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Lavoisier: da Alquimia à Química Moderna 

A história de Lavoisier contém elementos que favorecem a união entre Arte e 

Ciências. Mas a tentativa de realizar o empreendimento de colocar na forma de teatro 

essa história, a busca por uma linguagem científica popular e comunicativa, não é 

simples: os conhecimentos necessários para tal podem influenciar de forma negativa os 

interessados.    

No entanto, ousamos! A resposta do público, o mergulho na história e na ciência, 

a vontade de contribuir com o ensino de Química transformando os conceitos e valores 

do público, de alunos e professores, sobre as possibilidades de métodos, linguagens, 

sentimentos e humanismo - expondo da ciência tão árida e comumente apresentada de 

forma tão desinteressante, sua face histórica revolucionária e humana - são incentivos 

mais que suficientes para essa aventura! 

Personagens: 

• Lavoisier  

• Marie-Anne 

• Jacques Paulze 

• Senhora Veronique 

• SenhoraMarquerite 

• Marat 

• Professor  

• Estudantes 

• Empregados 

• Revolucionários 
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Cena1:  

Sala de aula de uma escola convencional.  Antes da chegada do professor, os alunos 

cantam e dançam.   A aula é de Química, o professor está tentando explicar a Lei da 

Conservação da Matéria, de Lavoisier. Os alunos estão completamente desmotivados e 

aborrecidos e acham tudo chato, não dão a menor atenção para a chegada do professor. 

(Os atores também fazem outros personagens, assim ao longo da cena alguns vão sendo 

“expulsos” para a troca de figurino - principalmente os da segunda cena).   

Professor (Chega tomando boné e celular de um aluno. No celular toca um Funk, o 

professor fica atrapalhado, mas consegue desligar). 

Gente!  Gente! (Com muita dificuldade para conseguir silêncio) Como eu havia falado 

na aula anterior, uma importante conclusão de Lavoisier: “Na natureza nada se cria, 

nada se perde, tudo se transforma”, foi pronunciada ainda no século XVIII. 

Estudante 1 (em tom de brincadeira). 

          Eu perdi meu celular e nunca mais encontrei! 

 Professor 

            Não é disto que eu estou falando e, mesmo assim, eu posso aplicar a Lei de 

Lavoisier para mostrar como o seu celular será transformado pela natureza.   Quem 

souber onde nós paramos na aula passada, ganha um ponto! 

Estudante1(levantando a mão como se soubesse e fosse responder, a turma fica em 

silêncio e admirada). 

Professor 

            Sim. 

Estudante1(inocentemente). 

Posso tomar água? 
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Professor(Fica decepcionado, a turma cai na gargalhada). 

            Não! 

(Observa um aluno que fala “disfarçado” ao celular). 

Rafael, você pode desligar seu celular?   

Estudante1 

             É que eu tenho que tomar meu remédio!   

Professor (irritado, autorizando o aluno a sair para tomar o remédio). 

             O que é que está acontecendo com vocês?  Eu estou ensinando um conteúdo 

importante e vocês, além de dispersos, ficam fazendo piadinhas! 

Estudante2  

             Mas por que estamos falando desse homem com nome esquisito e que viveu no 

século XVIII? 

Estudante 3 

Na moral professor, o que é que este tal de Lavoisier tem a ver com a nossa vida?  

Porque temos que estudar uma coisa do século XVIII? 

Professor(enquanto o aluno Rafael insiste em falar no celular).  

            Rafael, por favor, vá para a Direção e leve seu celular! 

(O aluno sai, depois da “expulsão”. O clima fica pesado na turma).  

Professor  (em tom conciliador).  

             Eu gostaria que vocês compreendessem que o mundo em que vivemos e os objetos que 

fazem  parte  de  nosso  cotidiano,  incluindo  o  celular  que  você  perdeu,  são  frutos  do  esforço 

intelectual de vários homens de ciência, dos quais Lavoisier é um deles, considerado como o pai 

da Química moderna! 
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Estudante 2  

             Está bem professor, mas o que é que o senhor quer? 

 Professor 

              Eu gostaria que vocês me ouvissem, prestassem mais atenção no que eu estou 

falando e parassem de navegar nestas maquininhas infernais! (celulares, ipoids, 

ipaidsetc). 

Estudante 2 

                Tudo bem professor, mas o senhor poderia nos proporcionar algo mais 

interessante além do conteúdo que o senhor nos diz que é muito importante? 

Professor 

                Estou escrevendo um esquete teatral e gostaria que vocês me ajudassem na 

montagem e encenação. Aceitam? 

Estudante 1 

          Vai valer ponto? 

Professor 

           Se ficar bem feito e vocês participarem para valer, eu posso valorizar o trabalho 

com pontos. Vamos pedir ajuda ao professor de teatro. 

Turma inteira 

           Vamos nessa! 

(Saem todos, ficando em cena dois alunos) 

Estudante 1 

Caramba Edmilson, não sei nada sobre essa história, nem prestei atenção na aula, você 

sabe alguma coisa sobre esse homem que a Professora falou?  
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Estudante 2 

Nadinha de nada. 

Estudante 1 

E agora cara, como vamos fazer?   

Estudante 2 

Já sei!  Bota ai na internet! 

Estudante 1 (pegando o celular) 

Boa!   Como era o nome dele mesmo? 

Estudante 2 

Acho que é Lavaiser... 

Estudante 1 

Como soletra? 

Estudante 2  (soletrando completamente errado) 

É ... L - a – w – a – y – s – i – e – r ... 

Estudante 1 (digitando no celular) 

            Acho que é com z... Olha, olha!  “Você quis dizer Lavoisier”.  Ah moleque! 

(Rindo, comemorando) Vamos abrir esse aqui: Wikipédia. Ótimo! Sempre que eu faço 

pesquisas sempre vou nesse, me deixa ver…      

(Lendo) “Lavoisier, pai da Química moderna, isolou o oxigênio, fez a lei da 

conservação das massas”... Caramba! É muita coisa, não vou conseguir decorar!  

Estudante 2 

            E se a gente fizesse uma música? 
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Estudante 1 (Improvisa versos de um funk enquanto o outro faz o ritmo com a boca) 

Boa! Segura ai! 

             ♪ Lavoisier  
             Sempre foi um grande gênio  
             Foi ele que isolou  
            O gás oxigênio  ♪ 

(Comemoram, gostando muito)  

Segura outra ai! 

             ♪ Lavoisier 
             Não gostava de baderna  
             Ele é o pai  
          Da Química moderna ♪    

(Saem de cena, enquanto cantam) 

Cena 2: 

O ano é de 1770.  Em uma sala da Academia de Ciências francesa está ocorrendo um 

debate entre um postulante a uma vaga da Academia - Monsieur Marat - com o 

presidente da Comissão responsável pelo julgamento e aprovação para novos 

ingressantes - Monsieur Antoine Lavoisier. (ajudante entra em cena com um carrinho 

onde se encontram reagentes e vidrarias que serão utilizados na cena). 

Lavoisier 

Vamos receber Monsieur Marat, que fara uma apresentação sobre suas teorias, 

buscando uma vaga como membro de nossa Academia. 

Marat(à plateia) 

           Eu gostaria de apresentar a minha teoria sobre o fogo e explicar o porquê de 

algumas coisas pegarem fogo e outras, não. 

Lavoisier 

           Estamos ouvindo, siga em frente. 
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Marat (realizando o Experimento 1, “Varinha Mágica”) 

A obtenção e a explicação do fogo sempre foram um desafio para a 

humanidade. (Mergulha uma varinha de madeira em ácido sulfúrico) - 

Espiritumaquafortis (passa a varinha em um recipiente com permanganato de potássio)   

Espiritumterravitrabile   (usa o calor liberado para provocar a combustão de um pouco 

de álcool em um becher)  Fiat lux!   

Mas agora isso não é mais um problema! (Mostrando a combustão do álcool) 

Pela minha teoria, existe um princípio do fogo, um fluido ígneo, como um espírito 

contido nos materiais que queimam e que se esvai com o ar. 

Lavoisier (Irônico) 

            Monsieur Marat, as questões científicas não podem ser tratadas com devaneio. 

Não podemos mais criar entidades mágicas e transcendentais como espíritos para 

explicar os fenômenos. Temos que ser práticos e racionais.  

Marat 

          Monsieur Lavoisier, não podemos negar os autores clássicos, mesmo nas ideias 

que o colega defende! (ignora Lavoisier e se dirige à plateia) Assim, nas combustões, a 

massa daquilo que é queimado diminui porque o fluído ígneo é liberado. 

Lavoisier(realizando o Experimento 2, “Calcinação do magnésio”: queima um 

pedaço de fita de magnésio, no fogo gerado pela combustão do álcool). 

Monsieur Marat, nem sempre aquilo que é queimado diminui de peso. Quando 

queimamos um pedaço de magnésio, por exemplo, ele não fica mais leve, ao contrário, 

a massa e fica mais pesada.  (Vira-se para a plateia) Podemos inclusive quantificar este 

aumento. (Como é difícil precisar o momento da reação do magnésio, o ator deve 

aproximar a fita de magnésio no fogo provocado na reação anterior e, assim que o 

magnésio incandescer, parar de falar. Quando a calcinação acabar, a cena continua). 

Marat 

Ora Monsieur Lavoisier, o meu princípio ígneo é uma potencialidade e algumas vezes 
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ele assume a propriedade de leveza. Assim, quando a matéria possui o princípio ela fica 

mais leve, quando perde, fica mais pesada.  

Lavoisier 

          “Pardon” Monsier Marat, antes você dizia que a massa do material que queima 

na combustão diminuía porque o princípio ígneo que você postula tinha sido liberado 

para o ar. Agora você está dizendo que o princípio ígneo se transforma em um princípio 

de leveza, ou uma propriedade de leveza, produzindo um peso negativo. É isto? Se for 

isto, o senhor deve nos demonstrar. Sua teoria está eivada de contradições. Ela é muito 

parecida com aquelas postuladas por Paracelso, com o princípio sulfuroso, e com 

Sthal, com o princípio do flogístico.  

Marat(Nervoso) 

            O senhor não respeita os clássicos? 

Lavoisier 

           Respeito aquilo que deve ser respeitado, não estas crendices sem nenhuma base 

empírica de monta, quantitativa.  

Marat(realizando o Experimento 3, “Cessando a combustão”: acende uma vela na 

chama do álcool, que ainda queima. Em seguida, apaga a combustão do álcool, 

emborcando um béquer sobre o frasco que o contém, e usa mais um béquer, de cabeça 

para baixo, em cima da vela, para que também se apague). 

Marat(Tentando controlar a situação). 

Ora “moncher ami”, vou explicar melhor, a matéria pode absorver ou liberar Fluído, a 

vela apagou porque o ar que absorvia o fluído ficou saturado. Sem ter como transferir 

fluído, ela se apaga.  

Lavoisier 

           Onde entra o oxigênio na transformação que o senhor se refere?   

Marat (irritado, indignado) 
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          O oxigênio é fruto de sua imaginação e de sua teoria, não da minha! 

Lavoisier 

            A ciência não pode ser tratada como uma prática particular, ela deve explicar 

os fatos com racionalidade e de forma geral, para todos. Alguém deve estar equivocado 

e eu considero a sua teoria do fluído ígneo bem parecida com o flogístico de Monsieur 

Sthal. E essa teoria não explica os fatos, na totalidade.  

Senão vejamos: Só existe queima se houver ar e se tentarmos queimar o fósforo 

num recipiente onde se fez vácuo, a combustão não acontece. O senhor aceita este fato? 

Marat 

            Não estou entendendo. Onde o senhor quer chegar? 

Lavoisier 

Vou continuar o meu argumento e mostrarei onde quero chegar. Fiz experimentos com o 

mercúrio e sempre que eu o aquecia brandamente em um sistema fechado, num tubo de 

Halles, um quinto do ar era absorvido e se formava uma substância branca sólida na 

superfície do mercúrio. A essa parte do ar absorvido eu chamo de Oxigênio. A vela 

apaga porque essa parte do ar que é vital para a combustão acaba. O senhor deve ser 

um homem inteligente e deve concluir comigo que o ar não é um elemento, como 

pensava Aristóteles, mas uma mistura de gases. Além disso, se o senhor usar o 

raciocínio uma vez mais, compreenderá que deve existir uma relação entre o gás que 

suporta a queima da vela com a manutenção da vida. Este é o gás que eu chamo de 

oxigênio. O Senhor entendeu? 

Marat 

 Sim, mas aonde o senhor quer chegar? Como o senhor explica o aumento da massa 

dos metais calcinados?   

Lavoisier 

             Quando um metal é queimado (calcinado) ele reage com o oxigênio formando 
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um composto, uma cal, que na nomenclatura que estou propondo na minha obra 

“Química Elementar” eu denomino de óxido. A massa de ar que foi absorvida pelo 

magnésio, ou seja, aquela que participou da reação de calcinação, é exatamente igual a 

massa que aumentou quando da formação do óxido. Compreendeu? 

Marat: (irônico, já percebendo que não será feliz com suas pretensões).  

          Sim, mas e daí?  

Lavoisier 

 Quando a vela queima ela absorve o oxigênio do ar, formando outros gases. Quando o 

oxigênio do ar acaba, a vela apaga.  Eu fui capaz de quantificar a massa dos gases 

produzidos e a massa do resíduo e verifiquei que o somatório das massas iniciais 

(reagentes) é igual à massa da amostra final. Ou seja, enquanto o senhor e os demais 

vêem na combustão uma decomposição, que perde fluídos igneos e/ou flogísticos, eu 

vejo, ao contrário, uma reação de combinação, do metal com o oxigênio. É neste ponto 

que eu quero chegar.  O senhor entendeu? 

Marat (Passando uma descompostura em Lavoisier e na plateia). 

            A única composição que eu vejo é seu conluio aristocrático, um bando de 

parasitas que vivem para sugar o povo com a cobrança de impostos! Na verdade eu 

acho que o senhor é um arrogante aristocrático e que ainda por cima não respeita os 

clássicos: Aristóteles, Paracelso e nem mesmo o grande Sthal!  O senhor é um 

charlatão, que só muda os nomes das substâncias e dos processos! 

Lavoisier (Se defendendo veementemente). 

           O senhor está enganado! Ainda que eu tenha herdado uma pequena fortuna de 

minha mãe e tenha o gosto e os gestos aristocráticos, eu sou um cientista e não um 

parasita. Já fiz mais contribuições para o povo do que o senhor, com seu discurso 

político, mas vazio! Contribuí para a iluminação pública, melhorei a ventilação dos 

presídios, para aliviar o sofrimento daqueles que estão presos, confeccionei um novo 

mapa de nossa pátria, fiz parte da comissão que padronizou os pesos e medidas e 

outras contribuições que, por modéstia, não vou comentar! 
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Marat (Agarra Lavoisier pela camisa, quase agredindo-o). 

           O senhor fez tudo isto com a pretensão de se tornar imortal!  

Lavoisier(Se livrando) 

O senhor está escondendo a sua incapacidade de argumentar cientificamente, com os 

seus interesses políticos mesquinhos!  (Enfático) Com esta postura o senhor não poderá 

ingressar como membro da Academia de Ciências!  

Marat(Em tom ameaçador) 

             Eu não quero me misturar com este antro de parasitas! A Revolução não vai 

tardar e o senhor – Antointe Charlatão Lavosier - em breve irá me pagar esta grande 

humilhação! Pagar com juros!! 

 

Cena 3:  

Casa de Marie-Anne. Diálogo entre Jacques Paulze e Marie-Anne Pierrette Paulze, sua 

filha.   

Empregada (Penteando os cabelos de Marie-Anne).  

            Marie você não pensa em se casar? 

Marie-Anne  

           Ainda sou muito nova para isso, e não encontrei o amor verdadeiro.  

As duas brincam imitando a entrada de uma noiva na Igreja.  Começam a rir. Chega o 

pai de Marie, a empregada sai rapidamente.   

Pai 

 Marie, já está na hora de pensarmos em seu casamento. 

Marie-Anne 
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           Não encontrei ainda meu pretendente, meu pai! 

Pai 

            É sobre isso que eu quero lhe falar. O abade de Terray veio me comunicar o 

interesse do Conde  Anerval...  

Marie-Anne(Surpresa) 

Mas este Conde é um tolo, meu pai! 

Pai 

 Mas sua família é abastada e ele é um é nobre. 

Marie-Anne(Ajoelha-se aos pés do pai, implorando) 

Pai, eu não quero me casar com ele!  

Pai 

             Que comportamento é este? Você não respeita o seu pai?  

Marie-Anne (com convicção) 

               Respeito, mas os tempos estão mudando! Nós mulheres queremos decidir o 

nosso destino, pelo menos no que concerne ao amor! 

Pai 

             Amor, amor... Deixe de besteiras! 

Marie-Anne 

            O senhor é um bruto! 

Pai(levanta a mão para desferir um tapa). 

Empregada(interrompendo) 
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  A senhora Marguerite. Pede para falar com o senhor.  

Filha sai de cena. 

Marguerite 

Bonjour Monsieur, vim aqui tratar de um assunto muito importante. 

Pai 

            E qual seria? 

Marguerite 

            O futuro de sua filha. 

Pai 

              Então, pode falar. 

Marguerite 

           É verdade que sua filha vai se casar com o Conde Amerval? 

Pai 

            É verdade sim, ele é um nobre e eu quero o melhor para a minha filha. 

Marguerite 

            Esse conde é um velho falido, isso sim! Usa o título de nobreza que ele tem para 

se vangloriar! Não creio que ele seja a melhor opção para a Marie-Anne... 

Pai 

            E quem seria a melhor opção, madame? 

Marguerite 

             Bem, há um jovem investidor da FermeGénérale, que ganhou uma grande 
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herança da mãe quando ainda era pequeno... Monsieur Lavoisier. O senhor o conhece? 

Pai 

             Sim, seu pai é um advogado como eu... É um menino muito extravagante, 

apaixonado pela ciência! 

Marguerite 

             Ah, ele é sim muito inteligente e criativo, que fez diversas melhorias para nosso 

povo! Por falar em povo... O senhor já sabe do boato? 

Pai 

Que boato? 

Marguerite 

            Estão dizendo que uma grande revolução está para começar! Imagine se isso 

for verdade?! Todos poderão perder seus títulos de nobreza, e o que este Conde 

Amerval possuiu é apenas o título... Pense Jacques... O que vale mais: um título ou a 

felicidade de sua filha? 

Empregada 

             O chá está servido. 

 

Cena 4: 

Casa de Lavoisier e Marie-Anne. A cena quase não tem texto, o importante são as ações 

e o clima dado. 

Lavoisier posa como modelo para uma das pinturas de Marie-Anne.  Barulhos vindos da 

coxia assustam Marie. 

Marie   
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            Você ouviu? 

Lavoisier(prestando atenção). 

           Não deve ser nada.  

Com a ajuda de um dos empregados, revolucionários invadem a casa. 

Líder dos revolucionários 

Podem abaixar as armas! Lavoisier é um homem das ciências, não vai oferecer 

resistência.  Podem levá-lo.   

Os Revolucionários levam Lavoisier preso, com as mãos amarradas às costas.  Todos 

saem. Só o líder fica em cena. 

 

Cena 5: 

Julgamento: Tribunal Revolucionário, segundo a Lei dos Suspeitos. 

Líder dos revolucionários 

Paris, sete de maio de 1794. Declaro aberto o Tribunal Revolucionário Popular. Que 

entre o acusado! 

Entram: Marat, Lavoisier escoltado por guardas, e Marie-Anne.    

Marat (Acusador) 

           Eu tenho provas de que o senhor é um traidor, um contrarrevolucionário que 

mantém colaboração com os monarquistas e que ainda por cima se enriqueceu à custa 

dos impostos abusivos contra o povo!  

Lavoisier 

  Não nego que tenho alguns bens, advindos de uma herança, mas uso grande parte 

deste dinheiro para manter meu laboratório. Nunca conspirei contra os interesses do 
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povo francês.  Todos sabem que o meu trabalho de cientista busca a melhoria da 

qualidade de vida e o engrandecimento da nossa pátria, a França!  

Marat 

           O senhor é um charlatão que vive do trabalho alheio, inclusive das descobertas 

dos outros, apropriando-se das mesmas e mudando os nomes. Foi assim com Priestley e 

Scheele, no caso do oxigênio!  

Lavoisier 

           Eu não me apropriei dos resultados destes autores, mas soube reinterpretá-los à 

luz da minha teoria!  

Marat (irritado, caçoando e imitando Lavoisier).  

Blablablabla….  Deixa de conversa e vamos ao julgamento. Que entre a 

primeira testemunha, madame Veronique! 

Entra uma mulher do povo, mal vestida e triste. 

Marat 

 Conte para esse tribunal, o que lhe ocorreu no inverno passado. 

Veronique(sofrida) 

O inverno estava muito rigoroso e já não tínhamos nada para comer, somente 

algumas galinhas, que nos garantiam o fornecimento de ovos, e uma cabra, que 

garantia o leite das crianças. Mas eis que vieram os cobradores de impostos e nos 

levaram quase tudo, inclusive a cabra e a metade das galinhas... 

Lavoisier (indignado) 

 Eu investi na FermeGénérale como vários outros, mas eu não sou responsável 

pelos abusos cometidos por esta Instituição! 

Marat 
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 Que entre a segunda testemunha, o senhor Priestley! 

Entra um senhor bem vestido e sério. 

Marat 

Monsieur Priestley, é verdade que Lavoisier se apropriou de seus resultados? 

Priestley(sem jeito, desconfortável)  

 Eu enviei todos os meus escritos para a senhora e o senhor Lavoisier, de boa 

vontade. Inclusive eu já fui muito bem recepcionado na casa deles, por várias vezes. Fui 

eu que isolei o gás que Lavoisier chama de oxigênio, mas eu não interpretei os 

resultados à sua maneira.  Se isto é roubar, plagiar ou se apropriar dos resultados 

alheios, cabe ao júri decidir... 

Marat(Sentenciando)  

  Já está decidido. Que ele volte para a prisão ventilada, que ele gaba que foi 

uma de suas melhorias, antes de ser decapitado pela guilhotina inventada por um seus 

amigos da Academia - Monsieur Guillotin!  

Lavoisier(Revoltado)  

 A minha morte física não diminui a sua ignorância nem abranda a sua incompetência 

científica! Mas, certamente, enaltecerá ainda mais a minha nova Teoria que, já bem 

aceita entre os jovens estudiosos, rompe com o velho paradigma alquímico e pré-

anuncia o nascimento de uma ciência nova e exuberante - a Química Moderna! Isto, 

para seu contragosto, me torna imortal! 

Saem todos, levando Lavoisier ainda preso e imobilizado. Só fica em cena Marie-Anne.  

Marie- Anne (acha na cadeira em que Lavoisier estava sentado, uma carta. Em 

seguida, lê a última carta de Lavoisier). 

Tive uma carreira razoavelmente longa e especialmente feliz, e acredito que 

minha lembrança será acompanhada por alguns remorsos, talvez até por alguma 

glória. Que mais eu poderia desejar? Os eventos em que me acho envolvido 
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provavelmente me pouparão as inconveniências da velhice. Morrerei inteiro - mais uma 

vantagem dentre todas que desfrutei. Se sofro de alguns sentimentos dolorosos, é por 

não poder fazer mais pela minha família, por estar privado de tudo e, assim, ser 

incapaz de dar a ela e a você qualquer sinal de meu apego e gratidão. É verdade, 

então, que o exercício de todas as virtudes sociais, os serviços importantes à pátria, 

uma carreira utilmente empregada no progresso das artes e dos conhecimentos 

humanos não bastam para preservar-nos de um fim sinistro e de morrer como 

culpados.  Escrevo-lhe hoje, pois talvez amanhã não me seja mais permitido fazê-lo, e 

porque é uma doce consolação para mim, nesses últimos momentos, preencher minha 

mente com você e outras pessoas que me são caras! Lembre-me a quem interessar, 

compartilhe esta carta com eles. Provavelmente é a última que lhe escrevo. 

                                                                                             Antoine Lavoisier  

                                                                                     Paris, 06 de Maio de 1794.       

 

Cena 6: 

Volta à sala de aula. 

Professor (Muito contente). 

Gente!  As notas foram muito boas, estão todos aprovados! 

Alunos (Comemoram, cantam, dançam, fazem festa.) 

 

 

 

FIM! 
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Complemento: Roteiros dos experimentos realizados em cena 

 
Experimento 1: “Varinha mágica”. 
 
Objetivo: 
Produzir uma chama sem auxilio de fósforos ou isqueiros, demonstrando total controle 
sobre a produção do fogo. 
Material:  
1 bécher de 50mL.  
1 placa de Petri  média.  
1 Cadinho de porcelana médio. 
Vara de madeira ou pedaço de galho fino. (uma para cada experiência) 
 
Reagentes:  
Álcool etílico 98º GL.  
Ácido sulfúrico. 
Permanganato de potássio.  
 
Procedimento experimental: 
Mergulhar a varinha de madeira no ácido sulfúrico, colocar a varinha assim molhada de 
ácido no recipiente de permanganato de potássio, retirar, e quando começar a liberação 
do calor encostar a varinha no recipiente com álcool, dando início a combustão do 
álcool.  
 
Cuidados na realização do experimento:  
Atenção com o fogo produzido! Cuidado com as roupas e outros materiais 
combustíveis, que não devem estar próximos. É preciso ter um extintor de incêndios – 
de CO2 ou de pó químico seco tipo ABC - à mão. Os atores devem estar treinados no 
uso do extintor. 
 
Discussão: 
A reação do ácido sulfúrico com o permanganato é exotérmica, a energia liberada é 
suficiente para iniciar a combustão do álcool.  
 
Experimento 2: “Calcinação do magnésio”. 
 
Objetivo: 
Demostrar que nas calcinações a massa dos óxidos formados é maior que as dos metais 
calcinados.   
Material:  
Pinça metálica grande. 
Bécher de 50 mL.  
 
Reagentes: 
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Pedaço de fita de magnésio. 
 
Procedimento experimental: 
Segurar um pequeno pedaço de fita de magnésio com a pinça metálica e colocar na 
chama do cadinho com álcool em combustão (resultado do experimento anterior) até o 
início da calcinação do magnésio. 
 
Cuidados na realização do experimento:  
Atenção com o fogo produzido! E também com a luz formada. Ainda é preciso estar 
atento, tendo cuidado com as roupas e com outros materiais combustíveis, que não 
devem estar próximos, e é preciso ter um extintor de incêndios – de CO2 ou de pó 
químico seco tipo ABC - à mão. Mas é preciso cuidado, sobretudo, com olhos do ator 
que realiza o experimento: atenção à produção de faíscas e evitar olhar fixamente a luz, 
que é muito intensa. 
 
Discussão: 
Na calcinação o magnésio reage com o oxigênio e forma óxido de magnésio liberando 
calor e luz. A massa do óxido é mais pesada que a massa do magnésio metálico, o que 
contradiz a teoria do flogístico que afirma que quando uma substancia é queimada a 
massa que diminui na queima é igual a massa de flogístico liberada na queima.   
 
Experimento 3: “Cessando a combustão”.  
3 

Objetivo: 
Demostrar que um mesmo experimento pode ter explicações diferentes de acordo com 
determinada teoria. 
 
Material:  
1 bécher de 600 mL 
1 placa de Petri de vidro média.  
Reagentes:  
Uma vela de parafina.  
 
Procedimento experimental: 
Acender a vela na chama do álcool em combustão, colocar a vela acesa na placa de 
Petri, apagar a chama do álcool colocando o bécher de 600 ml sobre o bécher de 50 ml 
até o fim da combustão, colocar o bécher de 600 mL sobre o conjunto placa de Petri e 
vela.  
 
Cuidados na realização do experimento:  
Ainda é preciso estar atento, tendo cuidado com as roupas e com outros materiais 
combustíveis, que não devem estar próximos, e é preciso ter um extintor de incêndios – 
de CO2 ou de pó químico seco tipo ABC - à mão. 
 
Discussão: 
A vela apaga quando o nível de oxigênio dentro do bécher fica abaixo da chama. 


