-

gre e no limão reagirão com o CaCO3 formando outros ma-

teriais e destruindo o mármore.

CaCO3(aq)  2 H(aq) → CO2(g)  H2O(l)  Ca2(aq)

Uma das matérias-primas utilizada na fabricação do cimento 

é o calcário. Durante a clinquerização, realizada em altos-

-fornos a temperaturas acima de 1 000 °C, esse calcário é cal-

cinado, formando CaO, utilizado na fabricação do cimento:

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) 

2CaO(s)  SiO2(s) → (CaO)2 . SiO2(s)

3CaO(s)  SiO2 (s) → (CaO)3 . SiO2 (s)

3CaO(s) + Al2O3(s) → (CaO)3 . Al2O3(s)

4CaO(s)  + Al2O3(s) + Fe2O3(s) → (CaO)4 . Al2O3 . Fe2O3(s)

Quando interagem com água, essas substâncias produzem 

soluções alcalinas, capazes de produzir irritações na pele, 

muitas vezes chamadas “queimaduras”.

água

retomando ideias

Quando ácidos são adicionados em água, 

costuma-se dizer que ocorreu ionização, pois as 

ligações que os constituem são covalentes, como 

visto na 2a série. Os íons surgem das quebras nas 

ligações covalentes ao interagirem com a água. 

Em substâncias iônicas, os íons já existem nos 

sólidos; a interação com a água causa a separa-

ção desses íons, deixando-os livres na solução. 

Por esse motivo, diz-se que substâncias iônicas 

se dissociam ionicamente em água. Contudo, 

consideramos que ambos os processos podem 

ser chamados de dissociação iônica, pois na so-

lução final o que se obtém são íons em solução. 
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grade de avaliação da atividade 3

A discussão a respeito das reações de 

neutralização foi feita envolvendo apenas 

ácidos e bases considerados fortes. Essa 

simplificação visa permitir que os alunos 

compreendam a possibilidade de obtenção 

de uma solução neutra quando há igualda-

de nas quantidades de matéria de OH-(aq) e 

SItUAçãO DE APRENDIzAgEm 7 
COmO SABER AS QUANtIDADES DE PRODUtOS E DE  

REAgENtES QUE COEXIStEm Em EQUILíBRIO QUímICO?

Esta Situação de Aprendizagem visa essen-

cialmente trabalhar o conceito de equilíbrio 

químico em uma perspectiva macroscópica e 

quantitativa. Para iniciá-la, serão problemati-

zadas as diferenças observadas nos valores de 

pH de soluções preparadas a partir da mes-

ma concentração de ácidos fortes ou fracos. 

Essa análise deve levar a uma discussão sobre 

variações na extensão dos processos de disso-

ciação iônica e sobre as formas utilizadas para 

quantificá-las (grau de ionização/dissociação 

e constantes de equilíbrio).

Por meio da análise das concentrações das 

espécies presentes em uma dada situação de 

equilíbrio, é possível definir constantes mate-

máticas (Kc) que, por sua vez, definem uma 

expressão que permite avaliar a extensão das 

reações químicas.

Por fim, os estudos sobre as variações 

na extensão dos processos de dissociação 

iônica serão retomados e reinterpretados 

utilizando-se as constantes de equilíbrio 

químico.

Conteúdos e temas: dissolução de ácidos e bases em água; retomada do conceito de Arrhenius; construção 
empírica da expressão da constante de equilíbrio químico; relação entre o valor da constante de equilíbrio 
e a extensão de uma transformação química; extensão da dissociação iônica – força de ácidos e de bases.

Competências e habilidades: interpretar e analisar textos e tabelas que utilizam dados referentes à acidez 
de soluções; relacionar valores de pH com a extensão do processo de dissociação iônica; compreender 
o significado da constante de equilíbrio e saber aplicá-la na previsão da extensão das transformações.

Sugestão de estratégias de ensino: discussão desencadeada por perguntas e análise de textos, fluxogra-
mas, tabelas e esquemas. 

Sugestão de recursos: textos, tabelas, questões e esquemas.

Sugestão de avaliação: respostas às questões e atividades propostas. 

H+(aq). Os cálculos envolvendo estequiome-

tria e concentração de soluções deverão ser 

corretamente aplicados. 

No caso das neutralizações envolvendo 

ácidos e bases fracas, haverá a necessidade de 

levar em conta os equilíbrios existentes, o que 

exige um raciocínio mais complexo e que foge 

ao escopo deste estudo. 
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Segundo Arrhenius, quando os ácidos 

reagem com a água, formam-se os cá-

tions H+, juntamente com outros 

ânions. Considere dois sistemas: em um foi dissol-

vido 0,1 mol de HCl(g) em 1 litro de água e no 

outro, 0,1 mol de HF(g) em 1 litro de água, a 25 oC. 

HCl(g) 
água

 H+(aq) + Cl–(aq)

HF(g) água  H+(aq) + F–(aq)

Levando em conta somente a estequiome-

tria dessas transformações, seria esperada a 

formação de 0,1 mol · L–1 de H+ e de Cl– na 

ionização do HCl, e de 0,1 mol · L–1 de H+ e 

F– na ionização do HF. Dessa forma, o pH re-

sultante de cada uma dessas soluções deveria 

ser o mesmo e igual a 1.

Entretanto, a medida dos pHs mostrou os 

seguintes valores: 

Atividade 1 – Como a presença de 
alguns solutos modifica o pH da 
água?

Nesta fase do trabalho, é importante reto-

mar os processos de ionização dos ácidos em 

água para que sejam discutidas as diferenças 

nas suas extensões. Revise com os alunos as 

ideias de Arrhenius para que, em seguida, se-

jam estudadas as forças de ácidos em função da 

extensão de suas dissociações. Posteriormente, 

esse conceito também será ampliado para as 

bases. Leia com os alunos o texto a seguir e 

solicite a eles que respondam às questões.

Soluções de 
concentração  
0,1 mol · L–1

pH a 25 oC

HCl(aq) 1,0

HF(aq) 2,1

tabela 19.

Questões para a sala de aula

1. Os valores de pH encontrados foram os 

que você esperava? Como você explica es-

ses valores?

Os alunos poderão ter suas expectativas frustradas, pois con-

siderarão somente a estequiometria das reações. Neste 

caso, como a concentração de H para os dois ácidos foi de  

0,1 mol . L1, eles esperariam que o pH final das soluções para os 

dois  ácidos fosse 1. Não são esperadas respostas corretas para a se-

gunda parte da questão, o objetivo é levar os alunos a levantarem 

hipóteses explicativas para essas diferenças de comportamento.

2. Qual dos ácidos estará mais ionizado em água?

O HCl estará mais ionizado, pois apresenta um pH menor, ou 

seja, mais moléculas de HCl se ionizaram formando mais H.

3. Considerando que o fluoreto de hidrogênio 

não se ionizou totalmente em água, quais 

espécies devem estar presentes na solução 

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto e maria 
Fernanda Penteado Lamas especialmente  

para o São Paulo faz escola.
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aquosa de acido fluorídrico? Você diria que 

esse sistema está em equilíbrio químico?

As espécies presentes são HF(aq), H(aq) e F (aq). Como co-

existem as espécies reagentes e produtos, pode-se concluir 

que o sistema está em equilíbrio químico.

Espera-se que os alunos percebam que o 

HF não se ionizou totalmente, pois a solução 

aquosa resultante apresentou um pH = 2,1, o 

que significa que há, em solução, uma menor 

concentração de íons H+ do que a prevista 

pela estequiometria da reação. Com relação 

à ionização do HCl, a rigor, um equilíbrio 

químico também é atingido, mas, como a 

ionização é quase de 100%, esse  equilíbrio 

pode ser desprezado quando se trabalha com 

soluções diluídas.

Essa análise deve levá-los à conclusão de 

que nem todos os ácidos alteram o pH da água 
da mesma forma, apesar de serem utilizadas ini-

cialmente as mesmas quantidades de soluções 

com concentrações iguais. Dessa forma, deve-se 

compreender que há processos de ionização que 

ocorrem em maior ou em menor extensão do 

que outros e que, no caso dos processos em que 

não há extensão total, há a coexistência dos íons 

e da espécie não ionizada, estabelecendo-se um 

equilíbrio químico. Após a conclusão, os alunos 

devem ser lembrados novamente de que, em sis-

temas em equilíbrio químico, as concentrações 

dos produtos obtidos são sempre menores que 

as previstas pela estequiometria da reação.

Escreva um parágrafo que relacione 

valores de pH com a [H+(aq)] e com 

a acidez de soluções aquosas. 

O ideal é que os alunos construam um pequeno texto men-

cionando que, quanto menor for o pH, maior será a concen-

tração de H na solução, portanto mais ácida ela será. Essa 

quantidade de H presente depende da concentração e da 

natureza do ácido adicionado à água.

desafio!

O ácido acético H3CCOOH (aq) é 

encontrado no vinagre na concentração  

0,7 mol · L–1. Considerando que, das mo-

léculas dissolvidas desse ácido, apenas 3% 

sofrem ionização (dizemos que o grau de 

ionização é 3%), calcule o pH do vinagre.

Considerando que apenas 3% das moléculas sofrem 

ionização e que o ácido acético só possui um hidro-

gênio ionizável, temos uma concentração de H de  

0,021 mol · L1 (0,7 mol · L1 · 0,03 = 0,021). Como pH =  

–log [H], então pH = –log 0,021 = 1,7.

Atividade 2 – Construção empírica 
da constante de equilíbrio químico

A atividade a seguir permitirá a compreen-

são de como foi construída a expressão da cons-

tante de equilíbrio químico a partir de dados 

experimentais. 

Considerando que a ionização do fluore-

to de hidrogênio não ocorre em extensão to-

tal e que na solução preparada coexistem as 

espécies HF(aq), H+(aq) e F-(aq) em solução 

aquosa, pode-se considerar que é estabelecido 

um equilíbrio químico no sistema, conforme 

descrito pela equação química a seguir:
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Analisando os valores das concentrações 

das espécies HF(aq), H+(aq) e F-(aq), depois 

que o equilíbrio químico é estabelecido, não se 

percebe imediatamente uma relação constante 

entre elas. mas, considerando que todas as so-

luções foram feitas a partir de um mesmo soluto 

e que, no equilíbrio, as concentrações de todas 

as espécies permanecem constantes, é possível 

pensar que deve haver uma relação constante 

entre as concentrações das espécies presentes 

no equilíbrio e que ela não deve variar a uma 

determinada temperatura. 

A partir dos dados apresentados, várias rela-

ções podem ser estabelecidas. Há, porém, apenas 

duas relações possíveis que resultam em núme-

ros constantes. A primeira é [H] · [F] / [HF] e a 

HF(aq)  H+(aq) + F-(aq)

A tabela a seguir apresenta as concentra-

ções das espécies em equilíbrio em soluções 

Experiência

Concentração inicial de ácido 
fluorídrico (mol · L1) Concentrações no equilíbrio (mol . L1)

[HF(aq)] [HF(aq)] [H(aq)] [F(aq)]
[H(aq)] . [F(aq)] 

[HF(aq)]

1 0,1000 0,0920 0,0079 0,0079 6,8 · 104

2 0,0100 0,0077 0,0023 0,0023 6,8 · 104

3 0,2000 0,1890 0,0113 0,0113 6,8 · 104

tabela 20.

aquosas preparadas a partir de diferentes 

concentrações iniciais de ácido fluorídrico, a 

25 oC.

segunda é [HF] / [H] · [F]. Nota-se que o valor 

resultante da relação entre as concentrações se 

mantém constante.

Os alunos podem ser solicitados, agora, a 

observar um outro exemplo e verificar se as rela-

ções entre as concentrações também apresentam 

valores constantes a uma mesma temperatura.

1. O ácido acético não se ioniza totalmente e 

entra em equilíbrio químico. Na tabela a se-

guir são apresentadas as concentrações das 

espécies em equilíbrio em soluções aquosas 

preparadas a partir de diferentes concen-

trações iniciais de ácido acético a 25 oC. 

H3CCOOH(aq)  H+(aq) + H3CCOO-(aq)
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Solução
Concentração inicial de 
ácido acético (mol . L–1) Concentrações no equilíbrio (mol . L–1)

[H3CCooH(aq)] [H3CCooH(aq)] [H+(aq)] [H3CCoo-(aq)]

1 0,1000 0,0987 0,00133 0,00133

2 0,01000 0,00958 0,000415 0,000415

3 0,200 0,198 0,00188 0,00188

tabela 21.

a) Calcule o valor da relação [H(aq)] ·  

[H3CCOO(aq)] / [H3CCOOH(aq)] para 

cada solução e complete a tabela a se-

guir. Note que essa expressão permite 

avaliar a proporção entre as espécies em 

equilíbrio. 

Solução
[H+(aq)] · [H3CCoo– (aq)] 

[H3CCooH(aq)]

1 1,8 · 105

2 1,8 · 105

3 1,8 · 105

b) Essa relação é constante? Escreva a ex-

pressão da constante de equilíbrio para 

essa reação.

Pode-se observar que essa relação é constante e é chamada 

de “constante de equilíbrio”.

O cálculo da relação para todas as solu-

ções resultará em 1,8 . 10-5. Portanto, os alu-

nos devem concluir que existe uma relação 

numérica constante entre as concentrações 

das espécies que coexistem em um equilíbrio 

químico. Deverá ficar bem claro que as tem-

peraturas e pressões devem ser iguais para 

que esta constante seja a mesma. Essa relação 

Kc =
[H+(aq)] . [H3CCOO–(aq)]

[H3CCOOH(aq)]

é chamada de constante de equilíbrio e é repre-

sentada por Kc.

H3CCOOH(aq)  H+(aq) + H3CCOO–(aq)

Kc =
[H+(aq)] . [H3CCOO–(aq)]

[H3CCOOH(aq)]

Os alunos também deverão ter claro que a 

expressão dessa constante pode ser represen-

tada pela razão entre o produto das concen-

trações em mol  L-1 dos produtos elevadas aos 

seus coeficientes estequiométricos e o produto 

das concentrações dos reagentes elevadas aos 

seus coeficientes estequiométricos.

1. Escreva a expressão da constante 

de equilíbrio para as reações:

H2(g) + CO2(g)  H2O(g) + CO(g) 

Kc = [CO(g)]·[H2O(g)] / [H2(g)]·[CO2(g)] 

2 NO(g) + O2(g)  2 NO2(g) 

Kc = [NO2(g)]2 / [O2(g)]·[NO(g)]2

2 HI(g)  H2(g) + I2(g) 

Kc = [H2(g)]·[I2(g)] / [HI(g)]2

Observação: No caso de reações em que reagentes e produ-

tos estão na fase gasosa, a constante de equilíbrio pode ser 

tabela 22.
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dada em função das pressões parciais. Tomando a primeira 

reação como exemplo, sua expressão seria: Kp = (PH  O) · (PCO) / 

(PH ) · (PCO ), sendo Kp a constante de equilíbrio e P as pressões 

parciais dos compostos. 

2. Escreva um parágrafo explicando por que a 

concentração de água não é escrita na cons-

tante de equilíbrio de ionização da água.

Em 1 litro de água, a 25 °C e 1 atm, as quantidades de íons H 

e OH que coexistem em equilíbrio com a espécie H2O são 

muito pequenas. Por esse motivo, podemos considerar que a 

concentração da água não se altera e pode ser incorporada à 

expressão da constante de equilíbrio Kc, que receberá, neste 

caso, o nome de Kw.

Ressalte também que, em alguns casos, 

as concentrações dos reagentes ou produtos 

não serão incluídas na expressão de Kc, pois 

a variação dessas concentrações não afetará 

o estado de equilíbrio. Esses casos são:

 f quando alguma espécie estiver no estado 

sólido;

 f quando se tratar da água e ela atuar como 

solvente (ou quando se estiver consideran-

do a sua autoionização).

Como exemplos, podem ser observados os 

seguintes equilíbrios:

2

2 2

H2O(l)  H+ (aq) + OH- (aq)

Kw = [H+ (aq)] . [OH- (aq)]

BaSO4(s)  Ba2+ (aq) + SO 4  (aq)

Kc = [Ba2+ (aq)] . [SO 4   (aq)]

Comente também que, no caso dos equilí-

brios químicos envolvendo a produção de solu-

ções a partir da ionização de ácidos, a constante 

de equilíbrio que utiliza a concentração em mol 

. L–1 das espécies presentes no sistema é chama-

da Ka e, no caso da produção de soluções a 

partir da dissociação de bases, essa constante 

de equilíbrio é chamada Kb. 

Conforme mencionado na resposta da 

questão 2 (Lição de casa), Kw nada mais é do 

que a expressão de Kc na qual não aparece o 

termo [H2O]. 

Os cálculos que demonstram isso estão apre-

sentados no quadro a seguir. As notações das 

concentrações foram expressas tanto em potên-

cias de 10 como em números decimais, para que 

os alunos leiam e façam as correspondências 

entre os números. muitos deles normalmente 

apresentam dificuldades no entendimento de 

grandezas expressas em potências.

2

2

Cálculo da quantidade de matéria de água em 1 L de água a 25 oC

Sabendo que a densidade da água a 25 oC é de 1 g · mL–1, é possível calcular a massa da água 
contida em 1 litro:

1 g    1 mL
  ?     1 000 mL
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mesmo cursando a 3a série, por vezes, os 

alunos apresentam dificuldades na compreen-

são de algumas notações químicas. É impor-

tante sempre traduzir os símbolos próprios da 

Química. Por exemplo: ao escrever [H+(aq)], 

deve-se ler “concentração de íons H+ em solu-

ção aquosa”. Deve-se apontar cada detalhe das 

notações ao perceber que os alunos não estão 

conseguindo compreendê-las. Por exemplo, di-

zer que o uso de colchetes “[ ]” indica concen-

tração em mol  L-1, que o sinal positivo (+) 

colocado acima e à direita da letra H indica 

que se trata de um cátion de hidrogênio, ou 

seja, um átomo de hidrogênio que perdeu seu 

elétron. Os alunos podem também não saber 

se há diferença entre as palavras íons, cátions 

e ânions. toda vez que dúvidas surgirem, elas 

devem ser esclarecidas. 

A análise da tabela a seguir pode auxiliar os 

alunos a compreenderem quantitativamente o 

equilíbrio iônico da água a 25 ºC e o porquê de 

desprezar a [H2O] ao escrever a expressão da 

constante desse equilíbrio.

H2o (l) H(aq) + oH (aq)

Quantidade de matéria de água em 1 litro, 
caso nenhuma molécula seja ionizada (mol)

55,5555556 – –

Quantidade de matéria das espécies 
ionizadas em 1 L de água (concentração 
das espécies ionizadas em mol  L-1)

0,0000001 0,0000001

Quantidade de matéria das espécies em 
equilíbrio (mol  L-1)

55,5555556 - 
0,0000001 = 
55,5555555

0,0000001
(1,0  107)

0,0000001
(1,0  107)

tabela 23.

Logo, 1 litro de água corresponderá a uma massa de 1 000 g.

Como a massa molar da água é de 18 g · mol–1,

   18 g      1 mol

1 000  g        ? 

Logo, em 1 litro haverá ~ 55,5555566 mol de moléculas de água.
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Atividade 3 – relação entre o 
valor da constante de equilíbrio e a 
extensão de uma transformação

É importante que se associe os valores de 

Kc à extensão das transformações. Isso pode 

ser feito em uma aula expositivo-dialogada, 

orientada por discussões baseadas em exem-

plos e em exercícios. Os alunos podem respon-

der às questões em duplas à medida que a aula 

for desenvolvida. 

Você pode propor aos alunos a seguinte 

questão:

 f Considere o equilíbrio químico representa-

do a seguir: 

A + B    C + D     Kc =
[C] [D]

[A] [B]

Condição 1: t = 25 oC e P = 1 atm, Kc = 2

Condição 2 : t = 50 oC e P = 1 atm, Kc = 0,5

 Qual das condições apresentadas para o 

equilíbrio envolvendo as espécies A, B, C e 

D favorece a formação de uma maior quan-

tidade de produtos? Por quê?

Neste momento, espera-se que os alunos 

percebam que na condição 1 haverá maiores 

concentrações de produtos, pois Kc é calcula-

da pela razão entre as concentrações dos pro-

dutos e dos reagentes. 

Pelos cálculos apresentados, verifica-se 

que a quantidade de água não ionizada é 

muito grande quando comparada com a 

quantidade de água que se ioniza. Por esse 

motivo, sua variação é proporcionalmente 

muito pequena. Assim, sua concentraçãoa 

pode ser incorporada à constante de equi-

líbrio. 

Portanto, o produto entre as concentrações 

em mol · L–1 dos íons H+(aq) e OH-(aq), cha-

mado de produto iônico da água (Kw), pode 

ser usado como representativo do equilíbrio 

de autoionização da água. 

Como: [H+ (aq)] = [OH-(aq)] =  

1,0 · 10-7 mol . L–1     (a 25 oC)

O produto iônico da água (Kw) pode ser 

expresso por:

Kc =

Kc  constante = [H+ (aq)] ∙ [OH– (aq)] = Kw

[H+ (aq)]  [OH– (aq)]

[H2O (aq)]

constante constante

Kw = [H+(aq)] · [OH– (aq)]

       = (1,0 · 10–7 mol · L–1) · (1,0 · 10–7 mol · L–1)

       = 1,0 · 10–14 mol2 · L–2   (a 25 ºC)

a Concentração de água na solução em equilíbrio em que coexistem H2O(1), íons H (aq) e OH(aq).
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Eles também podem apontar que, como 

constante de equilíbrio, Kc é uma razão en-

tre as concentrações de produtos e reagentes: 

quanto mais altos os valores de constante de 

equilíbrio, maiores serão as concentrações dos 

produtos no sistema. 

O conceito de constante de equilíbrio pode 

agora ser aplicado na compreensão das di-

ferenças nas extensões dos processos de dis-

sociação iônica de ácidos e bases. Para isso, 

sugerimos os exercícios a seguir.

1. Analise os equilíbrios químicos envolven-

do a formação de soluções ácidas apresen-

tados a seguir e responda às questões pro-

postas.

i. H2SO3(aq)    H+(aq) + HSO3  (aq) 

Ka = 1,7 · 102

ii. HF(aq)    H(aq)  F(aq)  

Ka = 7,2 · 104

iii. C6H5COOH(aq)  H(aq) + 

C6H5COO(aq)   Ka = 6,6 · 105

iV. HClO(aq)    H+(aq) + ClO(aq)   

Ka = 3,5 · 108

a) Escreva a expressão que representa a cons-

tante de equilíbrio químico em função das 

concentrações em mol . L–1 para cada siste-

ma apresentado.

I. Ka = [H(aq)]·[HSO3
–(aq)] / [H2SO3(aq)]

II. Ka = [H(aq)]·[F–(aq)] / [HF(aq)]

III. Ka = [H(aq)]·[C6H5COO–(aq)] / [C6H5COOH(aq)]

IV. Ka = [H(aq)]·[ClO–(aq)] / [HClO(aq)]



b) Considerando as expressões escritas no 

item a e os valores para cada uma das cons-

tantes apresentadas nas equações, qual das 

soluções apresentará maior extensão no 

processo de formação de produtos?

Como as concentrações dos produtos aparecem no nume-

rador da expressão da constante de equilíbrio, podemos di-

zer que, quanto maior o valor dessa constante, maior será a 

quantidade de produtos. Portanto, o equilíbrio I, que apresen-

ta o maior valor da constante de equilíbrio, é o que apresen-

tará a maior extensão no processo de formação dos produtos.

Você pode também propor a eles a se-

guinte questão (na Lição de casa a seguir 

há uma questão semelhante):

 f Sabendo que, quanto mais forte for um ácido, 

maior será a extensão de sua ionização, qual 

dos ácidos é o mais forte? Qual é o mais fraco?

É provável que respondam Kc em vez de Ka. 

Lembre-os de que, por se tratar de equilíbrios 

de ionização de ácidos, as constantes de equilí-

brio são chamadas de Ka. Neste caso, eles de-

verão responder que, como o H2SO3 apresenta 

o maior valor da constante de equilíbrio, a 

extensão de sua ionização é maior e, consequen-

temente, apresenta a maior concentração de 

íons no equilíbrio. Por esses motivos, é o ácido 

mais forte. O HClO será o ácido mais fraco, 

pois apresenta o menor valor da constante de 

equilíbrio, estando menos ionizado e apresen-

tando menor concentração de íons H+ em solu-

ção. Caso você considere adequado, o estudo 

pode ser aprofundado e podem ser discutidos 

os casos de ácidos polipróticos, assim como suas 

várias constantes de ionização.
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2. Analise agora os equilíbrios químicos en-

volvendo a formação de soluções básicas 

apresentados a seguir e responda às ques-

tões propostas.

i. LiOH(s)  
água

  Li+(aq) + OH–(aq)   

Kb = 6,6 · 10-1

ii. NaOH(s) 
água

 Na+(aq) + OH–(aq)   

Kb = 4

iii. Ca(OH)2(s) 
água

 CaOH(aq)  OH(aq)  

Kb = 4 · 102 

 Qual dessas transformações ocorre em 

maior extensão? Escreva as expressões para 

ajudar a fundamentar sua resposta. Obser-

vação: não se esqueça de que há materiais 

no estado sólido.

I. Kb = [Li(aq)] · [OH(aq)]                    Kb = 6,6 · 101

II. Kb = [Na(aq)] · [OH(aq)]                  Kb = 4

III. Kb = [CaOH(aq)] · [OH(aq)]           Kb = 4 · 102

Novamente percebe-se pela expressão da constante de equilíbrio 

que, quanto maior a extensão da transformação no sentido da 

formação dos produtos, maior será o valor da constante de equi-

líbrio. Portanto, o equilíbrio II é o que apresenta a maior extensão. 

Observação: as substâncias que apareceriam no denomina-

dor das expressões estão no estado sólido e, por isso, não são 

escritas nas expressões das constantes de equilíbrio.

Ao responder às questões, os alunos po-

derão apresentar dificuldades em compreen-

der números descritos utilizando potências 

de dez. Você pode “traduzir” esses números, 

utilizando a notação decimal para facilitar a 

resolução do exercício.

Algumas observações

Os alunos costumam apresentar algumas 

ideias equivocadas após o estudo do equilí-

brio químico.

Acreditam, por exemplo, que, em um sis-

tema em equilíbrio químico, as concentrações 

dos reagentes são iguais às concentrações dos 

produtos, independentemente dos valores 

apresentados pelas constantes de equilíbrio.

Exemplo: Dada a equação 

NO2(g) + CO(g)  NO(g) + CO2(g),

mesmo sendo informados de que o valor de 

Kc a uma determinada temperatura é de 5,4, 

há alunos que admitem que as concentrações 

de todas as espécies envolvidas são iguais, ou 

seja, que: 

[NO2(g)] = [CO(g)] = [NO(g)] = [CO2(g)].

Pesquisadores atribuem esses equívocos a 

analogias entre a ideia de equilíbrio químico 

e o equilíbrio entre os pratos de uma balança, 

no qual deve haver igualdade entre massas.

muitos alunos não conseguem usar as rela-

ções expressas na constante de equilíbrio para 

calcular as concentrações das espécies químicas 

presentes.

Por exemplo: Dada a equação 

N2O4(g)   2 NO2(g),
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se o valor de Kc for igual a 1, os alunos acre-

ditam que: 

[N2O4(g)] = [NO2(g)], 

e não que [NO2(g)]2 = [N2O4(g)]. muitos 

também extraem a raiz quadrada e dividem 

o resultado por 2, por causa dos índices da 

equação balanceada. 

Outros confundem rapidez com extensão, ou 

seja, acreditam que, quanto maior a rapidez com 

que uma transformação atinge o equilíbrio quí-

mico, maior será a concentração dos produtos 

obtidos. Essa ideia equivocada pode ajudar a for-

mação de outras, como as apresentadas a seguir.

 f Acreditar que a adição de catalisador au-

menta a quantidade de produtos, o que ele-

va o valor da constante de equilíbrio. 

 f Acreditar que o aumento da temperatu-

ra, obrigatoriamente aumentará o valor 

da constante de equilíbrio. Conforme 

será visto na Situação de Aprendiza-

gem 8, isso só ocorre nas transformações  

endotérmicas. 

 f Acreditar que a constante de equilíbrio 

não varia com a temperatura. Essa ideia 

equivocada é atribuída à própria palavra 

“constante”.

 f Não levar em conta que, para que um siste-

ma atinja o equilíbrio químico, não podem 

ocorrer trocas de energia ou massa com o 

meio; portanto, o sistema deve ser fechado 

e isolado.

Analise a tabela e responda as ques-

tões a seguir.

ácido reação de ionização Constante de equilíbrio

Sulfuroso   H2SO3(aq)    H+(aq) + HSO
–  

3 (aq) 1,7 . 10–2

Fórmico HCOOH(aq)    H+(aq) + HCOO–(aq) 1,8 . 10–4

Hipocloroso    HClO(aq)    H+(aq) + ClO–(aq) 3,5 . 10–8

Fluorídrico    HF(aq)    H+(aq) + F–(aq) 7,2 . 10–4

tabela 24.
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1. Qual dos ácidos apresentados sofre maior 

ionização? Escreva as constantes de equi-

líbrio para cada ácido e fundamente sua 

resposta nessas expressões.

Ka = [H(aq)]·[HSO3
(aq)] /  [H2SO3(aq)]

Ka = [HCOO (aq)]·[H(aq)] / [HCOOH(aq)]

Ka = [ClO(aq)]·[H(aq)] / [HClO(aq)]

Ka = [F(aq)]·[H(aq)] / [HF(aq)]

Como as concentrações dos produtos aparecem no nume-

rador da expressão da constante de equilíbrio, pode-se di-

zer que, quanto maior o valor dessa constante, maior será a 

quantidade de moléculas que sofrerão ionização. Portanto, o 

equilíbrio do ácido sulfuroso é o que sofrerá maior ionização, 

pois apresenta o maior valor da constante de equilíbrio.

2. Considerando as soluções 0,1 mol · L–1 

desses ácidos, qual apresenta o menor pH? 

Calcule esse valor.

O ácido sulfuroso apresenta o menor pH. Considerando 

concentrações iguais desses ácidos, apresentará menor pH 

aquele que tiver uma maior concentração de íons H, ou 

seja, o que sofrer maior ionização.

Substituindo os valores numéricos, temos:

1,7·102 = [H(aq)] . [HSO3
(aq)] / 0,1b

Ou seja: 1,7 · 103 = [H(aq)] . [HSO3
(aq)] 

Como a reação é 1:1 [H(aq)] = [HSO3
(aq)] = x

1,7 . 103 = x2

[H(aq)]·[HSO3
(aq)]

Ka=
[H2SO3(aq)]

x = 0,04 mol · L–1 = [H(aq)] 

pH = -log [H(aq)] = 1,4

3. Sabendo que, quanto mais forte for um áci-

do, maior será a extensão de sua ionização, 

qual dos ácidos é o mais forte? Qual é o 

mais fraco?

O ácido mais forte é o ácido sulfuroso, pois apresentará maior 

extensão de ionização, e o ácido mais fraco é o ácido hipo-

cloroso, pois apresentará menor extensão em sua ionização.

grade de avaliação da Situação  
de Aprendizagem 7

Nesta Situação de Aprendizagem, espe-

ra-se que os alunos tenham compreendido 

que podem ocorrer diferenças na extensão 

dos processos de dissociação iônica e que 

essas diferenças podem ser avaliadas quan-

titativamente utilizando-se a constante de 

equilíbrio químico. Devem saber relacionar 

essas ideias com a força de ácidos e de ba-

ses. Espera-se também que saibam construir 

a expressão de constantes de equilíbrio a 

partir de equações químicas balanceadas, 

que saibam avaliar o significado químico 

de valores numéricos assumidos por essas 

constantes, assim como saibam em que con-

dições elas são definidas. 

b A rigor, aqui se deveria usar 0,1 – x, em que x corresponde às concentrações de H+ e de HSO3  no equilíbrio. 
Despreza-se, porém, este valor, por ser muito pequeno.
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SItUAçãO DE APRENDIzAgEm 8 
INFLUêNCIA DAS VARIAçõES DE tEmPERAtURA E PRESSãO 

Em SIStEmAS Em EQUILíBRIO QUímICO

Conteúdos e temas: perturbações no estado de equilíbrio químico provocadas por mudanças de tempe-
ratura ou de pressão.

Competências e habilidades: fazer uso das linguagens próprias da Química e da matemática para obter 
informações sobre as concentrações presentes em equilíbrios químicos; avaliar dados referentes às per-
turbações em sistemas que já atingiram o equilíbrio químico causadas por mudanças de pressão ou de 
temperatura; prever mudanças em equilíbrios químicos aplicando o princípio de Le Chatelier. 

Sugestão de estratégias de ensino: análise de tabelas, questões, interpretação de textos e aulas expositivo-
-dialogadas.

Sugestão de recursos: questões.

Sugestão de avaliação: execução de atividades e respostas às questões propostas.

A importância de entender como é possí-

vel modificar um equilíbrio químico fica clara 

quando existe a necessidade de modificar a 

quantidade de produtos formados. 

Como foi visto na Situação de Aprendi-

zagem anterior, muitas soluções aquosas áci-

das constituem-se em sistemas em equilíbrio 

químico. Os alunos aprenderam que a acidez 

de soluções está diretamente ligada à manu-

tenção da vida, por exemplo, à sobrevivência 

de espécies animais em ambientes aquáticos e 

à manutenção do pH sanguíneo. Por isso, o 

controle dessa acidez – sua manutenção ou 

modificação – é muito importante.

Nesta Situação de Aprendizagem, serão 

discutidas perturbações em equilíbrios quími-

cos causadas por mudanças de temperatura 

ou de pressão. 

influência da temperatura

O estudo da influência da temperatura em 

equilíbrios químicos será realizado no equilíbrio 

de autoionização da água. Problematize a ativi-

dade por meio de uma provocação:

 f Uma amostra de água pura, a 0 ºC, é neu-

tra? Qual será o seu pH? Se aquecermos essa 

água a 50 ºC, ela continuará neutra? Qual 

será o seu pH? 

É provável que os alunos respondam que, 

se a água é pura, ela é neutra, e que seu pH é 

igual a 7 a qualquer temperatura.

Questões para a sala de aula

1. Escreva a equação que representa o equilíbrio 

de autoionização da água, assim como a ex-

pressão de sua constante de equilíbrio (Kw).

H2O(l)    H(aq)  OH(aq) 

Kw = [H(aq)] . [OH(aq)]
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2. Usando a expressão que permite o cálculo 

do pH, calcule o pH das águas nas tem-

peraturas especificadas na tabela a seguir, 

completando-a com os valores calculados.

Valores de Kw de uma 
amostra de água a diversas temperaturas
temperatura (oC) Kw (mol2  L-2) pH

0 0,11 . 10-14 7,5

10 0,30 . 10-14 7,3

20 0,68 . 10-14 7,1

25 1,00 . 10-14 7,0

50 5,47 . 10-14 6,6

100 51,3 . 10-14 6,1

3. O pH da água mudou? O que foi alterado 

para que isso acontecesse? A água conti-

nua neutra? Explique.

Os alunos deverão concluir que, pela equação da autoioni-

zação da água, a [H(aq)] e o [OH(aq)] são iguais; portanto, 

a água deverá continuar neutra, em qualquer temperatura. 

Mas, como o pH é definido em função da [H(aq)], e como 

essa concentração varia com a temperatura, a diferentes 

temperaturas, a água pura apresentará diferentes valores de 

pH. Neste momento, pode ser novamente reforçada a ideia 

de que o valor da constante de equilíbrio se modifica com 

mudanças de temperatura.

A previsão de como mudanças de tempera-

tura podem alterar sistemas em equilíbrio quí-

mico pode ser feita observando-se a entalpia 

das transformações envolvidas no equilíbrio 

de autoionização da água. 

tabela 25.

4. Verifique os valores de energias (entalpias) 

das transformações envolvidas no equilí-

brio de autoionização da água.

H2O(l) → H(aq) + OH(aq) 

∆H = 58 kJ (transformação endotérmica)

H+(aq) + OH–(aq) → H2O(l) 

∆H = –58 kJ (transformação exotérmica)

Sabendo que essas transformações acon-

tecem simultaneamente e com a mesma 

rapidez (estão em equilíbrio químico), e 

considerando os valores de Kw apresenta-

dos na tabela anterior, avalie se o aumento 

da temperatura poderia causar o favoreci-

mento da transformação de ionização da 

água ou de formação da água.

Nessa questão, os alunos deverão analisar as equações, 

as entalpias das transformações e os valores das constan-

tes de equilíbrio explicitados na tabela. Deverão concluir 

que, pelo aumento da temperatura, a transformação 

endotérmica é favorecida e, pela diminuição da tempe-

ratura, a transformação exotérmica é favorecida. Caso 

apresentem dificuldades, sugerimos que tanto a equação 

de autoionização da água como a expressão de Kw se-

jam reescritas na lousa. Depois, solicite aos alunos que 

observem os valores de Kw a diferentes temperaturas, 

por exemplo a 0 °C e a 100 °C. Eles verificarão que, a  

100 °C, Kw apresenta um valor maior. Analisando a ex-

pressão, verificarão que valores maiores de Kw indi-

cam maiores concentrações tanto de H(aq) quanto de 

OH(aq) e poderão concluir que a reação de autoioni-

zação da água, que é  endotérmica, é favorecida com o 

aumento da temperatura. Em seguida, pode-se fazer o 

mesmo para valores menores de Kw. Pode parecer óbvio, 

mas muitos alunos apresentam dificuldades em analisar e 

comparar mais de duas variáveis.
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Lembre-os de que as transformações são 

reversíveis; logo, a energia absorvida na io-

nização de um mol de moléculas de água 

deve ser a mesma liberada na formação de 

1 mol de moléculas de água a partir de seus 

íons. A outra condição de equilíbrio a ser 

lembrada é a de que a rapidez das transfor-

mações direta e inversa deve ser igual.

5. O equilíbrio químico descrito por CO(g) + 

H2O(g)  CO2(g) + H2(g) admite os se-

guintes valores para a constante de equilí-

brio Kc:

t (ºC) 225 625 995

Kc 0,007 0,455 1,76

Sabendo-se que a transformação CO(g) + 

H2O(g) → CO2(g) + H2(g) é endotérmica, o 

aumento da temperatura do sistema favorece 

ou desfavorece a formação de CO2? Para res-

ponder, escreva a expressão da constante de 

equilíbrio químico para essa transformação 

e analise os dados apresentados na tabela.

Kc = [CO2(g)]·[H2(g)] / [CO(g)]·[H2O(g)]

Aumentando a temperatura, aumenta a Kc; portanto, au-

menta a concentração de CO2(g) e de H2(g). Por esse motivo, 

o aumento da temperatura favorece a formação de CO2(g).

6. Concluindo: o aumento da temperatura 

_______ a  transformação endotérmica 

de um equilíbrio químico e __________ 

da temperatura favorece a transformação 

exotérmica de um equilíbrio químico.

favorece

a diminuição

influência da pressão

Para estudar a influência da pressão no 

equilíbrio químico, vamos considerar a dis-

solução do gás oxigênio em água. 

A quantidade de gás oxigênio dissolvido na 

água é essencial para todas as espécies que vi-

vem no ambiente aquático. A tabela a seguir 

mostra diferentes concentrações desse gás dis-

solvido em água, a 25 °C, a diferentes pressões. 

Essa dissolução pode ser representada por: 

O2(g)  
água   O2(aq)

Solubilidade do oxigênio em água a 
25 ºC em função da pressão

pressão  
(atm)

Concentração mol · L–1 do o2(aq)

1,05 0,00123

4,60 0,00529

5,91 0,00674

8,55 0,00951

9,86 0,01082

Questão para a sala de aula

1. Observando a tabela, você diria que a pres-

são afeta a concentração de oxigênio que 

se encontra dissolvido na água? Como?

A análise da tabela da solubilidade do gás oxigênio em água 

mostra que o aumento da pressão, a uma temperatura cons-

tante, provoca um aumento na concentração do oxigênio 

dissolvido em água. Reforce novamente a ideia de que mu-

danças na pressão alteram equilíbrios químicos.

tabela 27.

tabela 26.
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Solicite aos alunos que interpretem a ta-

bela e levantem hipóteses sobre a influência 

que a pressão e, consequentemente, a quan-

tidade de gases dissolvidos na água pode 

ter na vida aquática. Informe-os de que, a 

cada 10 metros abaixo da superfície do mar, 

a pressão aumenta em aproximadamente  

1 atm. talvez eles levantem hipóteses de que, 

em profundidades maiores, possam sobrevi-

ver espécies que necessitem de mais oxigê-

nio, que resistam a altas pressões, mas que 

não necessitem de muita luz para sobreviver, 

por exemplo. O importante neste momen-

to é permitir que reflitam sobre os dados 

apresentados na tabela e que relacionem o 

aumento da pressão com o aumento da solu-

bilidade dos gases em líquidos. 

No processo de produção de ferro-

-gusa em usinas siderúrgicas ocorre 

a reação: FeO(s) + CO(g)  Fe(s) + 

CO2(g), cuja constante de equilíbrio K varia 

com a temperatura, conforme mostra a tabela 

a seguir:

tabela 28.

t (oC) 700 800 900 1 000

K 0,678 0,552 0,466 0,403

1. Escreva a expressão da constante de equilí-

brio para essa transformação. 

Kc = [CO2(g)]/ [CO(g)]

2. O aumento da temperatura favorece ou 

desfavorece a obtenção de ferro metálico? 

Justifique.

O aumento da temperatura desfavorece a obtenção do ferro 

metálico, pois, de acordo com a tabela, o aumento da tem-

peratura provoca uma diminuição nos valores de Kc; logo, a 

concentração de CO2 será menor. Como a estequiometria 

da transformação é de 1:1, para cada mol de CO2(g) forma-

do, 1 mol de ferro metálico também se formará. Consequen-

temente, quanto menor a [CO2(g)], menor será a massa de 

ferro metálico formada.

mergulhadores costumam utilizar 

misturas dos gases oxigênio e nitro-

gênio em seus cilindros. Essas mis-

turas são conhecidas como Nitrox ou como 

EAN (Enriched Air Nitrox). As mais comuns 

são EAN32 – 32% de oxigênio e 68% de nitro-

gênio – e EAN36 – 36% de oxigênio e 64% de 

nitrogênio. Para alguns tipos de mergulho, que 

fogem do recreacional ou esportivo, são tam-

bém usadas outras misturas de gases, como o 

trimix, na qual, além do oxigênio e do nitro-

gênio, é usado gás hélio. mergulhadores tam-

bém usam misturas chamadas Heliox, que 

contêm somente oxigênio e hélio. A escolha da 

mistura depende da profundidade do mergu-

lho e do seu tempo de duração. 

Por que, independentemente da mistura de 

gases escolhida, mergulhos a grandes profun-

didades devem levar em conta o tempo de des-

compressão? Considere que, a cada 10 metros 

abaixo da superfície do mar, a pressão aumenta 

em aproximadamente 1 atm e que a solubilidade 

de gases em água varia com a pressão. 
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Para responder a essa pergunta, analise 

um exemplo hipotético de planejamento de 

mergulho que deverá permitir a exploração 

durante 25 minutos de um navio naufragado 

a 73 metros de profundidade. Na tabela estão 

explicitados tempos de parada que os mergu-

lhadores deverão fazer a diferentes profundi-

dades durante a subida desse mergulho. Esse 

exemplo considera que a primeira necessidade 

de parada seria a 30 metros de profundidade.

profundidade 
(m) 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3

tempo de parada
(min) 1 1 2 3 4 6 8 13 16 27

tabela 29.

Observe que, nesse mergulho, para que os 

mergulhadores possam explorar o navio nau-

fragado por 25 minutos, deverão levar quase 

1 hora e meia para retornar à superfície, a fim 

de que a descompressão possa ser feita de ma-

neira adequada.

A ideia principal a ser considerada é a da variação da solubili-

dade em função da pressão. 

Os alunos poderão responder que, se o mergulhador não 

levar em conta o tempo de descompressão e usar todo o 

ar que carrega consigo durante a exploração do fundo, 

ele não disporá de ar para respirar durante a subida, que 

deve ser feita de maneira planejada e lentamente. Pode-

rão ainda explicar que a necessidade de uma subida lenta 

pode ser entendida ao se pensar que a pressão aumenta à 

medida que a profundidade vai aumentando e que a pres-

são influi no equilíbrio de dissolução de gases em sistemas 

aquosos: quanto maior a pressão a que um sistema – no 

caso, o corpo humano – é submetido, maior a quantidade 

de gases que nele pode ser dissolvida. Em grandes pro-

fundidades, um mergulhador expira menos ar do que na 

superfície, pois uma maior quantidade de gases se dissol-

ve em seu sangue. Se o mergulhador retornar à superfí-

cie rapidamente, a quantidade de gases que se encontra 

dissolvida em seu sangue diminuirá abruptamente; com 

isso, bolhas no sangue poderão se formar e causar a morte 

do mergulhador. Uma subida lenta permite que a pressão 

diminua lentamente e, consequentemente, que a solubi-

lidade também diminua lentamente; a subida deve, pois, 

ser feita com uma velocidade que permita ao mergulhador 

expirar o gás em excesso. Muitas vezes, subir lentamente 

não basta, sendo necessário que o mergulhador faça várias 

paradas de descompressão, para que haja tempo para expi-

rar o excesso de gases não dissolvidos. 

Informação adicional: o uso do Trimix, mistura que con-

tém gás hélio, permite tempos de descompressões me-

nores, pois o gás hélio se dissolve muito pouco em solu-

ções aquosas, mesmo quando submetido a altas pressões. 

Isso pode ser explicado pelo fato de o hélio ser um gás 

monoatômico, de pequeno tamanho, com baixo núme-

ro atômico e muito pouco deformável, o que dificulta o 

aparecimento de dipolos instantâneos. Desse modo, as in-

terações interpartículas responsáveis pela dissolução serão 

mais fracas. 

Você pode, se considerar pertinente, apre-

sentar uma generalização proposta por Le 

Chatelier, que permite boas chances de prever 

como o equilíbrio será alterado quando são 

modificadas as condições de pressão e de tem-

peratura. O princípio diz que “quando uma 

perturbação é imposta a um sistema em equilí-

brio químico dinâmico, este tende a se ajustar 

para minimizar o efeito desta perturbação”. 
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a modificações causadas por alterações nas concentrações das espécies presentes serão discutidas na atividade 3 
da Situação de Aprendizagem 9.

SItUAçãO DE APRENDIzAgEm 9  
COmO O SER HUmANO USA A ágUA DO mAR PARA  

SUA SOBREVIVêNCIA?

muitas matérias-primas usadas no sis-

tema produtivo provêm da água do mar. O 

conhecimento dos processos de extração 

dessas substâncias evidencia a importância 

do meio ambiente no desenvolvimento sus-

tentável. Portanto, nesta Situação de Apren-

dizagem, será apresentado o processo de 

extração do cloreto de sódio a partir da água 

do mar, bem como sua utilização industrial 

para a obtenção de matérias-primas inter-

mediárias como o gás cloro, o hidróxido de 

sódio (soda cáustica), o gás hidrogênio e o 

carbonato de sódio (barrilha ou soda). Reto-

Assim, se for aumentada a pressão em um 

sistema, ele tenderá a se ajustar para minimi-

zar o efeito desse aumento. O ajuste impli-

ca a diminuição do número de partículas em 

equilíbrio. tal efeito deve ser especialmente 

considerado quando se trabalha com gases. 

Por exemplo, no equilíbrio de dissolução do 

gás oxigênio, se a pressão externa é aumentada, 

o equilíbrio sofre modificações e tende a dimi-

nuir a pressão do gás em equilíbrio com o gás 

dissolvido, e com isso a [O2(aq)] aumentará. 

O2(g)  água   O2(aq)

Da mesma maneira, se a temperatura do 

sistema for aumentada, o equilíbrio tenderá a 

se ajustar para consumir o calor fornecido e 

a transformação endotérmica será favorecida.

grade de avaliação da Situação  
de Aprendizagem 8

Nesta Situação de Aprendizagem, espe-

ra-se que os alunos tenham entendido que 

equilíbrios químicos podem ser modificados 

por alterações nas condições de pressão e de 

temperaturaa. Eles também deverão prever 

como modificações nas temperaturas afe-

tam os equilíbrios químicos, levando em 

conta as entalpias das transformações dire-

ta e inversa. Espera-se que eles tenham per-

cebido que aumentos de pressão favorecem 

situações de equilíbrio nas quais haja meno-

res quantidades de partículas compondo o 

estado gasoso, pois a pressão é proporcional 

ao número de partículas quando V e t são 

constantes.

maremos, para isso, as ideias sobre eletrólise 

e solubilidade. 

também serão estudadas modificações ocasio-

nadas no equilíbrio CO2/HCO   – e seus reflexos no 

sistema produtivo e na saúde – pela alteração das 

concentrações de espécies presentes: no caso do 

sangue, pela retirada do CO2 do sistema e, no caso 

do processo Solvay, pela retirada do cátion H.

A obtenção de outros produtos a partir da 

água do mar poderá ser estudada por meio de 

pesquisas extraclasse.

 
3
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Conteúdos e temas: processos que permitem a obtenção de produtos a partir da água do mar: separação 
do sal por evaporação, eletrólise ígnea do cloreto de sódio, eletrólise da salmoura e processo Solvay para 
obtenção do carbonato de sódio; conceitos retomados: solubilidade de sais, constante de solubilidade, 
eletrólise e equilíbrio químico; conceito novo: perturbação de equilíbrios químicos por mudanças nas 
concentrações de espécies participantes. 

Competências e habilidades: fazer uso da linguagem química para representar e expressar sistemas 
químicos em equilíbrio químico e transformações de oxirredução; interpretar dados apresentados em 
tabelas relativos à composição, à produção e ao consumo do cloreto de sódio e aplicar as informações 
obtidas para entender a importância da água do mar como fonte de matérias-primas; interpretar es-
quemas que representam processos industriais e relacioná-los com os conhecimentos que já possuem 
ou recém-aprendidos; reconhecer como fatores que afetam o equilíbrio químico são importantes na 
obtenção de produtos – processo Solvay; entender a importância da ingestão de iodo para a saúde; 
entender a importância de órgãos de fiscalização; refletir sobre como saberes escolares podem funda-
mentar escolhas e atitudes na vida cotidiana. 

Sugestão de estratégias de ensino: levantamento de ideias prévias, leitura de textos, discussões, resolução 
de problemas, pesquisa, trabalho em grupo, apresentação oral e aulas expositivo-dialogadas. 

Sugestão de recursos: textos, questões abertas e tabelas.

Sugestão de avaliação: respostas às questões, participação na discussão de textos e realização de trabalhos 
em grupo.

Atividade 1 – obtenção do cloreto 
de sódio a partir da água do mar e 
sua utilização como matéria-prima 
em processos produtivos

O estudo poderá ser desencadeado por per-

guntas que investiguem quais materiais os alu-

nos acham que podem ser extraídos da água 

do mar e se são capazes de relacionar o pro-

cesso de evaporação com a obtenção do sal 

marinho.  

 f Você conhece outros usos para o cloreto de 

sódio além da alimentação? 

 f Você acha que o cloreto de sódio pode ser 

obtido apenas a partir da água do mar?

 f Você sabe dizer como retiramos o sal de co-

zinha – cloreto de sódio – da água do mar?

Apresente a seguinte tabela e solicite 

aos alunos que respondam às perguntas do  

Caderno do Aluno. 

tipo de sal Estado produção anual/103 t Contribuição na produção (%)

marinho

Piauí 10 0,15

Ceará 74 1,1

Rio de Janeiro 120 1,8

Rio grande do Norte 4 918 73,0
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total de sal marinho 5 122 75,9

gema Alagoas e Bahia 1 623 24,1

total geral de sal 6 745 100,0

tabela 30.
Fonte dos dados: COStA, Jorge Luiz; DNPm/RN (Departamento Nacional de Produção mineral). Sal marinho. [Dados sobre 
o consumo brasileiro em 2006.] Disponível em: <www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/Sumariomineral2007/sal_mari-
nho_Sm2007.doc>. Acesso em: 28 maio 2013.

Questões para análise da tabela

1. Quais são os principais produtores brasilei-

ros do sal de cozinha (sal com grande teor de 

cloreto de sódio)?

Os maiores produtores brasileiros de sal são o Rio Grande do 

Norte (sal marinho), Alagoas e Bahia (sal-gema).

2. O que é sal-gema?

Sal-gema é o sal obtido por mineração de jazidas terrestres, 

provavelmente formadas pela evaporação de mares pré-his-

tóricos, ou a partir de leitos secos de lagos salgados. Esse sal 

é constituído basicamente de cloreto de sódio, mas também 

contém cloreto de potássio e cloreto de magnésio.

também deve ser explicado que o sal mari-

nho é obtido pela evaporação da água do mar 

em salinas. 

3. A água do mar contém em média 35 gra-

mas de sais em cada quilograma de água. 

Na tabela estão discriminados os íons que 

aparecem em maior proporção nela.

Composição média das águas  
superficiais do oceanoAtlântico:  

íons mais abundantes

Íons dissolvidos 
na água do mar

gíon ·  
kg –1

água do mar

Quantidade de 
matéria  

(mol · kg–1
água do mar)

Cloreto (Cl–) 19,353 0,545

Sódio (Na+) 10,76 0,47

Sulfato (SO4
    ) 2,712 0,028

magnésio (mg2+) 1,297 0,053

Cálcio (Ca2+) 0,413 0,01

Potássio (K+) 0,3840 0,0098

Hidrogenocar-
bonato (HCO3)

0,1420 0,0023

Brometo (Br) 0,0670 0,00085

Observação: esses íons representam mais 
de 99% (em massa) dos íons presentes.

2



tabela 31.
Elaborada pelas autoras especialmente para o São Paulo 
faz escola.

QUIM_CP_vol1_3s_2014.indd   101 17/07/14   14:33



102

a) Caso certa quantidade de água do mar 

seja aquecida até que toda a água seja eva-

porada, quais sais poderiam ser formados?

Os alunos podem apontar várias possibilidades de sais for-

mados, levando em conta os íons presentes na água do mar, 

tais como NaCl(s), Na2SO4(s), NaBr(s), NaHCO3(s), MgCl2(s), 

MgSO4(s), Mg(HCO3)2(s), MgBr2(s), CaCl2(s), CaSO4(s), 

Ca(HCO3)2(s), CaBr2(s), KCl(s), K2SO4(s), KHCO3(s), KBr(s).

b) Qual é o tipo de ligação formada entre 

os íons (cátions e ânions)?

O tipo de ligação é iônica.

c) Qual sal deve aparecer em maior pro-

porção? Justifique.

A análise da tabela permite que os alunos concluam que o 

sal que aparece em maior proporção é o NaCl, pois os íons 

Na e Cl são os que aparecem em maior proporção molar 

na água do mar.

4. Sabe-se que o sal marinho é constituído 

preponderantemente de cloreto de sódio 

(NaCl). Analise as informações sobre as 

diferentes solubilidades dos sais e responda 

as questões que seguem.

a) Se iguais quantidades de cada um des-

ses sais forem adicionadas em água su-

ficiente para que se dissolvam comple-

tamente e se a água for gradativamente 

evaporada, qual deles cristalizará pri-

meiro? Justifique.

O carbonato de cálcio cristalizará primeiro, pois apresenta a 

menor solubilidade. Em seguida, será o sulfato de cálcio, pois 

apresenta a segunda menor solubilidade.

b) Aponte a ordem de precipitação (cris-

talização) dos diferentes sais de acordo 

com suas solubilidades.

A ordem de precipitação é: carbonato de cálcio (CaCO3), 

sulfato de cálcio (CaSO4), sulfato de magnésio (MgSO4) e 

cloreto de sódio (NaCl), cloreto de magnésio (MgCl2) e, por 

último, brometo de sódio (NaBr).

Observação: talvez seja interessante retomar com os alunos o 

significado do conceito de solubilidade. Faça um experimen-

to que permita a concretização desse conceito. Pese 100 g de 

água e 36 g de sal de cozinha, adicione o sal à água; solicite 

aos alunos que observem que os 36 g de sal de cozinha são 

dissolvidos em 100 g de água. Ao adicionar mais sal a essa so-

lução, essa quantidade não mais se dissolverá. Pergunte: qual 

foi a quantidade máxima de sal que pôde ser dissolvida em 

100 g de água? Responda que essa quantidade varia com a 

temperatura, mas que, como a variação é, no caso do sal de 

cozinha, muito pequena, é pouco provável que isso possa ser 

demonstrado (a 20 °C e 1 atm, a solubilidade do NaCl é de  

36 g · 100 g–1 H2O e a 100 °C é de 39,8 g · 100 g–1 H2O). 

tabela 32.

Solubilidade de alguns 
solutos da água do mar a 25 ºC

Soluto
Fórmula 
química

Solubilidade
(g · 100 g–1 de H2o)

Cloreto de 
magnésio

mgCl2 54,1

Sulfato de 
cálcio

CaSO4 2,2 · 10-1

Carbonato 
de cálcio

CaCO3 1,3 · 10-3

Cloreto de 
sódio

NaCl 36,0

Brometo de 
sódio

NaBr 1,2 · 102

Sulfato de 
magnésio

mgSO4 36,0
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Figura 9. Participação do cloreto de sódio em processos produtivos.
gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química (org.). Interações e transformações. Química para o Ensino médio. Livro 
do aluno. Química e sobrevivência: hidrosfera – fonte de materiais. São Paulo: Edusp, 2005, v. III, p. 89.
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c) Como é possível obter sal marinho 

constituído principalmente por cloreto 

de sódio a partir da água do mar?

Em algumas salinas, os sais presentes na água do mar são se-

parados com base em suas diferenças de solubilidade. Para 

isso, é necessário que a água evapore, permitindo que os sais 

se depositem (cristalizem) no fundo do tanque. A salmoura é 

transferida para outro tanque de evaporação. O sal deposita-

do no fundo dos tanques é rico em sais menos solúveis, e a 

salmoura é rica em sais mais solúveis. Para obter cloreto de só-

dio mais puro, é preciso transferir a salmoura para outros tan-

ques. Há quem chame esse processo de “evaporação fracio-

nada”. Com o cloreto de sódio será também obtido o sulfato 

de magnésio, sal que apresenta igual solubilidade em água 

a 25 oC. O sulfato de magnésio será, entretanto, obtido em 

pequena proporção, em decorrência da pequena disponibi-

lidade de íons magnésio e sulfato presentes na água do mar 

(quando comparada à quantidade de íons sódio e cloreto).

Questione também: Qual dos sais é o mais 

solúvel? Quais sólidos serão difíceis separar?

Explique aos alunos que no Brasil há uma 

lei que obriga a adição de 40 a 60 miligramas 

de iodo por quilograma de sal vendido para 

uso alimentar doméstico. Essa medida visa 

à prevenção de retardos mentais, bócio, apa-

tias, dificuldades motoras e outros problemas 

de saúde causados pela ingestão insuficiente 

de iodo na dieta. A Pesquisa em grupo pro-

posta no final desta atividade discute melhor 

a questão.

5. Os quase 80% do sal que não são consumi-

dos diretamente na alimentação são utili-

zados nos setores indicados no esquema. 

QUIM_CP_vol1_3s_2014.indd   103 17/07/14   14:33



104

a) Que processos de separação ou de trans-

formação você reconhece nesse esquema?

Espera-se que os alunos reconheçam os processos de dis-

solução do sal em água, a eletrólise e a eletrólise ígnea, a 

fusão, o processo de Haber-Bosch e o processo Solvay. Este 

último não foi estudado, mas o nome “processo” talvez baste 

para que os alunos o reconheçam como tal. Talvez eles não 

saibam o que é uma eletrólise ígnea, mas a relacionarão à 

eletrólise.

b) Quais seriam os produtos diretamente 

obtidos a partir do cloreto de sódio?

O sódio metálico, o gás cloro, o gás hidrogênio, o hidróxido 

de sódio e o carbonato de sódio.

c) Observando o esquema, que indústrias 

utilizam matérias-primas obtidas a par-

tir do cloreto de sódio?

Indústrias que produzem gás cloro, gás hidrogênio, hidróxido 

de sódio (soda cáustica), hipoclorito de sódio, ácido clorídri-

co, amônia e carbonato de sódio. Essas matérias-primas são 

utilizadas em indústrias que produzem alvejantes, cloretos 

inorgânicos, plásticos, desinfetantes, peróxidos etc. Depen-

dendo do meio em que os alunos vivem, podem conhecer 

outras indústrias, que não aparecem no fluxograma e que 

utilizam matérias-primas obtidas a partir da água do mar. Al-

guns exemplos: 

• A soda cáustica é utilizada na fabricação de papel, de co-

rantes, de remédios, de borracha, de sabões e detergentes, 

de óleos e gorduras, na metalurgia, no processamento do 

alumínio, na indústria petrolífera etc.

• A barrilha (carbonato de sódio) é utilizada na produção de 

sabões e detergentes, de papel, de remédios, de cerâmicas, 

de corantes, em fotografia e no tratamento de água etc.

• O gás cloro também é usado na indústria de papel, de sol-

ventes, de compostos anticongelantes e antidetonantes, de 

fluidos de refrigeração etc.

• O hidrogenocarbonato de sódio (bicarbonato de sódio) é 

usado na produção de remédios, de bebidas, de fermento 

em pó, em extintores de incêndio etc. 

d) Qual é a diferença entre NaCl fundido e 

salmoura?

Essa pergunta foi feita considerando-se que muitos alunos 

acreditam que cloreto de sódio fundido é a mesma coisa 

que salmoura. Na salmoura, os íons estão dissociados ionica-

mente em água, ou seja, para que a salmoura seja obtida, o 

cloreto de sódio foi dissolvido em água. Já para obter o clo-

reto de sódio fundido, o cloreto de sódio sólido é aquecido a 

aproximadamente 800 °C e não se adiciona água. Talvez seja 

interessante pedir que equacionem os processos e que aten-

tem para as indicações “(l)” ou “(aq)”.

Obtenção do cloreto de sódio fundido:

NaCl (s)  Na (l)  Cl (l)

Obtenção da salmoura:

NaCl (s)  Na (aq)  Cl (aq)

Essas questões buscam favorecer as habili-

dades de leitura e análise de fluxogramas.

Se considerar adequado solicitar a pesquisa 

sobre extração de sal (Sugestão de projeto in-

terdisciplinar), termine a aula solicitando que o 

resultado seja socializado. mais detalhes, orien-

tações e sugestões de trabalho podem ser encon-

trados na atividade 4.

1. O cloreto de magnésio (mgCl2) é 

muito higroscópico. tente explicar 

por que saleiros costumam entupir 

quando está ameaçando chover ou em lo-

cais úmidos.

Saleiros costumam entupir em dias mais úmidos porque o sal 

de cozinha pode conter impurezas, entre elas o cloreto de 

calor

água
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magnésio que, por ser higroscópico, absorve a umidade do 

ar provocando o entupimento. O cloreto de magnésio é uma 

impureza que pode ser encontrada no sal de cozinha, tanto na-

quele obtido por evaporação da água do mar como no obtido 

pela mineração do sal-gema ou a partir da salmoura de poços.

2. Em um supermercado, nos setores de lim-

peza e de alimentação, observe rótulos de 

produtos que indiquem se em seu processo 

de obtenção foram utilizadas matérias-pri-

mas provenientes do cloreto de sódio.

Trabalho individual.

Sugestão de projeto interdisciplinar

Caso seja possível e você considere perti-

nente, discuta com os alunos as condições 

climáticas e geológicas adequadas às regiões 

produtoras de sal e tais como clima seco, mui-

to vento, solo argiloso, acesso protegido ao 

mar e terrenos planos, extensos e não muito 

profundos. Essa atividade pode se transfor-

mar em um projeto interdisciplinar, envolven-

do as disciplinas de geografia e História, ao 

investigar como são os solos, o clima, a topo-

grafia e o índice pluviométrico dos municípios 

produtores de sal marinho nos quatro Estados 

brasileiros produtores de sal citados na tabela 

30. Pode também ser discutida a importân-

cia econômica do sal nessas regiões, além de 

como se deu o desenvolvimento da atividade 

extrativa do sal ao longo da história brasileira.

Questões problematizadoras, além de mos-

trarem a relevância da aprendizagem do novo 

conhecimento, também favorecem ações men-

tais ao permitir a mobilização de informações 

e saberes preexistentes, facilitando, assim, o 

estabelecimento de relações entre o que os 

alunos já conhecem e os novos conhecimen-

tos. Por esse motivo, sugerimos que a explica-

ção sobre as condições a serem observadas na 

escolha de locais para a construção de salinas 

seja guiada por perguntas como:

 f Você acha que um clima úmido seria favorá-

vel à extração do sal? Por quê?

 f Por que o terreno deve ser argiloso? 

As discussões sobre as respostas permitem 

que os alunos reflitam sobre as condições neces-

sárias à extração de sal e entendam que ventos 

e clima secos facilitam a evaporação da água e 

que solos argilosos dificultam a penetração da 

água no próprio solo, impedindo sua “fuga”. 

A topografia é importante, pois o terreno deve 

permitir a construção de reservatórios de águas 

muito salgadas, que permitam uma rápida eva-

poração. Logo, devem ser extensos e não mui-

to profundos (em geral, têm aproximadamente 

três metros de profundidade), e sua localização 

deve permitir uma comunicação protegida com 

o mar de maneira a facilitar a entrada da água 

salgada, porém não a sua saída.

Para conscientizar os alunos sobre a im-

portância do iodo na prevenção de problemas 

de saúde, solicite a eles uma pesquisa.

Em grupos, busquem informações 

que lhes permitam conhecer por 

que é obrigatória a adição de iodo 

ao sal comestível. 
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O texto da Lei no 6 150 de 1974 determina a 

obrigatoriedade de iodação de todo o sal para 

consumo humano e animal produzido no país. 

Segundo a lei, cada quilograma de sal deveria 

conter de 10 a 30 mg de iodo. Em março de 

1999, por meio da Portaria no 218, o minis-

tério da Saúde estabeleceu que somente será 

considerado próprio para consumo huma-

no o sal que contiver teor igual ou superior a 

40 (quarenta) miligramas até o limite de 100 

(cem) miligramas de iodo por quilograma de 

produto. Em fevereiro de 2003, foi feita nova 

adequação na faixa de 20 a 60 ppm (partes 

por milhão). Vocês podem procurar conhecer:

 f quais problemas de saúde podem ser cau-

sados em crianças, mulheres  grávidas e 

adultos pela ingestão insuficiente de iodo;

 f alguns impactos sociais e econômicos que 

podem estar associados a esses problemas 

de saúde;

 f quais as recomendações relativas às neces-

sidades diárias de ingestão de iodo;

 f as quantidades de iodo disponíveis em 100 g 

de peixe de água salgada e em 100 g de pei-

xe de água doce, assim como em outros ali-

mentos, para calcular a quantidade desses 

alimentos que uma lactante teria de ingerir 

em um dia para suprir suas necessidades 

básicas;

 f se há algum órgão que controle a quanti-

dade de iodo no sal exigida por lei.

Sugestões para a pesquisa:

 f entrevista com um nutricionista;

 f buscas em páginas da internet: <www.anvisa.

gov.br/divulga/noticias/2002/030902.htm> 

(acesso em: 28 maio 2013), site da Anvisa 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária); 

<http://dtr2002.saude.gov.br/caadab/arquivos/

segunda%20mostra/Defici%EAncia%20 

de%20Iodo.pdf> (acesso em: 28 maio 2013), 

site com uma apresentação bem completa, 

objetiva e com linguagem acessível sobre os 

problemas causados pela carência de iodo 

na alimentação; <http://www.indatir.org.br/ 

o_iodo_t.htm> (acesso em: 28 maio 2013), 

página do Instituto da tiroide em que podem 

ser encontrados dados sobre a legislação per-

tinente à iodação do sal no Brasil, às neces-

sidades diárias de iodo para o ser humano e 

problemas de saúde causados pela carência de 

iodo no organismo humano.
O objetivo da pesquisa e da posterior discussão das infor-

mações colhidas pelos alunos é fazê-los conhecer a impor-

tância do iodo na alimentação, assim como problemas que 

podem ser causados por sua ingestão deficiente. Pretende-se 

também que eles conheçam a existência de agências regu-

ladoras, como a Anvisa. Seria interessante que descobrissem 

que essa agência mantém uma página na internet com mui-

tas informações e serviços úteis. Outro aspecto importante 

seria que, ao consultar as páginas sugeridas, os alunos conhe-

cessem a existência de uma legislação relativa à composição 

e à qualidade de diversos produtos, e não somente relativa 

ao sal comestível. Saber buscar e interpretar informações 

socialmente relevantes é parte importante da formação de 

um cidadão. 
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Se não houver possibilidade de acesso à in-

ternet, disponibilize as informações a seguir e 

solicite aos alunos que respondam a algumas 

questões. A socialização dos dados pesqui-

sados e das respostas às questões podem ser 

feitas de maneira informal, numa roda de con-

versa. A intenção é informar e conscientizar. 

Seguem algumas informações coletadas no 

site do ministério da Saúde.

 f Ingestão diária de iodo recomendada 

para lactantes: 50 μg; para crianças de 2 

a 6 anos: 90 μg; para crianças de 7 a 12:  

120 μg; para crianças a partir de 12 anos, 

adolescentes e adultos: 150 μg; e para mu-

lheres grávidas e em período de lactância: 

200 μg (obs.: 1 μg = 1 · 106 g).

 f Sal iodado (40 a 100 ppm): 6 g de sal con-

terão de 200 a 500 μg de iodo.

 f 1 pedaço médio (120 g) de peixe de água 

salgada: de 36 a 360 μg; 1 pedaço médio 

(120 g) de peixe de água doce: de 2,4 a 4,8 μg. 

 f A deficiência de iodo pode ser causa de re-

tardo mental e de danos cerebrais. Crian-

ças podem crescer apáticas, com retardo 

mental e incapazes de se movimentar nor-

malmente; podem desenvolver surdo-mu-

dez e cretinismo e ter seus QIs reduzidos 

de 10 a 15 pontos. grávidas podem dar à 

luz natimortos e crianças com baixo peso. 

Em adultos, pode causar o bócio, que é o 

aumento da glândula tireoide. 

 f Impactos socioeconômicos: elevação das des-

pesas com a saúde, altas taxas de repetência 

e evasão escolar e baixa capacidade produti-

va no trabalho. Em animais, pode ocasionar 

baixa fertilidade das matrizes, engorda insu-

ficiente e baixa produção de ovos, leite e lã.

Na página da Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa) são noticiadas a 

apreensão e a interdição de uma marca de sal 

por não conter a quantidade de iodo exigida 

por lei (disponível em: <www.anvisa.gov.br/

divulga/noticias/2002/030902.htm>; acesso 

em: 28 maio 2013). Divulgar isso aos alunos 

pode instruí-los a respeito de onde buscar in-

formações sobre a qualidade e a fiscalização 

de produtos comercializados.

Se houver possibilidade, mais algumas 

questões podem ser discutidas com os alunos:

 f Vocês acham que pessoas que moram lon-

ge do litoral conseguem ingerir facilmente a 

quantidade de iodo recomendada? O que vocês 

acham dessa lei que obriga o sal a ser iodado?

 f Imagine uma mulher grávida que seja hiper-

tensa e não possa comer sal. Em sua opinião, 

o que ela deve fazer para que nem ela nem seu 

bebê sofram com a carência de iodo?

Com relação à última questão, os alunos 

podem fazer muitas sugestões, mas a única 

adequada é recomendar que a gestante pro-

cure um médico. Essa atitude de tentar detec-

tar um possível problema de saúde e buscar 
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orientações com um profissional da área pre-

cisa ser cultivada. Essa conclusão pode ser in-

duzida por perguntas desequilibradoras. Por 

exemplo, um aluno pode sugerir que a ges-

tante tome iodo. Você pode, então, perguntar: 

Quanto de iodo? Quantas vezes por dia? E se 

ela tomar demais, pode haver algum problema? 

Por que há uma recomendação para uma do-

sagem máxima? Não seria melhor procurar um 

médico?

Você pode solicitar ainda mais pesquisas so-

bre quais são os órgãos responsáveis pela fisca-

lização do cumprimento das leis que regulam: 

atividades extrativas e de lazer (como caça, pes-

ca, ecoturismo, uso da água e do ar para espor-

tes e outras), a qualidade dos combustíveis, dos 

medicamentos, da água distribuída e dos es-

gotos e criações de animais, entre outras. Essa 

pesquisa permite a formação de indivíduos que 

saibam buscar informações e que consigam ter 

argumentos para atuações cidadãs.

grade de avaliação da atividade 1 

Nesta atividade, procurou-se permitir aos 

alunos – que provavelmente já reconhecem a 

água do mar como fonte do sal de cozinha – 

que reflitam sobre como o sal marinho é obti-

do e que relacionem esse conhecimento com o 

que já aprenderam sobre o uso das diferentes 

solubilidades dos sais para separá-los.

Explicitamos também que o sal de co-

zinha – cloreto de sódio – é matéria-prima 

importante para obtenção de gás cloro, gás 

hidrogênio, hidróxido de sódio e carbonato de 

sódio, que, por sua vez, são matérias-primas 

muito importantes para o sistema produtivo. 

As questões e os exercícios que auxiliaram na 

análise do fluxograma sobre a participação 

do cloreto de sódio nos processos produtivos 

visam permitir aos alunos que percebam e va-

lorizem sua importância na indústria e, conse-

quentemente, na economia.

A reflexão sobre os problemas causados 

pela ingestão insuficiente de iodo pode de-

senvolver neles uma atitude mais consciente 

quanto às escolhas de consumo e também 

permitir a discussão de uma atitude muito 

comum no Brasil: a de seguir conselhos e 

recomendações de leigos em situações que 

envolvem a saúde. 

Atividade 2 – obtenção do hidróxido de 
sódio, do gás cloro e do sódio a partir do 
cloreto de sódio – processos eletrolíticos

Para que os alunos possam entender os pro-

cessos envolvidos na obtenção de diferentes 

produtos a partir do cloreto de sódio, é recomen-

dável que sejam retomadas as ideias sobre oxir-

redução e sobre eletrólise estudadas na 2a série.

A reapresentação do esquema que mostra 

a participação do cloreto de sódio (NaCl) em 

processos produtivos pode desencadear uma 

aula expositivo-dialogada conduzida por 

perguntas que ajudem os alunos a aplicar os 

conhecimentos sobre oxirredução e eletrólise 

nessa nova situação. Agora, eles são solicita-

dos a indicar novamente quais são os proces-

sos que aparecem no esquema. Informe-os, 
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então, que os processos serão estudados por 

partes, a começar pela obtenção do gás cloro 

e do sódio metálico por meio de uma eletrólise 

ígnea. 

 f O que seria uma eletrólise? E uma eletrólise 

ígnea?

Em primeiro lugar, lembre-os de que ele-

trólises acontecem com íons que apresentam  

mobilidade. Então, para fazer a eletrólise do 

NaCl, este deverá ser fundido, na eletrólise íg-

nea, ou dissolvido em água, na eletrólise da 

salmoura.

Lembre-os também de que eletrólises são 

processos que usam energia elétrica para 

forçar oxirreduções que não aconteceriam 

espontaneamente. Deve-se discutir que são 

processos úteis para a obtenção e a separação 

de substâncias presentes na natureza.

 f Quais são as substâncias obtidas por ele-

trólise ígnea do cloreto de sódio? Os alunos 

deverão responder: sódio metálico (Na0) e 

gás cloro (Cl2(g)).

 f Em sua opinião, que reagentes permitiriam 

a obtenção do sódio metálico e do gás cloro? 

Espera-se que os alunos não tenham difi-

culdades para apontar os íons Na e Cl. 

Você pode apresentar então, as semirrea-

ções não balanceadas:

Representação da semirreação de redução:       Na+(l) + e–          Na0(l)

Representação da semirreação de oxidação:     Cl–(l)                   Cl2(g) + e–

Representação da semirreação de redução:       Na+(l) + Cl–(l)    Na0(l) + Cl2(g)

 f Você acha que essas semirreações são plausí-

veis e podem explicar o processo? Explique.

Neste momento, explique quais são os rea-

gentes e quais são os produtos dessa eletrólise 

e ressalte que, apesar das semirreações serem 

representadas isoladamente, uma não ocorre 

sem a outra, pois trata-se de uma oxirredução 

e não é possível a ocorrência de oxidação sem 

que haja redução. É importante também relem-

brar que os íons devem ter mobilidade para que 

possam se dirigir aos eletrodos e serem oxida-

dos ou reduzidos; NaCl fundido está no estado 

líquido e apresenta, portanto, mobilidade. 

O estudo prossegue com a apresentação 

do esquema de uma cuba de Downs, usada 

para eletrólises ígneas do cloreto de sódio. 

Caso se tenha optado por um estudo mais 

detalhado da eletrólise ígnea, apresente o 

esquema sem a identificação dos cátodos e 

do ânodo e peça aos alunos que os identi-

fiquem. Esse processo é usado industrial-

mente para a obtenção do sódio metálico; o 

cloro seria quase um subproduto. A eletró-

lise da salmoura é um processo mais bara-

to para a obtenção do cloro gasoso. Como 

o cloreto de sódio tem um ponto de fusão 

muito alto (804 oC), adiciona-se cloreto de 
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cálcio para abaixá-lo; a cuba é então ope-

rada a 600 oC. 

ção dessas substâncias. Peça ajuda ao seu 

professor para balanceá-las.

No cátodo é obtido o sódio metálico líquido e no ânodo é 

obtido o gás cloro. 

Representação da semirreação de redução: 

2Na (l) + 2e   → 2Na°(l)

Representação da semirreação de oxidação:  

2Cl (l) → Cl2(g)  2e

Representação da equação global: 

2Na (l)  2Cl (l) → 2Na°(l) + Cl2(g)

Você pode apresentar, então, a eletrólise da 

salmoura. A aula pode ser orientada com o 

mesmo tipo de perguntas:

 f O que é salmoura? 

Caso os alunos não saibam, informe-os de 

que salmoura é uma solução de água e cloreto 

de sódio. Solicite a eles que escrevam a equa-

ção que representa a dissolução do cloreto de 

sódio em água. O objetivo é chamar a atenção 

para a necessidade de se ter espécies em solu-

ção que tenham mobilidade.

NaCl(s)  água   Na+(aq)+ Cl- (aq) 

Novamente, os alunos podem ser inquiridos 

sobre os reagentes e os produtos da eletrólise 

da salmoura. As semirreações não balancea-

das são novamente apresentadas e os alunos 

são questionados quanto à sua plausibilidadea.

A apresentação do esquema de uma célu-

la de diafragma pode mostrar que os gases 

f Na0 (l)

Cl2(g)

Na+ (l)
Cl– (l)

h

Figura 10. Esquema de uma célula de Downs para obtenção 
do sódio metálico. trata-se de uma célula eletrolítica; nos 
polos negativos (cátodos), ocorre a redução dos íons de sódio, 
e no polo positivo (ânodo), ocorre a oxidação dos íons cloreto, 
havendo a formação do gás cloro. 
Adaptado de: gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação 
Química (org.). Interações e transformações. Química para 
o Ensino médio. Livro do aluno. Química e sobrevivência: 
hidrosfera – fonte de materiais. São Paulo: Edusp, 2005, v. III, 
p. 94.

Questões para a sala de aula

1. Para que o sódio metálico seja obtido por 

meio de uma eletrólise, o cloreto de sódio 

deve ser fundido. Por quê?

O cloreto de sódio deve ser fundido para que seus íons (Na e 

Cl) adquiram mobilidade, sem a qual não pode haver eletrólise.

2. Quais são as substâncias obtidas por ele-

trólise ígnea do cloreto de sódio? Escreva 

as semiequações que representam a forma-

a Não será discutido o porquê da redução do hidrogênio (e não do sódio) e do cloro (e não do oxigênio) na eletró-
lise da salmoura, pois não foram discutidos os potenciais de redução. Esse aprofundamento é possível, caso ache 
conveniente. 
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são recolhidos em lugares diferentes e que 

na solução remanescente na célula haverá 

ânions hidroxila (OH-
 (aq)), ânions cloreto 

(Cl-(aq)) que não foram oxidados e cátions 

de sódio (Na+(aq)). Ao deixar que essa so-

lução se evapore até ultrapassar ligeiramente 

o coeficiente de solubilidade do cloreto de 

Figura 11. Célula de diafragma para eletrólise da salmoura.
gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química (org.). Interações e transformações. Química para o Ensino médio. Livro do 
aluno. Química e sobrevivência: hidrosfera – fonte de materiais. São Paulo: Edusp, 2005, v. III, p. 101.

sódio (NaCl(s)), este se cristaliza, restando 

o hidróxido de sódio (NaOH; soda cáustica) 

em solução.

3. Complete o esquema da célula de diafrag-

ma com os fenômenos que ocorrem no cá-

todo e no ânodo.

salmoura gás cloro

gás hidrogênio

cátodo de aço diafragma

ânodo de 
titânio

solução da célula

Oxidação dos íons Cl

Redução dos íons Na

4. O cloro gasoso é obtido em escala indus-

trial por meio de eletrólise da salmoura. 

Quais são as substâncias obtidas por ele-

trólise da salmoura? Escreva as semiequa-

ções que ocorrem no cátodo e no ânodo da 

célula de diafragma esquematizada.

Industrialmente, pela eletrólise da salmoura obtêm-se os ga-

ses cloro e hidrogênio e o íon OH. Como no processo nada 

acontece com o Na, obtém-se o NaOH, a soda cáustica, 

importante matéria-prima para a indústria em geral. Quando 

a eletroquímica foi discutida na 2ª série, não foi abordada a 

questão dos potenciais de redução. Dessa maneira, neste Ca-

derno, os alunos não compreenderão por que, ao se proceder 

a eletrólise de uma solução aquosa de NaCl (salmoura), é re-

duzido o íon H, formando H2(g), e não o Na, formando o Na 

metálico. Você pode aproveitar este momento para ensiná-los.

Semiequação de redução: 

2H2O + 2e  →  2OH(aq) + H2(g)

Semiequação de oxidação: 

2Cl (aq)  →  Cl2(aq) + 2e

Equação global: 

2H2O  2Cl (aq)  →  2OH(aq)  H2(g) Cl2(aq)

5. Peça a ajuda de seu professor (ou procure 

em livros) e tente balancear essas semie-

quações e escrever a equação global.
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Para que os alunos percebam melhor quais os produtos finais 

obtidos, escreva as equações que descrevem a preparação da 

salmoura e a gaseificação do cloro dissolvido na solução, além 

das que acontecem pela eletrólise, e sintetize o processo em 

uma equação que explicite os  produtos formados, tal como: 

Dissolução do NaCl:

2NaCl(s)  2Na(aq)  2Cl(aq)

Redução: 

2H2O  2e →  2OH(aq)  H2(g)

Oxidação: 

2Cl → Cl2(aq)  2e 

Gaseificação do cloro: 

Cl2(aq) → Cl2(g)

Equação global: 

2NaCl(s)  2H2O → 2Na (aq)  2OH (aq)  Cl2 (g) + H2 (g)

grade de avaliação da atividade 2 

Nesta atividade, a água do mar foi estudada 

como fonte de materiais úteis ao ser humano. 

Espera-se que os alunos tenham compreendido 

a eletrólise como um processo usado em escala 

industrial, que permite a separação e a obten-

ção de matérias-primas. Como a eletrólise foi 

estudada na 2a série, é feita uma breve retoma-

da para mostrar sua aplicação na indústria. 

Atividade 3 – o cloreto de sódio 
como fonte de matéria-prima para 
a obtenção do carbonato de sódio 
(processo Solvay): influência da 
alteração da concentração em 
sistemas em equilíbrio químico 

Nas Situações de Aprendizagem anterio-

res foi estudada a síntese industrial da amônia 

pelo processo conhecido como Haber-Bosch. 

água

As matérias-primas utilizadas nessa síntese são 

os gases nitrogênio, obtido a partir da destilação 

fracionada do ar atmosférico, e hidrogênio. O 

hidrogênio é obtido em grandes plantas indus-

triais a partir do gás metano, por razões econô-

micas. Na obtenção industrial da soda cáustica 

(NaOH) também são gerados gases, no caso o 

hidrogênio e o cloro. O primeiro, normalmente, 

é usado na hidrogenação de compostos orgâni-

cos e também na síntese da amônia.

Dando prosseguimento ao estudo de mate-

riais obtidos a partir da água do mar, propomos 

a discussão do processo Solvay, usado na produ-

ção do carbonato de sódio (Na2CO3) a partir do 

cloreto de sódio (NaCl) e do carbonato de cálcio 

(CaCO3). Nesse processo é essencial a adição de 

gás amônia (NH3) para que os equilíbrios quí-

micos envolvidos sejam alterados e assim possa 

haver a precipitação do hidrogenocarbonato de 

sódio (NaHCO3). Sugerimos que os alunos, em 

duplas, leiam cada etapa do processo, discutam 

entre si e, depois, com toda a classe. Ao final da 

leitura seria interessante que fosse analisado o 

esquema do processo Solvay, para que eles cons-

truam imagens mentais sobre como esse pro-

cesso deve ocorrer. O estudo pode ser melhor 

encaminhado se for estipulado um tempo para 

a leitura e discussão de cada etapa do processo. 

No final da leitura, as perguntas devem ser res-

pondidas e depois corrigidas oralmente. 

Para iniciar este estudo, remeta-os nova-

mente ao esquema que mostra as utilizações 

industriais do cloreto de sódio e pergunte qual 

processo ainda não foi estudado e onde se uti-

liza a barrilha. 
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o processo Solvay

O carbonato de sódio (Na2CO3), também 

chamado de soda ou de barrilha, pode ser indus-

trialmente obtido pelo processo Solvay, desenvol-

vido no final do século XIX por Ernest Solvay, 

químico industrial belga nascido em 1838. Em 

1863, com seu irmão Alfred, construiu sua pri-

meira fábrica. Dez anos depois, a Solvay já havia 

instalado fábricas em vários países do mundo e, 

em 1900, respondia por 95% da produção mun-

dial de soda. Esse método, patenteado pela pri-

meira vez em 1861, e a invenção da torre Solvay 

garantiram a Ernest riqueza considerável.

O processo Solvay utiliza como matérias-

-primas o cloreto de sódio (NaCl) e o calcário 

(CaCO3). O amoníaco (NH3) participa da fabri-

cação do carbonato de sódio, mas não pode ser 

considerado matéria-prima, uma vez que é rege-

nerado e reciclado, retornando posteriormente 

ao processo. Nele é evidenciada a importância 

de se conhecer e de se conseguir alterar equilí-

brios químicos. Fica também evidente a influên-

cia da adição de uma substância em um equilí-

brio químico preexistente.

O processo Solvay se dá em quatro etapas:

1a etapa: preparação da solução de hidroge-

nocarbonato1 de sódio, fazendo-se borbulhar 

CO2 em solução aquosa de cloreto de sódio (sal-

moura).

NaCl(s) 
água

 Na+(aq) + Cl–(aq)    

(equação 1)

CO2(g) + H2O(l)  H2CO3(aq)   

H+(aq) + HCO
–  

3 (aq)    

(equação 2)

2a etapa: o que se deseja é a precipitação do 

NaHCO3, mas essa precipitação não acontece, 

pois a reação representada pela equação 2 entra 

em equilíbrio e a quantidade (concentração) de 

HCO
–  

3
 disponível não é suficientemente gran-

de para ultrapassar o limite de solubilidade do 

NaHCO3. Lembrando: 

NaHCO3(s) água  Na+(aq) + HCO
–  

3
(aq)   

(equação 3)

Ks = [Na+(aq)] . [HCO
–  

3
(aq)]

Borbulha-se então amônia. Ela reage com 

íons H+(aq) presentes no equilíbrio químico re-

presentado pela equação 2.

NH3(g)  NH3(aq)    

(equação 4)

NH3(aq) + H+(aq)  NH  (aq)    

(equação 5)

Ao retirar íons H+(aq) da solução, as quan-

tidades de H2CO3(aq), H+(aq) e HCO3

–
(aq) se 

modificam para que Kc se mantenha constante 

(como a temperatura e a pressão permaneceram 

constantes, o valor de Kc não se altera).

 Kc =
[H+(aq)] [HCO– 

3(aq)]
[H2CO3(aq)]

1 também conhecido como bicarbonato de sódio.

+  

4
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Se a [H+(aq)] diminui, a [HCO3

–
(aq)] deve au-

mentar para que a igualdade seja mantida; para 

isso, é preciso que mais H2CO3 se ionize. Assim, 

mais CO2 reagirá com a água. 

Como os íons H+ estão sendo continuamente 

consumidos, a [HCO
–  

3 (aq)] vai aumentando até 

ultrapassar o limite de solubilidade do NaHCO3, 

e este começar a precipitar. 

Na+(aq) + Cl–(aq) + NH+  
4
(aq) + HCO–  

3
(aq) 

 NaHCO3(s) + NH+  
4 (aq) + Cl–(aq)

3a etapa: o hidrogenocarbonato de sódio é fil-

trado e aquecido a 300 oC, formando o carbona-

to de sódio, que é o produto a ser comercializado.

2 NaHCO3(s) + calor →  

Na2CO3(s) + H2O(g) + CO2(g)

O CO2 produzido é reaproveitado na eta-

pa 1 para a formação do hidrogenocarbonato  

(HCO
–  

3  (aq)).

4a etapa: para que o cátion amônio NH+  
4 (aq) pro-

duzido na 2a etapa seja reaproveitado, deve ser trans-

formado novamente em amônia. Para isso, ele é co-

locado para reagir com cal hidratada (Ca(OH)2(aq)), 

produzindo amônia gasosa, que é enviada para a 

instalação onde ocorre a segunda etapa. 

2 NH+  
4 (aq) + Ca(OH)2(aq) → 

2 NH3(g) + 2 H2O(l) + Ca2+(aq)

De onde vêm a cal hidratada usada na 4a eta-

pa e o dióxido de carbono usado na 1a etapa? 

Normalmente, as indústrias que produzem 

carbonato de sódio (barrilha) também calcinam 

o carbonato de cálcio (calcário), resultando em 

cal viva e dióxido de carbono (gás carbônico), 

respectivamente. O CO2(g) é enviado para a ins-

talação onde ocorre a 1a etapa (com o CO2 obtido 

na 3a etapa) e a cal viva é hidratada e utilizada no 

reaproveitamento do cátion amônio.

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(s)

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto e maria 
Fernanda Penteado Lamas especialmente  

para o São Paulo faz escola.

Figura 12. Esquema do processo Solvay de produção do carbonato de cálcio.  
gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química (org.). Interações e transformações. Química para o Ensino médio. 
Livro do Professor. Química e sobrevivência: hidrosfera – fonte de materiais. São Paulo: Edusp, 2005, v. III, p. 78.

4

(s)

CO2(g)

CO2(g)

NH3(g)

(s) (g)
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Questões para análise do texto

1. Por que é necessária a adição de amônia na 

2a etapa?

Os alunos deverão perceber que a adição de amônia é ne-

cessária para que possa ocorrer a precipitação do NaHCO3, 

pois, ao ser adicionada ao sistema, reage com os íons H 

presentes, diminuindo sua concentração na solução. 

Como a temperatura é constante, a relação entre as con-

centrações de produtos e de reagentes deve ser mantida 

constante, o que provoca uma alteração no equilíbrio, au-

mentando a concentração de HCO3
 a ponto de ultrapassar 

o produto de solubilidade do NaHCO3. Dessa maneira, o 

NaHCO3 precipita.

2. Por que indústrias que produzem barrilha 

também costumam produzir cal virgem?

Normalmente, indústrias que produzem a barrilha por 

meio do processo Solvay também produzem cal pela cal-

cinação do calcário porque, nesse processo, é liberado o 

dióxido de carbono (CO2(g)), que é aproveitado na produ-

ção do hidrogenocarbonato de sódio (etapa 1 do proces-

so Solvay). A cal viva obtida é hidratada usando a solução 

de NH4OH (produzida na etapa 2 do processo Solvay). Des-

sa maneira, recupera-se o gás amônia, que será reutiliza-

do nessa mesma etapa. O acoplamento de dois processos 

produtivos otimiza custos operacionais e ambientais, pois 

a amônia é reaproveitada e o CO2 (g) produzido na obten-

ção da cal deixa de ser lançado na atmosfera e é utilizado 

como matéria-prima.

O estudo desse equilíbrio deve permitir 

que os alunos entendam a importância in-

dustrial de saber alterar equilíbrios quími-

cos modificando a concentração de uma 

substância participante – no caso do pro-

cesso Solvay, a concentração alterada foi a 

do íon H+. Esse conhecimento permite que 

sejam buscadas substâncias que, ao serem 

adicionadas ao sistema, favoreçam as trans-

formações desejadas – no caso do processo 

Solvay, foi usada a amônia.

O exercício a seguir permitirá que se 

prevejam mudanças no estado de 

equilíbrio químico que existe no san-

gue pela eliminação excessiva de gás carbônico, 

ou seja, pela mudança da concentração do CO2 

no sangue.

O diagrama a seguir representa a faixa do pH 

normal do sangue e suas principais alterações.

 sangue venoso sangue arterial 

morte celular morte celularacidose alcalose

6,85 7,35 7,40 7,45 7,95

pH do sangue

faixa normal

Figura 13.
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No sangue há o seguinte equilíbrio quími-

co: CO2 (g) + H2O (l)  H+(aq) + HCO3
–  (aq) 

Uma maneira de mudar o pH do sangue 

é por meio da respiração. O sangue trans-

porta o dióxido de carbono (gás carbônico, 

CO2) até os pulmões, onde é expirado. Os 

centros de controle da respiração localiza-

dos no cérebro regulam a quantidade de 

dióxido de carbono expirado por meio do 

controle da velocidade e da profundidade 

da respiração. Uma pessoa, em crise de an-

siedade, pode respirar muito rapidamente, 

eliminando pela expiração mais CO2 do que 

deveria. Assim, observe o equilíbrio ante-

riormente descrito e responda:

1. O pH do sangue dessa pessoa deve aumen-

tar ou diminuir? O sangue deve ficar mais 

ácido ou menos ácido? A pessoa entraria 

em acidose ou em alcalose? Explique utili-

zando a equação de equilíbrio químico e a 

expressão que permite o cálculo do pH.

O pH do sangue dessa pessoa aumentará, ficará menos ácido 

e ela entrará em alcalose. A equação que descreve o equilí-

brio do CO2 no sangue pode ser escrita como:

CO2 + H2O  HCO3
  H

Ao respirar de maneira muito rápida, uma pessoa expira mui-

to CO2(g), diminuindo sua concentração no sangue. As con-

centrações em equilíbrio se modificarão de maneira a tentar 

manter a relação entre elas (o Kc deve se manter constante 

a uma temperatura constante). Para isso, mais CO2 (g) deverá 

ser formado e, consequentemente, as concentrações de H 

e de hidrogenocarbonato deverão cair. A diminuição da [H] 

acarreta uma redução da acidez do sangue e um aumento do 

pH, pois ele é calculado por pH = –log[H].

2. Para controlar a crise e fazer que o pH do 

sangue dessa pessoa volte à faixa da nor-

malidade, deve-se acalmá-la e fazê-la respi-

rar dentro de um saco plástico. Você teria 

uma explicação para isso?

Ao respirar dentro de um saco, a pessoa inalará uma mistura 

de gases cada vez mais rica em CO2. Ao aspirar um ar mais 

rico em CO2, a concentração desse gás no sangue tenderá 

a aumentar, levando à alteração do equilíbrio, aumentando 

a acidez do sangue. 

Ao fazer a correção deixe claro aos alu-

nos que mudanças na concentração de uma 

das espécies em equilíbrio químico alteram 

as quantidades relativas das espécies em 

equilíbrio, mas a constante de equilíbrio 

permanece a mesma, pois a temperatura não 

foi alterada. Ressalte também que essas alte-

rações podem modificar situações externas 

favorável ou desfavoravelmente. No caso da 

expiração do CO2(g) do sangue, o indivíduo 

entra em alcalose, que é um efeito indese-

jável. Por se tratar de um equilíbrio, pode 

ser revertido por meio da reposição do gás 

carbônico (CO2(g)). 

Para fechar a atividade, os alunos podem ser 

solicitados a observar que no processo Solvay, 

para que houvesse quantidade suficiente de hi-

drogenocarbonato (HCO- 
3(aq)), foi adicionada 

amônia, que, ao reagir com H+(aq), alterou o 

equilíbrio do sistema, ocasionando um au-

mento da quantidade de hidrogenocarbonato 

(HCO- 
3(aq)) disponível em solução. Esse au-

mento permitiu a precipitação do hidrogeno-

carbonato de sódio. Ou seja, os alunos devem 
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concluir que é importante conhecer equilí-

brios químicos e saber como alterá-los, pois 

estão diretamente ligados à vida e a proces-

sos produtivos.

grade de avaliação da atividade 3

Nesta atividade, espera-se que os alunos te-

nham compreendido que os equilíbrios quími-

cos podem ser modificados com a introdução 

ou a retirada de alguma espécie participante 

do equilíbrio.

Um dos objetivos da atividade foi ressal-

tar que mudanças em um sistema em equilí-

brio podem permitir que uma transformação 

aconteça. No sistema investigado, quando 

CO2 é borbulhado em salmoura (água com 

cloreto de sódio), não ocorre a precipitação 

do NaHCO3 porque não há quantidade su-

ficiente de HCO- 
3 em solução para que sua 

constante de solubilidade do NaHCO3 seja 

ultrapassada. Essa quantidade não é alcan-

çada porque o sistema entra em equilíbrio 

químico.

CO2(g)          +     H2O(l)     
dióxido de carbono

(gás carbônico)
água ácido carbônico

H2CO3(aq)   

cátions de 
hidrogênio

ânions
hidrogenocarbonato

H+(aq)          +         HCO- 
3
(aq)

Como foi dito, um meio de conseguir que 

mais HCO- 
3(aq) seja formado é a retirada do 

H+(aq) da solução. O sistema sofrerá modifica-

ções para que as relações entre as espécies quí-

micas em equilíbrio se mantenham constantes, 

posto que a pressão e a temperatura se man-

tiveram constantes, e o NaHCO3 precipitará.

A questão que investiga mudanças no pH 

do sangue tem por objetivo mostrar como o 

aumento (ou a diminuição) da concentração de 

uma das espécies que coexistem em equilíbrio 

químico – no caso, o gás carbônico – pode alte-

rar as quantidades relativas das espécies. 

Atividade 4 – obtenção de água doce 
e de magnésio a partir da água do mar 

Nesta atividade, finalizaremos o estudo so-

bre como são extraídos recursos da água do 

mar. Discuta em aula expositivo-dialogada 

a obtenção do magnésio a partir da água do 

mar (texto 1), assim como os processos de 

dessalinização (texto 2) usados atualmente: a 

destilação e a osmose reversa. 

Uma alternativa seria fazer, nesta aula, a 

socialização das pesquisas solicitadas logo no 

início da Situação de Aprendizagem 9. Uma 

sugestão para problematização, orientação e 

encaminhamento da pesquisa é a leitura de 

textos como os que vêm a seguir. O número de 

grupos e de seus componentes dependerá da 

estratégia de trabalho escolhida. 

Sugerimos para a socialização uma técni-

ca chamada “grupo de observação e grupo 

de verbalização: gO/gV”. Após a realização 

da pesquisa, seria escolhido um aluno de cada 

grupo. Eles se sentariam no meio de um círculo 
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no centro da sala de aula e seriam os respon-

sáveis por apresentar as sínteses de suas pes-

quisas e tirar possíveis dúvidas dos colegas do 

grupo – que seria o grupo de verbalização. Os 

outros se sentariam em um círculo maior em 

volta do grupo de verbalização e seriam res-

ponsáveis pela análise crítica das informações 

e argumentações apresentadas. Outras técnicas 

de grupo que podem incentivar a participação 

ativa podem ser encontradas no livro Estraté-

gias de ensino-aprendizagem, de Juan Diaz Bor-

denave e Adair martins Pereira, Vozes, 1998.

As pesquisas sobre a dessalinização da 

água podem, inclusive, desencadear proje-

tos interdisciplinares envolvendo geografia, 

História, matemática e Biologia. Como su-

gestão, a situação-problema poderia ser: A 

dessalinização da água só é feita com água 

do mar? Qual processo – destilação ou os-

mose reversa – é atualmente o mais viável? 

Para responder a essas questões, os alunos 

terão de considerar, por exemplo, qual é a 

região a ser favorecida, qual é a disponibi-

lidade energética dessa região, qual é o grau 

de dessalinização desejado, com que finali-

dade a água seria usada, por quanto tempo 

(em situações de calamidade causadas por 

furacões, terremotos ou enchentes, a água 

potável torna-se um problema: como é ob-

tida?) etc. Dependendo da abrangência do 

projeto, os alunos escolheriam uma ou mais 

regiões, um ou mais momentos históricos 

para estudo. Poderiam ser calculados a dis-

ponibilidade de água das regiões e o custo da 

dessalinização por metro cúbico (m3 é uma 

unidade que os alunos conseguem dimensio-

nar, pois corresponde à capacidade de uma 

caixa-d’água de mil litros). Nesses custos es-

tariam embutidos os custos energéticos e a 

poluição causada pelo uso dessa energia, o 

custo de construção e instalação das usinas 

(facilidade de acesso ao local, profundidade 

das águas – no caso de lençóis subterrâneos 

muito salinos), desequilíbrios ecológicos que 

poderão ser causados (a limpeza dos sais 

extraídos dos filtros usados no processo de 

osmose reversa pode se tornar um problema, 

por exemplo).

Outro assunto polêmico é a transposição 

do Rio São Francisco. A dessalinização de 

águas bastante salinas disponíveis em algu-

mas regiões do Nordeste brasileiro seria uma 

alternativa? O que dizem os técnicos? Enfim, o 

escopo do projeto, assim como sua extensão, 

devem ser definidos por cada escola de acordo 

com suas possibilidades.

Nesta atividade, você terá a opor-

tunidade de realizar algumas pes-

quisas e conhecer mais materiais 

extraídos da água do mar, os processos utiliza-

dos para produzi-los, assim como os custos e 

os benefícios sociais, econômicos e ambientais 

envolvidos na extração, na transformação e, 

eventualmente, na utilização e no descarte de 

alguns deles.

As escolhas dos temas, assim como a orien-

tação das pesquisas, deverão ser decididas por 

seu professor. Seguem duas sugestões.
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texto 1

O magnésio é abundante na natureza, princi-

palmente em minerais rochosos como dolomita, 

olivina, magnesita e serpentina. Encontra-se tam-

bém na água do mar, em águas salinas subterrâ-

neas e em leitos salinos. Sais de magnésio podem 

ter diferentes utilizações medicinais (leite de mag-

nésia e sal de Epson) e industriais (vulcanização 

da borracha, fabricação de materiais isolantes e 

refratários, carga para tintas). O magnésio metáli-

co é usado na indústria metalúrgica na fabricação 

de ligas metálicas. O esquema a seguir mostra al-

guns usos do magnésio e de seus compostos. 

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz  

Peixoto e maria Fernanda Penteado Lamas  

especialmente para o São Paulo faz escola.

cerâmicas

água do mar

mg(OH)2

mgCO3 mgO mgCl2

leite de magnésia

cal (CaO)

Ca(OH)2(aq)

HClCO2

H2SO4sal de Epson 
(mgSO4 . 7 H2O)

∆

magnésio 
metálico

ligas, aviões

“cargas” para 
tintas e vernizes

•	 vulcanização	da	
borracha

•	 matéria-prima	
para compostos de 
magnésio

•	 materiais	isolantes	
e refratários

Figura 14. Esquema da utilização do magnésio e de seus compostos.
gEPEQ – grupo de Pesquisa em Educação Química (org.). Interações e transformações. Química para o Ensino médio. 
Livro do aluno. Química e sobrevivência: hidrosfera – fonte de materiais. São Paulo: Edusp, 2005, v. III, p. 120.

1. Pesquise o processo de obtenção do magné-

sio metálico e de seus sais a partir da água 

do mar. Equacione as reações envolvidas. 

A obtenção do hidróxido de magnésio a partir da água do 

mar é feita usando-se óxido de cálcio (cal virgem − CaO). 

Ele interage com a água e forma ânions OH– em quantidade  

suficiente para ultrapassar o limite de solubilidade do 

Mg(OH)2, permitindo assim que ele precipite:

CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(s)  Ca2+(aq) + 2 OH–(aq)  

Mg2+(aq) + 2 OH(aq)  Mg(OH)2(s)
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O magnésio metálico é obtido pela eletrólise do cloreto 

de magnésio. O hidróxido de magnésio tem caráter básico; 

logo, ao interagir com o HCl, ocorre uma reação de neutra-

lização. Essa reação é usada em indústrias para obtenção do 

cloreto de magnésio.

Obtenção do MgCl2:

Mg(OH)2(s) + 2 H(aq) + 2 Cl(aq) + 4 H2O(l) → 

MgCl2 · 6 H2O(s)  MgCl2 · H2O(s) + 5 H2O(g)

Observação: o cloreto de magnésio é um sal bastante higroscó-

pico; é comercializado como sal monoidratado (MgCl2 · H2O).

desidratação (calor)

Obtenção do magnésio metálico (por eletrólise):

MgCl2(aq)  Mgo(s) + Cl2(g) 

Ou:

Mg2+ (aq) + 2 e → Mgo(s)

2Cl(aq) → Cl2(aq) + 2 e

A [Cl2(aq)] vai aumentando à medida que o cloro vai sendo oxi-

dado. Alcançado o limite de solubilidade do Cl2(aq) (à tempera-

tura em que se está trabalhando), ele se gaseifica e é liberado da 

solução eletrolítica, pois o sistema é aberto.

Cl2(aq) → Cl2(g)

i
→

texto 2 – usina de dessalinização 
da água do mar

Com a intenção de atrair mais turistas, a cidade 

de Conde (PB) precisou contornar a deficiência 

no fornecimento de energia elétrica e garantir a 

oferta de água potável. Para tanto, foi proposta a 

instalação de uma usina-escola de dessalinização 

da água, acoplada a uma usina termoelétrica. A 

termoelétrica utiliza como combustível resíduos 

orgânicos, como cascas de coco, abundantes na 

região. O calor produzido permite a destilação da 

água do mar.

Elaborado por Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto e maria  
Fernanda Penteado Lamas especialmente para o  

São Paulo faz escola.

1. Explique a dessalinização da água do mar 

pelo processo da destilação. Discuta custos 

e benefícios econômicos e ambientais en-

volvidos nesse processo. 

A dessalinização da água do mar  pode ser feita por destila-

ção simples; a solução salina é aquecida, a água é evaporada, 

e o vapor de água é recolhido e recondensado. Com base 

nas leituras feitas, os alunos devem ser capazes de apresentar 

as vantagens e desvantagens desse processo.

grade de avaliação da atividade 4

Nesta etapa, caso você decida pela realização 

de pesquisas, poderão ser avaliadas e desenvolvi-

das habilidades de busca e seleção de informações, 

de competências relacionadas à comunicação e 

expressão, habilidades de síntese e uso de argu-

mentação consistente. A água do mar também 

poderá ser vista como fonte de água potável.

Para retomar com os alunos os assuntos 

abordados ao longo das últimas cinco Situa-

ções de Aprendizagem, pode-se utilizar os exer-

cícios a seguir.

A tabela indica o pH mínimo ne-

cessário à sobrevivência de algu-

mas espécies de peixes.
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Espécie de peixe 
pH mínimo de 
sobrevivência

trutas 5,2

Carpas 5,4

Piabas 4,5

Uma comunidade resolveu criar essas três 

espécies. Após um tempo, alguns peixes come-

çaram a morrer.

1. Caso tenham começado a morrer somente 

as trutas e as carpas, o pH deve estar:

a) estar acima de 5,4;

b) entre 5,2 e 5,4;

c) abaixo de 5,2 e acima de 4,5; 

d) abaixo de 5,2;

e) abaixo de 4,5.

2. O resultado da análise indicou uma con-

centração de H+ de 105 mol . L1. Qual es-

pécie poderá ser criada nessas condições? 

pH = –log [H]. Então, pH = –log 10-5, pH = 5. As trutas supor-

tam um pH mínimo de 5,2, e as carpas, um pH mínimo de 5,4; 

abaixo desse pH esses peixes morrem. Como o pH do lago é 

igual a 5, somente as piabas, que suportam pH até 4,5, irão 

sobreviver. 

3. (Fuvest – 1992, adaptada) Na tabela a 

seguir estão indicadas as concentrações e 

os respectivos pH de soluções aquosas de 

três ácidos:

tabela 33.

ácido
Concentração 

(mol · L–1)
pH

Clorídrico (HCl) 0,10 1,0

Acético (CH3 COOH) 0,10 2,9

Cianídrico (HCN) 0,10 5,1

a) Sabendo que os ácidos são monopróti-

cos, como você explicaria os valores di-

ferentes de pH?

Os pHs são diferentes, pois as forças dos ácidos são diferentes. 

Como se partiu de soluções de iguais concentrações, pode-

mos fazer as seguintes considerações:

• O ácido clorídrico é um ácido muito forte e se ioniza qua-

se que 100%. Logo, a concentração de [H] em solução de-

verá ser de 0,1 mol . L-1. Como o pH é dado pela expressão  

pH = -log [H], o pH deverá ser 1.

• Já os ácidos acético e cianídrico devem se ionizar parcial-

mente, entrando em equilíbrio químico. Nesse equilíbrio 

coexistirão moléculas do ácido, cátions H(aq) e os ânions 

correspondentes. O ácido cianídrico deve ser mais fraco que 

o acético. Isso pode ser explicado pelos valores de pH. Como 

o pH pode ser calculado pela expressão pH = -log[H], quan-

to maior o pH, menor a [H] em solução aquosa e mais fraco 

será o ácido. 

b) Para reagir totalmente com volumes 

iguais das soluções de cada um desses 

ácidos, a necessidade de uma determi-

nada base será a mesma? Explique.

Sim, pois à medida que a base for sendo adicionada, ela re-

agirá com os íons H em solução para formar água. Dessa 

maneira, o equilíbrio iônico do ácido será perturbado, e mais 

tabela 34.
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ácido se ionizará, até que todo ele seja consumido. Como as 

concentrações dos ácidos são iguais, volumes iguais necessi-

tarão da mesma quantidade de uma mesma base.

4. Considere os valores do produto iônico da 

água pura em função da temperatura.

temperatura (oC) Kw 

0 0,11 · 10–14

25 1,00 · 10–14

50 5,47 · 10–14

Pode-se afirmar que para a água pura:

a) [H+(aq)] = [OH–(aq)], a qualquer tem-

peratura; 

b) [OH–(aq)] > 1 . 10–7, a 25 oC;

c) [H+(aq)] < 1 · 10–7, a 25 oC;

tabela 35.

d) pH = 7, a qualquer temperatura;

e) a água pura se torna ácida a temperatu-

ras superiores a 25 oC. 

5. Considere o equilíbrio químico em solução 

aquosa:

2H+ + 2 CrO2- 
4      Cr2O2- 

7
 + H2O

Para alterar o equilíbrio de modo a aumen-

tar a [Cr2O2- 
7 

], será necessário adicionar:

a) hidróxido de potássio;

b) hidróxido de cálcio;

c) água deionizada;

d) ácido clorídrico;

e) soro fisiológico. 
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PROPOStAS DE SItUAçãO DE RECUPERAçãO

Situações de recuperação são delicadas, 

pois nem sempre se dispõe de tempo para um 

trabalho em conjunto com os alunos. Portan-

to, é necessário pensar em alternativas que lhes 

permitam um trabalho mais autônomo. Nossa 

proposta é que seja requisitada a elaboração 

de um trabalho sobre os conteúdos em que eles 

apresentaram maior dificuldade de compreen-

são. Esse trabalho deverá esclarecer o tema da 

atividade, a importância do estudo desse tema 

e os conteúdos estudados em cada tema.

Cuide para que as orientações sejam bem 

específicas. No trabalho referente à Situação 

de Aprendizagem 1 deverá constar o tema, 

quais gases fazem parte da atmosfera, como 

são dela extraídos, como são utilizados pelo 

ser humano, além da definição da temperatu-

ra de ebulição. Proponha também exercícios 

ligeiramente modificados. Por exemplo, em 

relação à questão: A temperatura de ebulição 

do nitrogênio é de 196 °C. A uma temperatu-

ra de 200 °C, o nitrogênio encontra-se em que 

estado físico?, você pode mudar o gás para o 

oxigênio ou formular perguntas que exijam o 

mesmo tipo de raciocínio, como: Compare os 

valores das temperaturas de ebulição do hélio e 

do argônio. Qual é mais volátil? Qual se encon-

tra no estado líquido a 250 °C?

Na Situação de Aprendizagem 2, deverão 

ser exploradas transformações químicas re-

versíveis. Solicite aos alunos que indiquem por 

que foi importante o controle da pressão e da 

temperatura no desenvolvimento do processo 

da síntese da amônia e que refaçam os exer-

cícios, adaptados por você. Você pode pedir 

que eles copiem a síntese final apresentada no 

texto e busquem nele as situações que permi-

tiram as conclusões apresentadas. Por exem-

plo: Resumindo o que foi estudado, podemos 

dizer que existem transformações químicas que 

são reversíveis? Os alunos poderão dizer algo 

como: “O experimento realizado pelo analista 

químico que repetiu o experimento de Haber 

mostra isso, pois aumentou a temperatura, e a 

quantidade de amônia, por sua vez, diminuiu. 

Como não saiu amônia do frasco (o sistema 

estava fechado), a amônia só pode ter se de-

composto”. Redimensione essa sugestão de 

acordo com sua turma. Essa proposta exige 

bom poder de síntese e de argumentação. Ou-

tra sugestão seria a elaboração de perguntas 

mais diretivas, solicitando a busca por respos-

tas no texto. Se achar que essa recuperação 

exige mais poder analítico do que eles são ca-

pazes, talvez seja bom modificar as questões 

do texto e pedir que sejam respondidas.

As Situações de Aprendizagem 3 e 4 es-

tão relacionadas. Como foram realizadas a 

partir de práticas experimentais, a recupe-

ração fica ainda mais difícil. Para a recupe-

ração da Situação de Aprendizagem 3, por 

exemplo, solicite aos alunos que façam um 

resumo enumerando quais fatores modificam 

a rapidez das transformações químicas e que  

encontrem pelo menos dois exemplos do co-

tidiano nos quais a influência desses fatores é 

perceptível.
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A recuperação da Situação de Aprendiza-

gem 4 também é difícil, pois se trata de uma 

abordagem em nível microscópico, que exige 

maior abstração, tarefa difícil para ser realizada 

autonomamente. talvez possam ser aplicados 

questionários baseados em questões do pró-

prio texto, que busquem estabelecer mais rela-

ções entre aspectos macro e microscópicos. Por 

exemplo: para discutir a ideia de choque efetivo, 

faça uma analogia com batidas de automóveis; 

compare as consequências entre batidas fron-

tais e batidas de raspão. Dê um exemplo do seu 

cotidiano que os ajude no entendimento de cho-

que efetivo, como: O que são choques efetivos? 

Outro exemplo: Selecione no texto as figuras que 

representam soluções que acabaram de ser prepa-

radas, no momento imediatamente antes de co-

meçarem a reagir, e que mostram concentrações 

diferentes dos reagentes. Procure explicar com 

suas palavras como o aumento da quantidade (da 

concentração, já que estamos trabalhando em um 

determinado volume) dos reagentes pode modifi-

car a rapidez das transformações químicas. 

Nas Situações de Aprendizagem seguintes, 

os alunos poderão ser orientados a buscar em 

seus cadernos e em cadernos de colegas infor-

mações que lhes permitam escrever pequenos 

resumos desencadeados pelas perguntas: 

 f Quais são as condições para que um sistema 

químico entre em equilíbrio químico? 

 f Como pode ser calculada a extensão de uma 

transformação química que tenha alcançado 

o estado de equilíbrio químico? Dê exemplos.

 f Como é possível relacionar o pH com a aci-

dez de um sistema? Explique.

 f Como alterações de pressão, de temperatura 

e de concentração podem afetar equilíbrios 

químicos já estabelecidos? Dê exemplos 

para cada perturbação.

Essas questões podem ser corrigidas por 

você na presença dos alunos, discutindo com 

eles suas respostas. Caso você decida que al-

guns deles tenham de recuperar conteúdos 

atitudinais por não terem se envolvido na 

pesquisa final, por exemplo, solicite a eles 

que escrevam um texto relatando não so-

mente as informações colhidas nas pesqui-

sas realizadas por seus colegas, mas também 

sua opinião sobre a importância de conhecer 

processos de dessalinização da água do mar. 

Eles deverão também dar exemplos de situa- 

ções em que esses processos poderiam ser 

utilizados.
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Química Nova na Escola, n. 1, maio 1995.

gEPEQ (grupo de Pesquisa em Educação 

Química). Química e sobrevivência: hidrosfera –  

fonte de materiais. São Paulo: Edusp, 2005.

gRImm, Alice m. Meteorologia básica: notas de 

aula. A atmosfera. Disponível em: <http://fisica.

ufpr.br/grimm/aposmeteo>. Acesso em: 28 maio 

2013. O texto discute a composição da atmosfera. 

Site locado na Universidade Federal do Paraná.

LEE, J. D. Química inorgânica não tão concisa. 

Rio de Janeiro: Edgard Blucher, 1996. O livro 

apresenta conceitos teóricos e aspectos descri-

tivos dos vários blocos de elementos da tabela 

periódica. Enfatiza aplicações comerciais dos 

produtos inorgânicos e a questão ambiental.

mACHADO, A. H.; ARAgãO, R. m. R. 

Como os estudantes concebem o estado de 

equilíbrio químico. Química Nova na Escola, 

n..4, nov. 1996.

PEREIRA, m. Dificuldades de aprendi-

zagem I – Revisão de opiniões não apoia-

das em pesquisa. Química Nova, vol. 12,  

n. 1, 1989. A autora discute diversas dificul-

dades de aprendizagem relativas ao equilí-

brio químico.

BAEUmLER, Ernst. Um século de Química. 

São Paulo: melhoramentos, 1963. No capítu-

lo 2, o livro aponta os problemas criados pela 

necessidade de importação do salitre do Chile 

e faz um apanhado da Alemanha e da indústria 

alemã do começo do século XX.

BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. m. Estra-

tégias de ensino-aprendizagem. 10. ed. Petrópo-

lis: Vozes, 1998.

BRANCO, S. m. Água: origem, uso e preser-

vação. São Paulo: moderna, 1999. (Polêmica). 

São discutidos temas relativos à origem da água 

no Universo, relações entre a água e o clima, 

interdependência entre a água e os seres vivos, 

composição da água, ciclo hidrológico, fluxos 

de energia, qualidade e usos da água, poluição 

e contaminação, tratamento de água e esgotos, 

entre outros.

CAmPBELL, J. A. Por que ocorrem reações quí-

micas? 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1995.

CHAgAS, Aécio Pereira. A síntese da amônia: 

alguns aspectos históricos. Química Nova. Dis-

ponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php? 

pid=S0100-40422007000100039&script=sci_a 

rttext>. Acesso em: 28 maio 2013. É apresenta-

da uma visão histórica da descoberta do ciclo 

do nitrogênio, do uso de compostos nitrogena-

dos na agricultura e da síntese da amônia.
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PINHEIRO, P. C.; NERY, A. L. P. Química. 

módulo 4. Pró-universitário. governo do Es-

tado de São Paulo/Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo/Universidade de São 

Paulo.

RANgEL, mary. Dinâmicas de leitura para 

sala de aula. Petrópolis: Vozes, 1990. 69 p. O 

livro apresenta sugestões para leituras em sala 

de aulas, levando em conta as atuais realida-

des das escolas públicas brasileiras.

SKINNER, B. J.; tUREKIAN, K. K. O ho-

mem e o oceano. tradução e adaptação de K. 

Suguio. São Paulo: Edgard Blucher/Edusp, 

1996. (textos Básicos de geociências). Nesse 

livro, encontram-se informações sobre recursos 

marinhos e como eles podem ser extraídos e uti-

lizados. traz um capítulo sobre as reservas e os 

recursos do mar territorial brasileiro. Aborda 

também o problema da poluição.

tOLENtINO, mário; ROCHA-FILHO, Ro-

meu; SILVA, Roberto R. O azul do planeta: 

um retrato da atmosfera terrestre. São Pau-

lo: moderna, 1997. O texto elucida temas que 

estão diretamente relacionados com a polui-

ção atmosférica, tais como a intensificação do 

efeito estufa, o aumento da acidez das chuvas, 

o depauperamento da camada de ozônio, a 

formação de ciclones, o efeito el niño, neblinas 

químicas e inversões térmicas, entre outros. O 

livro ainda analisa o ar atmosférico como fonte 

de materiais úteis ao ser humano e como “meio 

físico” a serviço do homem. Apresenta textos 

curtos, organizados em títulos e subtítulos, o 

que facilita a leitura e a busca de informações. 

tabelas, gráficos, diagramas e figuras facilitam a 

compreensão das ideias discutidas.

VANIN, José Atílio. Alquimistas e químicos: 

passado, presente e futuro. São Paulo: moder-

na, 2000. No capítulo 7, Vanin discute impactos 

da Química na sociedade. 

VON SPERLINg, m. Introdução à qualidade 

das águas e ao tratamento de esgotos. Belo Ho-

rizonte: DESA/UFmg, 1996. São abordados 

temas relacionados à qualidade da água, foca-

lizando estudos ambientais sobre a avaliação 

dos impactos dos lançamentos nos corpos re-

ceptores. São discutidos também os sistemas 

de tratamento, levando em conta critérios téc-

nicos e econômicos.

Sites

descrições gerais, propriedades químicas e usos 
industriais de diversos gases

<http://liderox.com.br/oxigenio.html>. Aces-

so em: 28 maio 2013.

<http://liderox.com.br/hidrogenio.html>. 

Acesso em: 28 maio 2013. 

<http://liderox.com.br/argonio.html>. Aces-

so em: 28 maio 2013.

<http://liderox.com.br/gases_especiais.html>. 

Acesso em: 28 maio 2013. 

<http://liderox.com.br/nitrogenio.html>. 

Acesso em: 28 maio 2013. 
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mais informações sobre o método de produção 
da amônia

<http://www.news.cornell.edu/releases/Feb04/

Chirik.nitrogen1.deb.html>. Acesso em: 28 

maio 2013. Página em inglês.

<http://www.inovacaotecnologica.com.br/

noticias/noticia.php?artigo=010160040304

&id=010160040304>. Acesso em: 28 maio 

2013. Nesse endereço, há um texto em por-

tuguês que divulga o método de produção da 

amônia desenvolvido por uma equipe da Uni-

versidade Cornell, coordenada pelo Professor 

Paul Chirik.

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0100 

-40422007000100039&script=sci_arttext>. 

Acesso em: 26 ago. 2013.

<http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/

anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/

menu+-+noticias+anos/2013+noticias/iodaca

o+do+sal+sera+alterada+no+brasil>. Aces-

so em: 26 ago. 2013. A Anvisa (Agência Na-

cional de Vigilância Sanitária) apresenta as 

especificações legais dos teores de iodo no sal 

comestível.

<http://group.chem.iastate.edu/greenbowe/sec 

tions/projectfolder/animations/H2Oeq.html>. 

Acesso em: 6 nov. 2013. Nesse link, encontra-se 

uma animação que mostra o equilíbrio dinâ-

mico da autoionização da água. 

<http://condigital.ccead.puc-rio.br/condigital 

/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=579&Itemid=91>. Acesso em: 28 maio 

2013. O link apresenta a ionização do HCl, a 

dissociação iônica do NaCl, entre outras in-

formações.

<http://group.chem.iastate.edu/greenbowe/ 

sections/projectfolder/flashfiles/acidbasepH/

ph_meter.html>. Acesso em: 29 maio 2013. 

Há uma simulação que permite a preparação 

de soluções com diferentes concentrações de 

ácidos, bases e sais neutros, sais ácidos e sais 

básicos. A leitura é simulada em um pHmetro 

(“peagâmetro”).

<http://cig.museo.unlp.edu.ar/docencia/

sed/evaporitas.pdf>. Acesso em: 28 maio 

2013. Nesse link, você encontra uma apre-

sentação do Dr. Luiz A. Sapaletti, que dis-

cute a formação de evaporitas marinhas, 

mostrando a ordem de precipitação dos sais 

marinhos com base em suas solubilidades. É 

apresentada uma tabela que indica as con-

dições de precipitação mais comuns da água 

do mar. 

<www.quimica.net/emiliano/artigos/2007 

nov_oceano.pdf>. Acesso em: 28 maio 2013. 

Nesse link, encontra-se o texto Os recursos do 

oceano, com tradução do professor Emiliano 

Chemello, extraído do livro General Chemistry: 

with qualitative analysis, de WHIttEN, 

Kenneth W.; DAVIS, Raymond E.; PECK, 

Larry m. 7. ed. Belmont Books/Cole, 2004. 

O texto é curto, de fácil leitura, rico em in-

formações sobre a água do mar como fonte 

de recursos. É uma boa indicação como fon-

te de pesquisa para os alunos. 
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transposição do rio São Francisco

As opiniões sobre a realização ou não da 

transposição são muito divergentes. Caso 

se opte por trabalhar o assunto, tome o cui-

dado de levar em conta pareceres técnicos, 

opiniões favoráveis e contrárias. Deve-se, so-

bretudo, entender o que será feito, os riscos 

ambientais, os custos e os benefícios. A seguir, 

seguem endereços de vários sites que buscam 

contemplar diferentes posições e pareceres de 

diferentes grupos. Sugerimos que você e a es-

cola leiam as sugestões, busquem mais fontes 

e façam uma seleção levando em conta a reali-

dade de sua escola.

<http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/ 

handle/bdcamara/1533/dessalinizacao_agua_

jose_pereira.pdf?sequence=1>. Acesso em: 

28 maio 2013. Nesse link, encontra-se um pa-

recer publicado em fevereiro de 2005, escrito 

por José de Sena Pereira Jr., sobre processos 

e custos de dessalinização da água compa-

rados com o custo da água transportada do 

Rio São Francisco, os efeitos da transposição 

sobre a vazão do São Francisco e a viabilida-

de econômica da implantação de estações de 

dessalinização de água no litoral do Nordeste 

setentrional. O autor esclarece, ao final de seu 

texto, que seu parecer é puramente técnico e 

que não levou em conta problemas sociais e 

éticos envolvidos na transposição do rio.

<www.educacional.com.br/noticiacomen 

tada/051007not01.asp>. Acesso em: 28 maio 

2013. Há uma matéria chamada Transposição 

do Rio São Francisco: salvação ou equívoco?, 

de César munhoz, que faz um apanhado da 

polêmica quanto a fazer ou não a transposi-

ção e apresenta alternativas para enfrentar a 

crise do abastecimento de água para a região. 

<http://search.folha.com.br/search?q=% 

20a%20transposi%E7%E3o%20do%20rio%20

S%E3o%20Francisco&site=online>. Acesso 

em: 28 maio 2013. Há diversas matérias sobre a 

transposição do Rio São Francisco.

<http://www.fundaj.gov.br/index.php? 

option=com_content&view=article&id=63

0&Itemid=376>. Acesso em 28 maio 2013. 

também oferece diversos artigos sobre a 

transposição do Rio São Francisco. 

<http://www.integracao.gov.br/pt/c/document_li 

brary/get_file?uuid=ceeff01f-6440-45da-859b-

9acd1bfa87cf&groupId=66920>. Acesso em: 28 

maio 2013. Você encontrará o Relatório de Im-

pacto Ambiental (RImA) do projeto de transpo-

sição do Rio São Francisco. 
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ConSidErAçõES FinAiS

Na 3a série, foram estudadas a atmosfera, 

a hidrosfera e a biosfera como fontes de ma-

teriais úteis e necessários para a sobrevivência 

do ser humano. 

Para entender a atmosfera como fonte de 

materiais, procurou-se conhecer sua compo-

sição, o processo da destilação fracionada 

como processo industrial de separação de seus 

componentes e as utilizações dos gases dela 

extraídos. Para isso, retomamos e aprofunda-

mos conceitos como temperatura de ebulição, 

destilação fracionada e forças interpartículas. 

Uma importante utilização industrial do 

gás nitrogênio ocorre na produção da amô-

nia pelo processo de Haber-Bosch. Essa 

abordagem possibilitou aos alunos a reflexão 

sobre o impacto da invenção desse processo 

químico pela Alemanha no início do século 

XX (pouco antes da Primeira guerra mun-

dial). Para explicar a síntese da amônia, foi 

iniciado o estudo do equilíbrio químico, des-

tacando a importância do controle de variá- 

veis para que se consigam bons rendimentos 

no menor tempo possível e, assim, se possa 

obter um processo economicamente viável.

O processo Haber permite a análise de 

como a temperatura, a pressão e a presença de 

catalisadores modificam a rapidez de obten-

ção da amônia, assim como o seu rendimento, 

mas não fornece explicações. Por isso, aborda-

mos e identificamos experimentalmente quais 

os possíveis efeitos da variação de alguns 

fatores, como temperatura, pressão, estado 

de agregação e concentração, assim como o 

uso de catalisadores, sobre a rapidez de uma 

transformação química.

No estudo da hidrosfera, o conhecimento 

químico envolvido no trabalho com os pro-

cessos de obtenção de recursos a partir das 

águas doces e salgadas possibilitou aos alunos 

que compreendessem conceitos químicos em 

estreita relação com processos produtivos in-

dustriais e com questões relacionadas à sobre-

vivência e à vida em sociedade. Procurou-se, 

com esse enfoque, desenvolver neles a atitude 

de observar e avaliar situações gerais usando 

conhecimentos químicos, o que lhes permitirá 

tomar decisões mais consistentes e conscientes 

perante situações individuais e sociais.

O estudo do equilíbrio químico dinâmico 

foi realizado com enfoque nas condições ne-

cessárias para que esse estado se estabeleça 

e nas expressões que permitem o cálculo das 

concentrações das espécies presentes em equi-

líbrio. Destacou também fatores que podem 

alterar sistemas que já atingiram o equilíbrio 

químico. Foram discutidas as ideias de ácidos 

e bases e suas forças, relacionadas com valores 

de pH e suas constantes de equilíbrio químico.
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As atividades propostas buscaram per-

mitir que os alunos fossem cognitivamente 

ativos para que entendessem os temas abor-

dados e, ao mesmo tempo, aprendessem a 

fazer transposições de saberes químicos e 

metodológicos para sua vida cotidiana. Es-

pera-se, assim, facilitar o desenvolvimento de 

indivíduos que saibam usar conhecimentos 

para fazer escolhas e que tenham argumentos 

para defendê-las.

Procurou-se, ainda, oferecer a você suges-

tões que o auxiliem a contextualizar os temas, 

propiciando situações de ensino que permitam 

o desenvolvimento de competências e a busca 

de materiais referentes aos temas que ampliem 

conhecimentos sobre o mundo natural. 

Sugerimos que as devidas adaptações se-

jam feitas de acordo com a realidade da sua 

escola.
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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

QuAdro dE ContEúdoS do EnSino médio
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V
ol
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e 

1

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
ol

um
e 

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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