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Para Refletir 

 

 

“Se os teus projetos forem para um ano, semeia 

o grão. Se forem para dez anos, planta uma 

árvore. Se forem para cem anos, educa o povo”. 

Provérbio Chinês 

 

 

“Não podemos deixar que a flama do saber se 

converta na lama da ignorância”. 

Renato Nunes Bittencourt 

 

 

“Conhecimento é poder”. 

Francis Bacon 

 

 

 “O povo não deve temer seu Estado, o Estado 

deve temer seu povo”. 

Filme V de Vingança 

 

 

 “Nenhuma ordem opressora suportaria que os 

oprimidos todos passassem a dizer: Por quê?” 

Paulo Freire 

 

 

 “Como é feliz o homem que acha a 

sabedoria, o homem que obtém 

entendimento”. 

Provérbios 3:13 
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Apresentação 

 

 

Este manual de práticas trata-se de um material didático complementar para as 

aulas experimentais de Química nas três séries do Ensino Médio. Ele possui duas 

versões: a do professor e do aluno, formado por experimentos simples que buscam o 

despertar da autonomia científica do aluno para os conceitos químicos apresentados em 

sala de aula, auxiliando na formação de um cidadão crítico e investigativo em sua 

sociedade. Os experimentos são os mesmos para as duas versões e foram escolhidos de 

livros didáticos e experimentais do Ensino Médio ou de páginas da internet e sofreram 

algumas adaptações. As práticas estão baseadas nos princípios da Lei 9394/96, nas 

propostas do currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro de 2012 e no PCN + do 

Ensino Médio de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias de 2002. A 

organização das propostas didático-pedagógicas do Governo Estadual e Federal será 

apresentada na versão do professor. 

A atividade experimental foi adaptada para ser realizada em 80 min, contados a 

partir da entrada dos alunos no laboratório até o momento em que saem do mesmo. Ela 

está fundamentada no tripé PENSAR, AGIR e CONCLUIR. A função desse tripé é que o 

aluno realize no laboratório o AGIR e o CONCLUIR, ou seja, ele realizará as práticas e 

chegará às conclusões por si próprio. Para que esse objetivo seja alcançado, o aluno 

deverá fazer com antecedência o PENSAR, pois é ele juntamente com os conceitos 

teóricos de sala de aula que dará subsídios para a conclusão dos experimentos 

realizados. A função do professor e do estagiário no laboratório é observar e auxiliar nas 

práticas e não fornecer as respostas das mesmas. O aluno deverá escrever suas 

conclusões e entregar ao professor que irá lê-las e depois fazer um comentário geral das 

conclusões dos alunos em sala de aula, não deixando de comentar a que conclusões 

eles deveriam ter chegado. Toda a atividade realizada pelo aluno no laboratório 

contribuirá para a sua nota bimestral. 

Agradeço, especialmente, à equipe do Colégio Estadual Walter Orlandini, na 

pessoa de sua Diretora Geral, professora Maria Marly Pereira, pela oportunidade e apoio 

ao projeto. 

  

 Luciano Peres de Castro  

Colégio Estadual Walter Orlandini. 
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O CEWO e sua história 

 

 

O CEWO - Colégio Estadual Walter Orlandini – sempre esteve diante de 

propostas de elaboração e execução de um Projeto Pedagógico de uma escola calcada 

principalmente na tradição de execução de formas de ensino experimental, que sempre 

envolveram, de forma efetiva, os alunos e professores em projetos e oficinas onde ambos 

têm possibilidade de um aprendizado que vai além das salas de aula e se transforma em 

práticas pedagógicas, tudo isso sendo realizado dentro da escola, como centro 

organizador.  

  O CEWO possui potencial humano e material que pode viabilizar a realização de 

projetos utilizando a interdisciplinaridade e a contextualização, com uma participação 

mais ativa de seus professores e alunos. Ele sempre esteve à frente de muitas lutas por 

uma educação de qualidade. Apesar dos baixos salários e condições nem sempre 

favoráveis à Educação, o CEWO sempre desenvolveu uma forma efetiva de participação 

de toda comunidade escolar. 

Inaugurado no dia 15 de março de 1980 pelo ex-governador Chagas Freitas e pelo 

ex-Secretário de Educação Arnaldo Niskier, o prédio foi idealizado pelo arquiteto e 

engenheiro Luiz Paulo Conde, ex-Vice-Governador do Estado do Rio de janeiro. 

Inicialmente funcionou como um Centro Interescolar tendo como meta principal o 

Ensino Profissionalizante, dos quais, apenas um funciona até hoje, o de Técnico de 

Contabilidade, que foi criado em 1981.  

A partir do ano de 1984, passou a ser considerado como um Colégio Estadual, 

fazendo parte de um complexo interescolar formado por mais duas instituições de ensino: 

um Colégio Estadual de Ensino Fundamental e, na época, a Faculdade de Formação de 

Professores do Rio de Janeiro, antes pertencente à FAPERJ – Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e que atualmente integra a UERJ. 

Esta integração foi desfeita no governo de Leonel Brizola, que extinguiu o 

complexo, e hoje, o Colégio é uma escola que funciona com o Ensino Médio de Formação 

Geral, nos três turnos e o curso de Técnico de Contabilidade no 3º turno, conforme os 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Olhando o Colégio de fora, não se avalia a grandeza que temos em seu interior. 

Essa grandeza não se limita apenas à estrutura física e as suas infraestruturas, devemos 

destacar também o corpo docente, discente, técnico-administrativo e pedagógico. 
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O Colégio passou, ao longo dos anos, por várias reformas, a maioria destas, 

porém não finalizadas. A maior foi em 1998, durou dois anos e foi como que um divisor 

de águas para nossa instituição.  

Os laboratórios de Química, Biologia e Física já existiam, todavia, funcionavam 

precariamente. Eram vistos como laboratórios de Ciências e várias vezes pedimos à 

Secretaria de Educação que os reformassem. Com a reforma da Escola em 1998, veio a 

realização de um grande sonho, os laboratórios seriam também reformados. Alguns 

professores ficaram na época, à frente da reforma. Tiveram que acompanhar durante 

suas férias de janeiro, os arquitetos e engenheiros que ficaram responsáveis pela obra. 

Demorou muito tempo para que tudo estivesse de acordo com o que queríamos 

para os nossos alunos. No caso do laboratório de Química, tínhamos vários 

equipamentos, muita vidraria e reagentes, mas não era suficiente para que as aulas 

experimentais fossem ministradas.  

A partir de 2007, foram feitos dois projetos junto a UFF - Universidade Federal 

Fluminense, um no próprio ano de 2007 e outro em 2010 e financiados pela FAPERJ - 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que proporcionou a 

compra de outros equipamentos, vidrarias e reagentes que até então não tínhamos. 

 Esses projetos iniciaram-se com a professora Marlene Pinto de Freitas da Cunha, 

hoje ex-professora de Química do CEWO, no qual ministrou aulas durante 28 anos e que 

após ter feito um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências da UFF 

em 2005/2007, proporcionou uma aproximação entre a coordenadora desses Projetos, a 

professora Sônia Regina Alves Nogueira de Sá, do Departamento de Físico-Química do 

Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense e a equipe de diretores e 

professores do CEWO, gerando assim, a semente que motivou tais projetos e que 

concretizou o tal almejado sonho, de ter um laboratório invejado por todos, e até mesmo 

pela Universidade Federal Fluminense. 

 

 

Marlene Pinto de Freitas da Cunha 

Março de 2013 
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Normas de Segurança em Laboratório 

 

 

No desenho acima se observa uma bancada de laboratório com alimento. Tal 

descuido nunca deveria ser permitido, pois a bancada do laboratório poderá estar 

contaminada com reagentes químicos que contaminariam o seu alimento. Como a 

escola não espera que esse desenho se torne uma realidade serão apresentadas as 

normas de segurança do laboratório de Química do Colégio Estadual Walter Orlandini. 

Essas normas deverão ser seguidas, caso contrário, o estudante não realizará as 

atividades do laboratório. 

 

REGRAS DE SEGURANÇA PARA ENTRADA NO LABORATÓRIO 

1) Usar sempre óculos de segurança. 

2) Jamais trabalhe no laboratório usando lentes de contato! Por favor, retire-as! 

As lentes poderão absorver produtos químicos e causar lesões nos olhos. 
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3) Não use os cabelos soltos porque poderão pegar fogo em uma chama de gás. 

Amarre-os na forma de coque. 

4) Não use qualquer ornamento, tais como relógio, anéis e pulseiras porque 

poderão sofrer reações químicas com os reagentes. 

5) Usar sempre guarda pó (jaleco) fechado e de preferência na altura do joelho; 

6) Usar sapato fechado, nunca chinelos ou sandálias. 

7) Tenha sempre um par de luvas de borracha de multiuso. 

 

REGRA DE SEGURANÇA DENTRO DO LABORATÓRIO 

1) Guarde sua mochila embaixo da bancada. Jamais a deixe no chão ou em cima 

da bancada. 

2) Não fume, não coma e não beba no laboratório. 

3) Caminhe com atenção no laboratório e nunca corra. 

4) Não pipetar produto algum com a boca! Use pipetadores. 

 

REGRA DE SEGURANÇA NO MANUSEIO DOS REAGENTES 

1) Não leve as mãos aos seus olhos e à sua boca quando estiver manuseando 

produtos químicos. 

2) Nunca manuseie ou deixe frasco de produtos inflamáveis próximo a uma 

chama. 

3) Não deixe os frascos dos reagentes abertos. 

4) Não aqueça um recipiente fechado. 

5) Ao diluir um ácido concentrado, adicione sempre lentamente e sob agitação o 

ácido sobre a água, nunca o contrário. 

6) Nunca aqueça um tubo de ensaio com a extremidade aberta voltada para você 

ou para uma pessoa próxima a você. 

7) Quando for testar o odor de um produto químico não coloque o frasco sob o 

nariz. Desloque os vapores que se desprendem do frasco com as mãos. 

8) Qualquer acidente, por mais irrelevante que seja para você, deve ser 

comunicado ao professor. 

 

 
Caso queira saber mais consulte em: 

http://www2.iq.usp.br/cipa/manual/manualinteiro.pdf 
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PRÁTICA 1 

Reconhecimento e caracterização das 

transformações químicas 

 

Todos os dias o ser humano observa diferentes tipos de materiais e se envolve 

diretamente com eles. Ao escovar os dentes, por exemplo, usa-se água e pasta de 

dente, ao cozinhar usa-se gás de cozinha, alimentos, água, óleo, sal e etc. Da 

interação homem e diferentes tipos materiais pode ocorrer dos tipos de 

transformações que são classificadas como química e física. A transformação química 

ou reação química é quando uma substância se transforma em outra. Na 

transformação física não há formação de novas substâncias. Tanto a transformação 

química quanto a física estão associadas à energia. 

 

PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas da vela, do hidróxido de sódio, do ácido clorídrico, 

do cromato de potássio, do dicromato de potássio, da glicerina, do cloreto de 

sódio, do álcool comercial, do etanol usado em carro, do chumbo, alumínio e  

cobre metálicos? 

b) O que é energia? 

c) Como a energia se manifesta? 

d) O que é o triângulo do fogo? 

e) Defina cada elemento do triângulo do fogo. 

f) Para que serve o pavio da vela? 

g) O que é uma combustão? 

h) Qual a diferença entre misturar e reagir? 

i) O que é uma transformação química reversível e irreversível? 

j) Quais as cores das soluções de cromato de potássio e dicromato de potássio? 

k) Descreva a transformação química da combustão da vela dando o nome dos 

reagentes e dos produtos. 

l) Procure na história como Arquimedes conseguiu provar que a coroa do Rei de 

Siracura não era de ouro puro? 

m) O que é uma mistura homogênea e heterogênea? 

n) O que é densidade absoluta? 

o) Qual é a diferença entre densidade e viscosidade? 
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p) Quais as densidades da água, do óleo de cozinha, da glicerina, do alumínio, do 

chumbo e do cobre em g/mL? 

q) Como se calcula densidade? 

r) O que é a altura do menisco em química? 

s) O que é destilação? 

t) Para que fim utiliza-se a destilação simples e fracionada? 

u) O que é a cromatografia? 

v) Como é feita a cromatografia por adsorção? 

w) Como diferenciar a fase estacionária e a fase móvel da cromatografia de 

adsorção? 

x) O que é o Rf da cromatografia? 

y) Como calcular o Rf das substâncias 1 e 2 cujo resultado de uma cromatografia 

em papel é apresentado abaixo 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 1: QUEIMA DA VELA 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 01 VELA 

 

 

Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 béquer de 250 mL, 01 béquer de 500 mL e isqueiro. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Vela 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue uma vela e divida-a ao meio. Em seguida, acenda o isqueiro e derreta a vela 

para fixa-la no azulejo fornecido pelo professor. Acenda a vela e inverta o béquer de 

500 mL sobre a vela. Observe e anote. Repita o mesmo processo com o béquer de 

2000 mL. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 2: AFINAL, É CROMATO OU DICROMATO? 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

02 tubos de ensaio e estante para tubo. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Soluções de dicromato de potássio 0,1 mol/L, cromato de potássio 0,1 mol/L, hidróxido 

de sódio 0,5 mol/L e ácido clorídrico 0,5 mol/L. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue dois tubos de ensaio e numere-os. No tubo de ensaio 1 coloque 01 dedo virado 

de cromato de potássio. No tubo de ensaio 2 coloque 01 dedo virado de dicromato de 

potássio. Observe as cores e anote. Coloque 01 dedo 

virado de ácido clorídrico no tubo de ensaio 1 agitando a 

seguir. Observe e anote. Coloque 01 dedo virado de 

hidróxido de sódio no tubo de ensaio 2 agitando a seguir. 

Observe e anote. Coloque 01 dedo virado de hidróxido de 

sódio no tubo de ensaio 1 agitando a seguir. Observe e 

anote. Coloque 01 dedo virado de ácido clorídrico no tubo 

de ensaio 2 agitando a seguir. Observe e anote. 

 

 

Foto 1 
01 dedo virado = 5 mL 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 3: COMO FICAM OS LÍQUIDOS JUNTOS? 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 01 VIDRO DE GLICERINA 

 

        

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

03 tubos de ensaio e estante para tubo. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Água, glicerina, óleo, corante e detergente. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue três tubos de ensaio e numere-os. A seguir, serão colocadas diferentes 

substâncias nos tubos. Observe e anote o escoamento dos líquidos na parede 

interna do tubo. No tubo de ensaio 1 coloque 01 dedo virado de glicerina. No tubo de 

ensaio 2 coloque 01 dedo virado de água e 10 gotas de corante. No tubo de ensaio 3 

 

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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coloque 01 dedo virado de óleo. No passo a seguir, peça orientação ao professor! 

Derrame o líquido do tubo 2 no tubo 1 através das paredes do tubo. Observe e anote. 

Derrame o líquido do tubo 3 no tubo 1. Observe e anote. Agite o tubo 1 e aguarde. 

Observe e anote. Derrame detergente no tubo 1 agite o tubo. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para sua conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 4: DENSIDADE DE METAIS 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 proveta de 100 mL, 01 rolo de nylon 0,20 para pesca e 01 pisete. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Água, cobre, alumínio e chumbo 

 

                                     

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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II. Procedimento Experimental: 

Pegue os pedaços de metal oferecidos pelo professor/monitor e meça as suas massas 

na balança. Anote os valores na tabela. Corte dois pedaços de 25 cm de nylon e 

amarre cada metal com um nylon. Em seguida, coloque 70 mL de água destilada na 

proveta até a altura do menisco. Pegue o nylon com pedaço do metal e coloque-o 

dentro da proveta deixando a outra extremidade do nylon fora da proveta. Observe e 

anote a variação do volume de água na tabela. Retire o pedaço do metal e 

complete o nível de água destilada na proveta até 70 mL observando a altura do 

menisco se necessário. Repita o mesmo procedimento com os outros metais 

disponíveis e por fim, determine a densidade dos metais analisados, em g/mL. 

 

Metais Massa (g) Volume 

Inicial (mL) 

Volume 

Final (mL) 

Deslocamento 

de Volume (mL) 

Alumínio (Al)     

Cobre (Cu)     

Chumbo (Pb)     

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 5: DESTILAÇÃO 

REALIZADO PELO PROFESSOR 

 

        

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 termômetro, 01 adaptador de destilação, 01 balão, 01 condensador, 02 béqueres 

de 200 mL, 01 tripé, 02 suportes universais, 02 garras e 02 mufas, 01 rolha de cortiça 

ou borracha com furo no meio, 01 bico de Bunsen e 01 caixa de fósforo. 

 

I.2. Reagentes 

Água e sal de cozinha. 

 

II. Procedimento Experimental: 

A montagem da aparelhagem de destilação será realizado (a) pelo (a) professor (a) e 

será semelhante figura 1. Observe a explicação do (a) professor (a) e anote.  

 

Figura 1 – Aparelhagem para destilação simples. 

Fonte: http://jiashahood.hubpages.com/hub/simple-distillation. Acesso em 20/01/2013 

 

 

 

 

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 

 

http://jiashahood.hubpages.com/hub/simple-distillation
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 6: CROMATOGRAFIA EM PAPEL COM CANETA ESFEROGRÁFICA 

TIPO BIC 

ATENÇÃO: A CANETA BIC PODE SER SUBSTITUÍDA POR HIDROCOR 

(CANETINHA) 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Broca de 1/8 para ferro, furadeira, arame galvanizado BWG 20 (0,89 mm), alicate, 

vaso jardineira de plástico, fita adesiva (durex), palito de churrasco, caneta bic de 

ponta grossa na cor preta e papel de filtro. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Álcool comercial ou etanol. 

 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar o revelador de corrida 

cromatográfica, conforme foto 2. 

 

 Foto 2 – Revelador de corrida cromatográfica 

 

Montando o revelador 

Pegue a furadeira e faça dois furos em cada lateral do vaso (foto 3). 

 

Foto 3 

 

Passe o arame pelos furos, dê voltas nele com o alicate até perceber que ele está bem 

esticado no interior do vaso. Corte o arame e amasse-o, conforme as fotos 4 e 5. 

  

Foto 4      Foto 5 
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Testando o revelador 

Pegue uma folha de papel de filtro, fornecida pelo professor, e corte uma tira que fique 

entre os arames do revelador. Fixe com durex uma das extremidades do papel de filtro 

no palito de churrasco. Coloque o palito sobre o arame do revelador e corte a outra 

extremidade da folha próximo ao ponto que ela quase toque no fundo do revelador, 

conforme foto 6. 

 

Foto 6 – Revelador de corrida cromatográfica 

 

Para a realização das etapas a seguir, é necessário sempre observar a figura 

2. Pegue um lápis e marque na altura de 2 cm da extremidade do papel. Marque com 

caneta Bic o papel. Coloque álcool no revelador onde esta quantidade deverá estar 

abaixo do ponto de aplicação da amostra. Coloque a tira de papel e aguarde 15 

minutos. Observe e anote. 

 

Figura 2 – Marcação da tinta de caneta Bic na tira de papel 

 

 

 



25 
 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 2 

Separação de substâncias e 

caracterização dos elementos químicos 
 

 

Todos os dias o ser humano observa diferentes tipos de processos de 

separação de misturas. Ao fazer o café da manhã, por exemplo, são realizados os 

processos de extração e filtração. Já no uso do ar-condicionado é realizada uma 

filtração do ar, enquanto que no preparo do feijão faz-se a catação. Outro processo 

que o homem realiza é a caracterização de substâncias e elementos químicos. 

Citando alguns exemplos, os combustíveis de um automóvel poderão ser óleo diesel, 

gasolina, álcool ou GNV. O interessante que é possível diferenciar esses combustíveis 

pelo odor. Pela visão, identificam-se as medalhas de ouro, prata e bronze que um 

atleta ganhou. Conclui-se que muitos processos de separação de mistura usados no 

cotidiano também são usados no laboratório de Química. Entretanto, a técnica de 

caraterização de substâncias e elementos químicos exige conhecimento que o 

cotidiano não oferece. 

 

PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas do álcool comercial, do etanol usado em carro, do 

vinagre e do bicarbonato de sódio? 

b) Quais os enunciados das Leis de Lavoisier e Proust? 

c) Descreva a transformação química da combustão do etanol dando o nome dos 

reagentes e dos produtos. 

d) Descreva a transformação química do bicarbonato de sódio em vinagre 

comercial dando o nome dos reagentes e dos produtos. 

e) O que é espectro eletromagnético? 

f) Explique, baseado no modelo de Bohr, por que certas substâncias emitem luz 

ao receber energia? 

g) O que é o teste em chama? 
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h) Complete a tabela referente às cores do teste em chama. 

 

Íon metálico Cor 

Cobre (Cu2+)  

Lítio (Li+)  

Sódio (Na+)  

Potássio (K+)  

Cálcio (Ca2+)  

Chumbo (Pb2+)  

Estrôncio (Sr2+)  

 

i) O que é luz negra? 

j) Cite algumas aplicações para o uso da luz negra?  

k) A luz negra possui um nível de energia maior ou menor que a luz visível? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 7: FOGUETE A ÁLCOOL COMERCIAL  

REALIZADO COM AUXÍLIO DO PROFESSOR 

 

        

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 borrifador, 01 garrafa PET de 2 L, durex, corpo da caneta esferográfica bic, tampa 

de garrafa PET com furo no centro, isqueiro, arame galvanizado BWG 20 (0,89 mm), 

prego 17x27 e alicate. 

 

Foto 7 – Garrafa PET 2 L, fita adesiva grossa (durex), caneta esferográfica (bic) sem a 

carga da caneta e tampa de refrigerante 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Álcool combustível (etanol) 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue o prego com alicate e aqueça-o no bico de gás até que sua ponta esteja 

vermelha e faça um furo no centro da tampa de refrigerante conforme foto 8. 

 

 

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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Foto 8 

 

Pegue o corpo da caneta esferográfica e fixe-o na garrafa PET passando o durex em 

volta da garrafa por três vezes, conforme foto 9 e passe o arame por dentro da caneta. 

 

Foto 9 

 

Fixe o arame no local apropriado. A montagem deverá ser semelhante a figura 3. 

 

Figura 3 – Montagem da garrafa PET 

 

Testando o foguete no laboratório: 

Borrife 2 vezes o álcool dentro da garrafa PET. Feche a garrafa com a tampa furada 

no meio. Acenda o isqueiro e aproxime-o da tampa ainda acesso. Observe e anote. 

Repita o mesmo processo borrifando 6 vezes o álcool. Observe e anote. 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 8: BICARBONATO DE SÓDIO EM VINAGRE 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 tubo de ensaio, 01 garrafa PET de 600 mL com tampa, pinça, balança. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Bicarbonato de sódio ou fermento químico e vinagre comercial. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue duas pontas de espátula cheias de bicarbonato de sódio e coloque dentro da 

garrafa PET. A seguir, coloque vinagre até a metade do tubo de ensaio. Segure a boca 

do tubo de ensaio com a pinça e coloque-o, cuidadosamente, dentro da garrafa PET 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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conforme a figura 4. Feche bem a garrafa PET com a tampa e meça a sua massa na 

balança. Anote a massa. Vire a garrafa até que todo o vinagre seja derramado do 

tubo de ensaio e entre em contato com o bicarbonato de sódio, conforme figura 5. 

Observe e anote. Passado certo intervalo de tempo, meça a massa da garrafa na 

balança. Anote a massa. Retire a garrafa PET da balança e abra a tampa da garrafa. 

Observe e anote. Feche a garrafa PET novamente com a tampa e meça a massa na 

balança. Anote a massa. 

      

Figura 4     Figura 5 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para sua conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 9: TESTE EM CHAMA 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

04 pedaços de fio de níquel-cromo, 01 pregador de roupa, 01 bico de Bunsen e 01 

béquer de 100 mL. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Amostras desconhecidas (A, B, C e D) fornecidas pelo professor. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue o fio de níquel-cromo e prenda no pregador de roupa. Coloque no béquer de 

100 mL um pouco de água e molhe o fio de níquel-cromo preso no pregador na água. 

Aplique a amostra desconhecida no fio de níquel-cromo e direcione-a na chama do 

bico de Bunsen. Observe e anote. Realize o mesmo procedimento nas demais 

amostras não se esquecendo de substituir o fio de níquel-cromo em cada amostra. 

Coloque os fios de níquel-cromo usados no teste em chama no béquer de lavagem 

apresentado (a) pelo (a) professor (a). Não se esqueça de observar e anotar o que 

acontece com cada amostra desconhecida. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 10: É FALSO OU VERDADEIRO? 

REALIZADO PELO PROFESSOR 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

02 béqueres de 100 mL, 01 espátula, 01 bastão de vidro, carteira de identidade, 

carteira de motorista, diferentes notas de dinheiro, 06 óculos laranja, 01 pedaço de 

madeira do tipo rodapé no tamanho 2x9x9 (altura x largura x comprimento em 

centímetro), 01 cola de madeira, 01 bocal de luz, 01 parafuso para fixação do bocal na 

madeira, 01 caixa de madeira encontrada em lojas de artesanato no tamanho mínimo 

de 12x23x27 (altura x largura x comprimento em centímetro), 02 metros de fio paralelo 

2x0,75 mm2 flexível, 01 plug de tomada macho, 01 liga e desliga de abajur, 01 luz 

negra de 25 W, máquina de furar, 01 broca chata de 1/4 para madeira, 01 tinta com 

100 mL de PVA para artesanato na cor preta, 01 tinta com 100 mL de PVA para 

artesanato na cor branca e uma trincha (ou pincel) de 19 mm. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Água tônica e sal de cozinha. 

 

 

 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar a caixa do CSI1, conforme foto 10. 

 

Foto 10 – Caixa do CSI 

 

Montando a caixa do CSI: 

Passe a cola na madeira do tipo rodapé e fixe-a na caixa de madeira (fotos 11 e 12). 

  

Foto 11      Foto 12 

 

Após a secagem da cola, fure com a broca chata a madeira do tipo rodapé no tamanho 

2 x 2 (altura x largura em centímetro), conforme foto 13. 

 

Foto 13 

                                                             
1 CSI significa Crime Scene Investigation. É um seriado americano de Perícia Criminal exibido 

pelo canal CBS. 
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Inicie a pintura da caixa pela parte interna com a cor branca dando pelo menos três 

demãos (foto 14). Depois que a tinta estiver bem seca, pinte a parte externa com a cor 

preta dando duas demãos (foto 15). 

 

Foto 14 

 

 

Foto 15 

 

Meça 50 cm do fio paralelo e corte um dos fios conforme a foto 16. 

 

Foto 16 

 

Desparafuse o liga e desliga de abajur e fixe os fios conforme foto 17. Parafuse o liga e 

desliga. 
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Foto 17 

 

Pegue o final do fio paralelo e separe-os conforme foto 18. Desparafuse a tomada 

macho e coloque os fios paralelos (foto 19). Parafuse a tomada. 

   

Foto 18     Foto 19 

 

Passe o fio pelo furo 2 x 2 (altura e largura em centímetro), separe e fixe-os no bocal de 

luz conforme foto 20. 

 

Foto 20 

 

Para fixação do bocal de luz marque na parte interna da caixa o tamanho 5 x 5 (altura 

e largura em centímetro) conforme foto 21 e fixe o bocal com auxílio de um parafuso 

(foto 22). 
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Foto 21     Foto 22 

 

Testando a caixa do CSI no laboratório: 

Pegue a caixa do CSI, foto 23, e os diferentes documentos obtidos dos alunos na sala 

de aula. Organize grupos de 5 pessoas e dê 01 óculos laranja para cada pessoa. 

Coloque cada documento e dinheiro dentro da caixa do CSI. Observe e anote. Coloque 

água tônica pura no béquer até quase completar o seu volume e ponha na caixa do CSI. 

Observe e anote. Pegue um béquer e complete com água tônica até quase completar o 

seu volume e adicione um pouco de sal de cozinha com auxílio de uma espátula. Agite 

com bastão de vidro e coloque o béquer na caixa do CSI. Observe e anote.  Compare 

as duas águas tônicas na caixa do CSI. Observe e anote. 

 

Foto 23 – Caixa do CSI 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 



42 
 

PRÁTICA 3 

Tabela e propriedades periódicas 
 

  

 

Quando inicio o ano letivo nas turmas do primeiro ano do Ensino Médio, deixo 

claro para os alunos que a Tabela Periódica não foi feita para decorar. Imediatamente 

percebo a expressão de espanto neles! Explico que se ela fosse feita para decorar não 

haveria Tabela Periódica nos laboratórios e nas provas de vestibular, com exceção do 

ENEM. Então eles perguntam: Por que então, éramos obrigados a decorá-la? Então, eu 

respondo, quem ensinou Química para vocês no Ensino Fundamental não foi químico, e 

sim biólogo. Desde já, deixo claro, que não sou contra um biólogo falar de Tabela 

Periódica. O problema está na perda de identidade! Seria mais interessante o biólogo 

apresentar a Tabela Periódica usando a linguagem da Biologia e deixar que o professor 

de Química de Ensino Médio apresente a Tabela Periódica com a linguagem química. 

Talvez você esteja se perguntando: como assim? Vejamos alguns exemplos: 

 O cálcio e o fósforo são elementos muito importantes na constituição do corpo 

humano para formar dentes e ossos entre outras coisas. O oxigênio é utilizado na 

respiração. O ferro, na formação de hemoglobina das hemácias prevenindo o 

aparecimento de anemia. O flúor previne o aparecimento de cáries. O nitrogênio está 

relacionado às bactérias nitrificantes no ciclo do nitrogênio. O sódio e o potássio para 

contração muscular. A combinação carbono, hidrogênio e oxigênio formam a glicose 

que é uma fonte de energia. A combinação carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio 

formam as proteínas. O iodo forma os hormônios tireoidianos. Provavelmente, se o 

conteúdo fosse abordado desta forma, o olhar que o aluno teria da Tabela Periódica 

seria bem mais significativo e menos traumático. 
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PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas do brometo de potássio, iodeto de potássio, cloreto 

de sódio, ácido clorídrico e água sanitária (hipoclorito de sódio)? 

b) O que é afinidade eletrônica? 

c) Como a afinidade eletrônica varia na Tabela Periódica? Por quê? 

d) O que é energia de ionização? 

e) Como a energia de ionização varia na Tabela Periódica? Por quê? 

f) Descreva a transformação química que ocorre quando Br - e Cl2 (brometo e gás 

cloro) entram em contato? 

g) Descreva a transformação química que ocorre quando I - e Cl2 (iodeto e gás 

cloro) entram em contato? 

h) Descreva a transformação química que ocorre quando I - e Br2 (iodeto e bromo) 

entram em contato? 

i) Descreva a transformação química que ocorre quando Cl - e Br2 (cloreto e 

bromo) entram em contato? 

j) Coloque os halogênios em ordem crescente de afinidade eletrônica e energia de 

ionização. Justifique sua resposta. 

k) O que acontece quando íons em solução são submetidos a uma diferença de 

potencial (ddp)? 

l) Represente a molécula da água na forma iônica. 

m) Represente o KBr na forma iônica. 

Atenção 

Para responder as questões da letra n até q será necessário consultar a Tabela de 

Potencial de Redução. Peça ajuda ao seu professor (a). 

n) Como seria a reação química do íon H+ recebendo elétron? 

o) Como seria a reação química do íon K+ recebendo elétron? 

p) Como seria a reação química do íon Br - perdendo elétron? 

q) Como seria a reação química do íon OH - perdendo elétron? 

r) Quem possui maior afinidade eletrônica H+ ou K+? Justifique sua resposta. 

s) Quem possui menor energia de ionização OH - ou Br -? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 11: VAMOS INVESTIGAR? 

ATENÇÃO PROFESSOR 

ABRA AS JANELAS DO LABORATÓRIO E LIGUE OS VENTILADORES. 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Tubo de ensaio. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Solução de brometo de potássio 10% m/v, iodeto de potássio 10% m/v, cloreto de sódio 

10%, ácido clorídrico 1 mol/L e água sanitária comercial. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Investigando o brometo com gás cloro 

Em um tubo de ensaio coloque 01 dedo virado de solução de brometo de potássio. No 

segundo tubo misture 01 dedo virado de água sanitária com 01 dedo virado de ácido 

clorídrico. Transfira toda a solução do primeiro tubo para o segundo. Observe e anote. 

 

Investigando o iodeto com gás cloro 

Em um tubo de ensaio coloque 01 dedo virado de solução de iodeto de potássio. 

Coloque o tubo na estante. Pegue um segundo tubo e misture 01 dedo virado de água 

sanitária com 01 dedo virado de ácido clorídrico. Transfira toda a solução do primeiro 

tubo para o segundo. Observe e anote. 

 

Investigando o iodeto com bromo 

Em um tubo de ensaio coloque 01 dedo virado de solução de iodeto de potássio. 

Coloque o tubo na estante. Pegue um segundo tubo e misture 01 dedo virado de 

brometo de potássio com 01 dedo virado de água sanitária e 01 dedo virado de ácido 

clorídrico. Transfira toda a solução do primeiro tubo para o segundo. Observe e anote. 

 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Investigando o cloreto com bromo 

Em um tubo de ensaio coloque 01 dedo virado de solução de cloreto de sódio. Coloque 

o tubo na estante. Pegue um segundo tubo e misture 01 dedo virado de brometo de 

potássio com 01 dedo virado de água sanitária e 01 dedo virado de ácido clorídrico. 

Transfira toda a solução do primeiro tubo para o segundo. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 12: ELETRÓLISE AQUOSA COM BROMETO DE POTÁSSIO 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 02 BASTÕES 

DE GRAFITE DE LÁPIS DE ESCREVER. 

 

 

  

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 Fonte de carregador de celular, 02 bastões de grafite da espessura do grafite do 

lápis, 01 tubo em U, 01 suporte universal, garra com mufa e 01 béquer de 100 mL. 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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I.2. Reagentes e substâncias 

Solução aquosa de brometo de potássio 0,5 mol/L. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Transferira a solução aquosa de brometo de potássio para um béquer de 100 mL. Em 

seguida, transfira parte da solução do béquer para o tubo em U. Retorne com a sobra 

da solução aquosa de iodeto de potássio existente no béquer para o frasco de origem. 

Prenda o tubo em U na garra, conforme foto 24. 

 

Foto 24 

 

Com auxílio dos plugs jacarés fixe os grafites e coloque-os na solução de brometo de 

potássio contida no tubo em U. Ligue a fonte na energia por 20 minutos. Aguarde, 

observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas linhas 

deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 4 

Ligações Químicas e Forças 

Intermoleculares 
 

  

Um dia, você já se perguntou do que são feitas as “coisas”? Irei dar alguns 

exemplos para facilitar a minha pergunta. Quando se olha para um celular, um carro, 

um computador, uma parede, uma pessoa do que eles são feitos? Talvez você 

responda: não sei! Todavia, poderá responder: de átomos. Caso tenha respondido de 

átomos, parabéns! Entretanto, nunca nenhum homem viu o átomo. Todo conhecimento 

sobre átomos vem de observações de fenômenos químicos e físicos que levaram à 

construção racional de um modelo. Então vem uma pergunta fascinante! Se todas as 

“coisas” que vemos são feitas de átomos e nunca vimos os átomos como vemos as 

“coisas”? 

 Para explicar, de forma sucinta, essa pergunta tão fascinante é necessário que 

você acompanhe o meu desenvolvimento racional do conhecimento químico! O que 

acontece é que toda matéria é formada por átomos. A combinação ou ligação química 

entre os diferentes tipos de átomos dá origem a diferentes tipos de matéria. Para se 

formar uma molécula de açúcar é necessário a união de 6 átomos carbono, 12 átomos 

de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio dando origem a C6H12O6. Quando olhamos uma 

colher cheia de açúcar não estamos olhando apenas uma molécula, olhamos várias 

moléculas de açúcar que se mantém juntas por afinidades entre si. Entendeu? Se ainda 

há dúvidas, que tal procurar o seu professor para que juntos avancem rumo ao 

conhecimento dessa Ciência tão magnífica e intrigante, que é a Química! 
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PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas da glicerina, do permanganato de potássio, iodo 

sólido, etanol e aguarrás (solvente)? 

b) O que acontece quando a glicerina e o permanganato são colados juntos? Como 

representar essa a transformação química? 

c) Quais são os tipos de ligações químicas existentes na glicerina e no 

permanganato de potássio? 

d) Quais são os tipos de interações químicas existentes na glicerina e no 

permanganato de potássio? 

e) Qual o tipo de ligação química presente na aguarrás? Ela é uma substância 

polar ou apolar? Que tipo de interação existe entre as moléculas de aguarrás? 

f) Qual o tipo de ligação química presente na água? Ela é uma substância polar ou 

apolar? Que tipo de interação existe entre as moléculas de água? 

g) Qual o tipo de ligação química presente no iodo? Ele é uma substância polar ou 

apolar? Que tipo de interação existe entre as moléculas de iodo? 

h) Quais as principais substâncias presentes na gema e na clara do ovo? Essas 

substâncias são polares ou apolares? Que tipos de interações existem? 

i) O que é desnaturação de uma proteína? 

j) Defina o que é a precipitação de uma proteína utilizando um solvente orgânico. 

k) O que acontece quando o ovo entre em contato com o álcool? Explique. 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 13: QUE MISTÉRIO É ESSE? 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER O VIDRO DE 

GLICERINA QUE SOBROU DA EXPERIÊNCIA 3. 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Vidro de relógio e espátula. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Algodão, glicerina e permanganato de potássio. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue uma ponta de espátula de permanganato de potássio e coloque no vidro de 

relógio. Coloque um pedaço de algodão sobre o permanganato de potássio. Pingue 5 

gotas de glicerina sobre um mesmo ponto do algodão.  Aguarde, observe e anote.  

 

III. Espaço para as anotações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 14: DE QUEM ELE MAIS GOSTA? 

ATENÇÃO PROFESSOR 

ABRA AS JANELAS DO LABORATÓRIO E LIGUE OS VENTILADORES. 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

03 tubos de ensaio e espátula. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Aguarrás (solvente) ou querosene, água e iodo.  

 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue 02 tubos de ensaio e coloque em um tubo 01 dedo virado de água e no outro 01 

dedo virado de aguarrás. Observe e anote. Coloque a água presente no tubo de ensaio 

no tubo com aguarrás. Agite, observe e anote. Coloque novamente 01 dedo virado de 

água no tubo que a contém. Pegue o terceiro tubo de ensaio e coloque 01 dedo virado 

de aguarrás. Com auxílio da espátula, pegue uma ponta de iodo e coloque no tubo com 

água. Agite, observe e anote. Novamente pegue uma ponta de iodo com auxílio da 

espátula e coloque no tubo com aguarrás. Agite, observe e anote. Adicione no tubo 

contendo a mistura água e aguarrás uma ponta de espátula de iodo. Agite, observe e 

anote. 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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III. Espaço para as anotações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 15: ESTÁ SERVIDO? 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 01 OVO CRU. 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Béquer de 250 mL 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Etanol 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue o ovo, quebre sua casca, e coloque-o no béquer. Em seguida, adicione etanol 

até cobrir totalmente o ovo. Observe e anote. 

 

                                     

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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III. Espaço para as anotações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas linhas 

deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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Para Refletir 

 

 

“Se os teus projetos forem para um ano, semeia 

o grão. Se forem para dez anos, planta uma 

árvore. Se forem para cem anos, educa o povo”. 

Provérbio Chinês 

 

 

“Não podemos deixar que a flama do saber se 

converta na lama da ignorância”. 

Renato Nunes Bittencourt 

 

 

“Conhecimento é poder”. 

Francis Bacon 

 

 

 “O povo não deve temer seu Estado, o Estado 

deve temer seu povo”. 

Filme V de Vingança 

 

 

 “Nenhuma ordem opressora suportaria que os 

oprimidos todos passassem a dizer: Por quê?” 

Paulo Freire 

 

 

 “Como é feliz o homem que acha a 

sabedoria, o homem que obtém 

entendimento”. 

Provérbios 3:13 
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Apresentação 

 

 

Este manual de práticas trata-se de um material didático complementar para as 

aulas experimentais de Química nas três séries do Ensino Médio. Ele possui duas 

versões: a do professor e do aluno, formado por experimentos simples que buscam o 

despertar da autonomia científica do aluno para os conceitos químicos apresentados em 

sala de aula, auxiliando na formação de um cidadão crítico e investigativo em sua 

sociedade. Os experimentos são os mesmos para as duas versões e foram escolhidos de 

livros didáticos e experimentais do Ensino Médio ou de páginas da internet e sofreram 

algumas adaptações. As práticas estão baseadas nos princípios da Lei 9394/96, nas 

propostas do currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro de 2012 e no PCN + do 

Ensino Médio de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias de 2002. A 

organização das propostas didático-pedagógicas do Governo Estadual e Federal será 

apresentada na versão do professor. 

A atividade experimental foi adaptada para ser realizada em 80 minutos, contados 

a partir da entrada dos alunos no laboratório até o momento em que saem do mesmo. Ela 

está fundamentada no tripé PENSAR, AGIR e CONCLUIR. A função desse tripé é que o 

aluno realize no laboratório o AGIR e o CONCLUIR, ou seja, ele realizará as práticas e 

chegará às conclusões por si próprio. Para que esse objetivo seja alcançado, o aluno 

deverá fazer com antecedência o PENSAR, pois é ele juntamente com os conceitos 

teóricos de sala de aula que dará subsídios para a conclusão dos experimentos 

realizados. A função do professor e do estagiário no laboratório é observar e auxiliar nas 

práticas e não fornecer as respostas das mesmas. O aluno deverá escrever suas 

conclusões e entregar ao professor que irá lê-las e depois fazer um comentário geral das 

conclusões dos alunos em sala de aula, não deixando de comentar a que conclusões 

eles deveriam ter chegado. Toda a atividade realizada pelo aluno no laboratório 

contribuirá para a sua nota bimestral. 

Agradeço, especialmente, à equipe do Colégio Estadual Walter Orlandini, na 

pessoa de sua Diretora Geral, professora Maria Marly Pereira, pela oportunidade e apoio 

ao projeto. 

  

 Luciano Peres de Castro  

Colégio Estadual Walter Orlandini. 
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O CEWO e sua história 

 

 

O CEWO - Colégio Estadual Walter Orlandini – sempre esteve diante de 

propostas de elaboração e execução de um Projeto Pedagógico de uma escola calcada 

principalmente na tradição de execução de formas de ensino experimental, que sempre 

envolveram, de forma efetiva, os alunos e professores em projetos e oficinas onde ambos 

têm possibilidade de um aprendizado que vai além das salas de aula e se transforma em 

práticas pedagógicas, tudo isso sendo realizado dentro da escola, como centro 

organizador.  

  O CEWO possui potencial humano e material que pode viabilizar a realização de 

projetos utilizando a interdisciplinaridade e a contextualização, com uma participação 

mais ativa de seus professores e alunos. Ele sempre esteve à frente de muitas lutas por 

uma educação de qualidade. Apesar dos baixos salários e condições nem sempre 

favoráveis à Educação, o CEWO sempre desenvolveu uma forma efetiva de participação 

de toda comunidade escolar. 

Inaugurado no dia 15 de março de 1980 pelo ex-governador Chagas Freitas e pelo 

ex-Secretário de Educação Arnaldo Niskier, o prédio foi idealizado pelo arquiteto e 

engenheiro Luiz Paulo Conde, ex-Vice-Governador do Estado do Rio de janeiro. 

Inicialmente funcionou como um Centro Interescolar tendo como meta principal o 

Ensino Profissionalizante, dos quais, apenas um funciona até hoje, o de Técnico de 

Contabilidade, que foi criado em 1981.  

A partir do ano de 1984, passou a ser considerado como um Colégio Estadual, 

fazendo parte de um complexo interescolar formado por mais duas instituições de ensino: 

um Colégio Estadual de Ensino Fundamental e, na época, a Faculdade de Formação de 

Professores do Rio de Janeiro, antes pertencente à FAPERJ – Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e que atualmente integra a UERJ. 

Esta integração foi desfeita no governo de Leonel Brizola, que extinguiu o 

complexo, e hoje, o Colégio é uma escola que funciona com o Ensino Médio de Formação 

Geral, nos três turnos e o curso de Técnico de Contabilidade no 3º turno, conforme os 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Olhando o Colégio de fora, não se avalia a grandeza que temos em seu interior. 

Essa grandeza não se limita apenas à estrutura física e as suas infraestruturas, devemos 

destacar também o corpo docente, discente, técnico-administrativo e pedagógico. 
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O Colégio passou, ao longo dos anos, por várias reformas, a maioria destas, 

porém não finalizadas. A maior foi em 1998, durou dois anos e foi como que um divisor 

de águas para nossa instituição.  

Os laboratórios de Química, Biologia e Física já existiam, todavia, funcionavam 

precariamente. Eram vistos como laboratórios de Ciências e várias vezes pedimos à 

Secretaria de Educação que os reformassem. Com a reforma da Escola em 1998, veio a 

realização de um grande sonho, os laboratórios seriam também reformados. Alguns 

professores ficaram na época, à frente da reforma. Tiveram que acompanhar durante 

suas férias de janeiro, os arquitetos e engenheiros que ficaram responsáveis pela obra. 

Demorou muito tempo para que tudo estivesse de acordo com o que queríamos 

para os nossos alunos. No caso do laboratório de Química, tínhamos vários 

equipamentos, muita vidraria e reagentes, mas não era suficiente para que as aulas 

experimentais fossem ministradas.  

A partir de 2007, foram feitos dois projetos junto a UFF - Universidade Federal 

Fluminense, um no próprio ano de 2007 e outro em 2010 e financiados pela FAPERJ - 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que proporcionou a 

compra de outros equipamentos, vidrarias e reagentes que até então não tínhamos. 

 Esses projetos iniciaram-se com a professora Marlene Pinto de Freitas da Cunha, 

hoje ex-professora de Química do CEWO, no qual ministrou aulas durante 28 anos e que 

após ter feito um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências da UFF 

em 2005/2007, proporcionou uma aproximação entre a coordenadora desses Projetos, a 

professora Sônia Regina Alves Nogueira de Sá, do Departamento de Físico-Química do 

Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense e a equipe de diretores e 

professores do CEWO, gerando assim, a semente que motivou tais projetos e que 

concretizou o tal almejado sonho, de ter um laboratório invejado por todos, e até mesmo 

pela Universidade Federal Fluminense. 

 

 

Marlene Pinto de Freitas da Cunha 

Março de 2013 
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Normas de Segurança em Laboratório 

 

 

No desenho acima se observa uma bancada de laboratório com alimento. Tal 

descuido nunca deveria ser permitido, pois a bancada do laboratório poderá estar 

contaminada com reagentes químicos que contaminariam o seu alimento. Como a 

escola não espera que esse desenho se torne uma realidade serão apresentadas as 

normas de segurança do laboratório de Química do Colégio Estadual Walter Orlandini. 

Essas normas deverão ser seguidas, caso contrário, o estudante não realizará as 

atividades do laboratório. 

 

REGRAS DE SEGURANÇA PARA ENTRADA NO LABORATÓRIO 

1) Usar sempre óculos de segurança. 

2) Jamais trabalhe no laboratório usando lentes de contato! Por favor, retire-as! 

As lentes poderão absorver produtos químicos e causar lesões nos olhos. 
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3) Não use os cabelos soltos porque poderão pegar fogo em uma chama de gás. 

Amarre-os na forma de coque. 

4) Não use qualquer ornamento, tais como relógio, anéis e pulseiras porque 

poderão sofrer reações químicas com os reagentes. 

5) Usar sempre guarda pó (jaleco) fechado e de preferência na altura do joelho; 

6) Usar sapato fechado, nunca chinelos ou sandálias. 

7) Tenha sempre um par de luvas de borracha de multiuso. 

 

REGRA DE SEGURANÇA DENTRO DO LABORATÓRIO 

1) Guarde sua mochila embaixo da bancada. Jamais a deixe no chão ou em cima 

da bancada. 

2) Não fume, não coma e não beba no laboratório. 

3) Caminhe com atenção no laboratório e nunca corra. 

4) Não pipetar produto algum com a boca! Use pipetadores. 

 

REGRA DE SEGURANÇA NO MANUSEIO DOS REAGENTES 

1) Não leve as mãos aos seus olhos e à sua boca quando estiver manuseando 

produtos químicos. 

2) Nunca manuseie ou deixe frasco de produtos inflamáveis próximo a uma 

chama. 

3) Não deixe os frascos dos reagentes abertos. 

4) Não aqueça um recipiente fechado. 

5) Ao diluir um ácido concentrado, adicione sempre lentamente e sob agitação o 

ácido sobre a água, nunca o contrário. 

6) Nunca aqueça um tubo de ensaio com a extremidade aberta voltada para você 

ou para uma pessoa próxima a você. 

7) Quando for testar o odor de um produto químico não coloque o frasco sob o 

nariz. Desloque os vapores que se desprendem do frasco com as mãos. 

8) Qualquer acidente, por mais irrelevante que seja para você, deve ser 

comunicado ao professor. 

 

 
Caso queira saber mais consulte em: 

http://www2.iq.usp.br/cipa/manual/manualinteiro.pdf 
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PRÁTICA 1 

Funções inorgânicas  
 

 

 

No inverno é comum ficarmos resfriados e os médicos costumam receitar a 

vitamina C que auxilia na formação de células do sistema imunológico. Essa vitamina 

pode ser encontrada nos comprimidos efervescente vendidos na farmácia e em 

alimentos. Muitas pessoas acreditam que somente as frutas azedas como laranja, 

acerola e limão possuem vitamina C. Todavia, esse pensamento não é verdadeiro, 

pois a melancia não é azeda e possui vitamina C. O tomate e o pimentão são legumes 

e possuem essa vitamina. Já brócolis e a couve flor são verduras levemente amargas 

e também possuem vitamina C 

 Quando se fala na linguagem do cotidiano que um alimento é azedo ou 

amargo na verdade estamos falando de pH. A palavra azeda é cientificamente 

chamada de ácido enquanto que amarga é chamada de básica ou alcalina. Portanto, o 

pH é um recurso científico que mede o quanto ácido (azedo) ou básico (amargo, cica 

ou adstringente) é uma certa substância. 

 

PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas do ácido clorídrico, hidróxido de sódio, vinagre, 

bicarbonato de sódio, gás carbônico, açúcar, sal de cozinha, enxofre? 

b) Para que serve um indicador de pH? 

c) Pesquise na internet as faixas de viragem e suas respectivas cores dos 

indicadores fenolftaleína, azul de bromotimol, vermelho de metila e azul de 

timol. 

d) Quais as substâncias que são expiradas em nossa respiração? 

e) O que acontece quando as substâncias expiradas em nossa respiração entram 

em contato com a água? 

f) O que é uma reação de neutralização? 

g) O que a fumaça do cigarro provoca no pH do sangue? 

h) Qual relação biológica e química existente no monóxido de carbono presente 

na fumaça do cigarro e a hemoglobina? 

i) Faça uma pesquisa de algumas substâncias presentes no cigarro como: 

benzeno, níquel, N-nitrosaminas, formaldeído, acroleína, acetaldeído, naftalina, 
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nicotina, monóxido de carbono, alcatrão, amônia, tolueno, cianeto, terebintina, 

xileno, arsênico, cádmio, fósforo P4/P6 e acetato de chumbo. 

j) Qual a diferença do pH do tabaco do cachimbo para o do cigarro? 

k) O que é a chuva ácida? 

l) Qual (is) é (são) a (s) substância (s) responsável (is) pela chuva ácida? Que 

função química essa (s) substância (s) pertence (m)? 

m) Cite alguns exemplos da ação da chuva ácida no nosso cotidiano. 

n) Que gás é produzido na reação de queima do enxofre? 

o) Qual a substância formada quando o gás formado na queima do enxofre entra 

em contado com a água? 

p) O que é o efeito estufa? 

q) Qual (is) a (s) substância (s) que provoca (m) o efeito estufa? Que função 

química essa (s) substância (s) pertence (m)? 

r) Cite alguns exemplos da ação do efeito estufa no nosso cotidiano. 

s) Quais são as principais radiações emitidas pelo Sol? 

t) O que é necessário para uma solução ser chamada de eletrolítica? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 01: TESTANDO OS INDICADORES 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

9 tubos de ensaio, estante para tubo e caneta de CD. 

 

I.2. Reagentes 

Ácido clorídrico 0,5 mol/L, hidróxido de sódio 0,5 mol/L, vinagre, fenolftaleína 1% m/v, 

vermelho de metila 0,02% m/v, azul de bromotimol 0,1% m/v e azul de timol. 0,04% 

m/v. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Separe os 9 tubos de ensaio em 4, 4 e 1. Escreva a letra A nos 4 primeiros tubos e 

numere-os de 1 a 4.  Pegue mais 4 tubos e escreva a letra B numerando-o de 1 a 4. 

Para o último tubo escreva a letra C e coloque o número 4. Para os tubos 

representados pela letra A coloque 01 dedo virado de ácido clorídrico, conforme foto 1. 

Nos tubos representados pela letra B coloque 01 dedo virado de hidróxido de sódio. 

Finalmente para o tubo C coloque 01 dedo virado de vinagre. Organize os 9 tubos de 

ensaio na estante de tubo seguindo a sequência abaixo: 

 

  C4  

A2 B2 A4 B4 

A1 B1 A3 B3 

 

 Nos tubos A1 e B1 coloque 2 gotas de fenolftaleína em cada tubo e agite. 

Observe e anote. Nos tubos A2 e B2 coloque 2 gotas de azul de bromotimol em cada 

tubo e agite. Observe e anote.  Nos tubos A3 e B3 coloque 2 gotas de vermelho de 

metila em cada tubo e agite. Observe e anote. Nos tubos A4, B4 e C4 coloque 2 gotas 

de azul de timol em cada tubo e agite. Observe e anote.  

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Foto 1 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 02: SOPRO MÁGICO 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 01 GARRAFA PET DE 300 mL 

 

 

 

 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 garrafa PET de 300 mL, 01 tubo de ensaio e 01 canudo plástico. 

 

I.2. Reagentes 

Hidróxido de sódio 0,01 mol/L. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Em um tubo de ensaio adicione 01 dedo virado de hidróxido de sódio e em seguida 

transfira essa solução para a garrafa PET. Adicione 2 gotas de fenolftaleína e agite 

novamente a solução. Observe e anote. Com o canudo, assopre sucessivamente 

dentro da solução. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 03: PERIGO, NÃO FUME! 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 01 GARRAFA PET DE 2 L 

 

        

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Fita adesiva (durex), garrafa PET de 2 L transparente com tampa, 01 cigarro, 13 cm de 

mangueira de 5/16” x 1 mm transparente, broca chata de 3/8, algodão, prego 17X27, 

fósforo ou isqueiro, tampa de refrigerante, 01 arruela de 3/8, 01 registro Zamac 

fêmea/fêmea, bico de latão de 1/8” NPT 3/8” BN, 01 tubo de silicone e 01 fita teflon 

(veda rosca). 

 

Foto 2 – Registro Zamac, bicos de latão, arruela e tampa de refrigerante 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Indicador de azul de bromotimol 0,1% m/v e água. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar o simulador do sistema 

respiratório apresentado na foto 3. 

 

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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Foto 3 – Sistema respiratório artificial 

 

Montando o sistema respiratório artificial 

Pegue uma tampa de refrigerante e fure o seu centro com a broca de 3/8 chata, 

conforme a foto 4. 

 

Foto 4 – tampa furada no centro com broca de 3/8 

 

Passe fita teflon nos dois bicos de latão e encaixe um dos bicos por dentro da tampa 

de refrigerante, conforme as fotos 5 e 6. 

     

Foto 5        Foto 6 
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Pegue o tubo de silicone e passe o seu conteúdo por volta do bico de latão, pela parte 

externa da tampa de refrigerante, conforme a foto 7, e coloque a arruela conforme a 

foto 8. 

          

Foto 7                 Foto 8 

 

Com o alicate, pegue a parte do bico que está dentro da tampa de refrigerante, 

aproxime o registro da arruela e enrosque até ficar bem apertado, conforme a foto 9. 

 

Foto 9 

 

Pegue o outro bico de latão e enrosque no registro. Com a tesoura, corte a mangueira 

de 5/16” em dois pedaços com 8 cm e 5 cm. O pedaço menor coloque no bico que 

está dentro da tampa de refrigerante e o maior no outro bico, conforme a foto 10. 

 

Foto 10 
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Coloque a garrafa PET de 2 L sobre uma mesa em pé, e ,com auxílio da régua, meça 

a altura de 4 cm e marque o local. Fure a garrafa com auxílio de um prego, conforme a 

foto 11. 

 

 

Foto 11 

 

Testando o sistema respiratório artificial: 

Pegue o cigarro e com cuidado coloque-o na mangueira com tamanho de 8 cm. Caso 

seja necessário, fixe-o com a fita adesiva. Certifique-se que o registro encontra-se 

fechado. Na mangueira com tamanho de 5 cm, coloque um chumaço de algodão com 

auxílio da pinça. Pegue a garrafa pet de 2 L e tampe o orifício lateral com o dedo 

indicador da mão esquerda. Encha a garrafa com água, não permitindo que a água 

toque na borracha que está com o algodão e adicione cerca de 20 gotas de indicador 

de azul de bromotimol (até a água ficar com coloração levemente azul). Caso a 

coloração não fique azul peça auxílio ao seu professor. Coloque a palma da mão 

direita na boca da garrafa e agite para a homogeneização da água com o indicador. 

Retire a palma da mão e feche a garrafa com a tampa. Retire o dedo da mão esquerda 

que tampava o orifício lateral. Acenda o cigarro e abra o registro. Observe o cigarro, 

a garrafa e anote. Quando o cigarro acabar ou o nível de água estiver a uns 03 dedos 

acima do orifício lateral feche o registro. Agite a garrafa não permitindo que a água 

toque na mangueira com algodão. Observe a solução da garrafa, a cor do algodão 

e anote.   

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 04: SIMULANDO O EFEITO ESTUFA 

REALIZADO PELO PROFESSOR 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Espátula, 02 potes de vidro de 3,3 L, 01 béquer de 100 mL, suporte, 01 garrafa PET 

de 2 L com tampa, 01 registro Zamac fêmea/fêmea, 02 bicos de latão de 1/8” NPT 3/8” 

BN, 01 metro de mangueira de 5/16” x 1 mm transparente, 01 arruela de 3/8, 01 

espátula, furadeira, broca chata de 3/8, 01 fita teflon, lâmpada de infravermelho 

medicinal, caixa organizadora de 17 L, 02  termômetros, pinça e 4 tubos de ensaio. 

 

I.2. Reagentes 

Bicarbonato de sódio ou fermento químico e vinagre 

 

II. Procedimento Experimental 

Para realizar esse experimento será necessário montar o suporte do simulador do 

efeito estufa, conforme apresentado na foto 12. 

                                     

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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Foto 12 – Simulador de efeito estufa 

 

Montando o reator de gás carbônico 

Pegue a tampa de refrigerante preparada para o experimento Perigo, não fume. 

Retire as mangueiras e guarde-as. Coloque a mangueira de 1 m de 5/16”, conforme a 

foto 13.  

 

Foto 13 

  

Enrosque a tampa de refrigerante na garrafa PET de 2 L e guarde-a no suporte 

conforme a foto 14. 
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Foto 14 – Reator de gás carbônico preso no suporte 

 

Testando o reator de gás carbônico e realizando o efeito estufa 

Pegue com a espátula 6 pontas cheias de bicarbonato de sódio e coloque dentro da 

garrafa PET. A seguir, pegue os quatro tubos de ensaio e coloque vinagre um pouco 

acima da metade do tubo de ensaio. Segure a boca do tubo de ensaio com a pinça e 

coloque-o, cuidadosamente, dentro da garrafa PET conforme a figura 1. 

 

Figura 1 

Certifique-se que o registro de saída de ar preso na tampa da garrafa PET encontra-se 

fechado. Coloque água na bacia até a sua metade. Pegue os dois potes de vidro de 

3,3 L e encha um deles totalmente com água e o outro até a metade. Feche-os com 

suas tampas plásticas e coloque-os dentro da bacia. Retire as tampas plásticas. 

Adicione 150 mL de vinagre na garrafa PET e feche a garrafa. Observe e anote. Abra 

a torneira e coloque a mangueira, cuidadosamente, dentro do pote de vidro completo 

com água. Observe e anote. Preencha com gás até a metade do pote de vidro 
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permanecendo a outra metade com água. O ideal é que os dois potes tenham a 

mesma altura de água/gás. Fixe os termômetros em um pedaço de isopor e coloque-

os no pote. Ligue a lâmpada infravermelha e observe a temperatura do termômetro. 

Anote a temperatura do termômetro. Aguarde 5 minutos. Observe e anote a 

temperatura do termômetro. Repita o procedimento até as temperaturas dos 

termômetros ficarem constantes no decorrer do tempo. Observe e anote as 

temperaturas finais dos termômetros. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 05: QUE CHUVA É ESSA? 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 vidro de maionese ou azeitona, 01 colher de sopa, arame, 01 caixa pequena de 

massa epóxi (durepoxi ou outra similar), alicate, furadeira, broca de 1/8 para ferro, 

béquer de 100 mL. 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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I.2. Reagentes 

Enxofre comercial, solução hidróxido de sódio 0,01 mol/L e fenolftaleína 1% m/v. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar o simulador de chuva ácida 

apresentado abaixo. 

 

Foto 15 – Simulador de chuva ácida 

 

Montando o simulador: 

Inicialmente será necessário um pote de azeitona ou maionese de tamanho grande e 

uma colher de sopa, conforme as fotos 16 e 17. 

      

          Foto 16                   Foto 17 

 

Fure a tampa do pote de azeitona ou maionese para que o cabo da colher 

passe pela tampa, conforme a foto 18. 
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Foto 18 

 

Em seguida, coloque a broca em um dos furos das extremidades, ligue a furadeira e 

passe a broca para cortar o metal da tampa de uma extremidade a outra, conforme a 

foto 19. 

 

Foto 19 

 

Pegue a colher e coloque o alicate entre a união da parte côncava com o cabo, 

conforme a foto 20. Amasse o cabo conforme a foto 21. 

            

Foto 20                   Foto 21 

 



90 
 

Fure o cabo da colher na extremidade e depois amasse-o com o alicate de forma que 

fique na mesma direção da parte côncava, conforme as fotos 22 e 23. Faça um furo na 

tampa exatamente onde está o furo do cabo da colher, conforme a foto 24. Faça um 

segundo furo na tampa ao lado do furo anterior, conforme a foto 25. 

            

Foto 22                    Foto 23 

 

            

Foto 24                    Foto 25 

 

Passe o arame pelos furos, dê voltas nele com o alicate até perceber que a colher está 

bem fixa, corte o arame e amasse-o, conforme as fotos 26, 27, 28 e 29. Faça um 

ajuste no cabo da colher, amassando-o se necessário, para que a colher fique dentro 

do pote sem tocar no vidro do mesmo. 
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Foto 26                    Foto 27 

 

            

Foto 28                    Foto 29 

 

Coloque a massa epóxi no arame na parte interna e externa da tampa, conforme as 

fotos 30 e 31. Aguarde a secagem da mesma por cerca de 3 h. 

 

            

Foto 30                    Foto 31 

 

Testando o simulador no laboratório: 

Coloque 50 mL de solução de hidróxido de sódio 0,01 mol/L em um béquer de 100 mL 

e transfira essa solução para o pote de maionese ou azeitona. Adicione duas gotas de 
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solução de fenolftaleína no pote e agite. Observe e anote. Pegue um pedaço de 

enxofre com a pinça e coloque-o na colher. Aqueça a colher na chama do bico de 

Bunsen até boa parte do enxofre fundir. Coloque a colher no simulador e feche a 

tampa do simulador com cuidado para que o enxofre não caia na solução de hidróxido 

de sódio. Aguarde alguns instantes. Observe e anote. Agite o simulador no sentido 

horário ou anti-horário. Observe e anote.  

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 06: CONDUZ OU NÃO? 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 pedaço de madeira do tipo rodapé no tamanho 2x6x15 (altura x largura x 

comprimento em centímetro), 01 bocal de luz, 01 parafuso para fixação do bocal na 

madeira, 2 canetas sem uso (ou hidrocor ou marcador pilot), 02 metros de fio paralelo 

                                     

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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2x0,75 mm2 flexível, 40 cm de fio rígido de 6 mm2, plug de tomada macho com 2 

pinos, sistema de fixação de fio trifixi de 1,0 a 2,5 mm2, 01 lâmpada de 60 W 

incandescente e massa epóxi (durepoxi ou outras) 

 

I.2. Reagentes 

Solução de ácido clorídrico 0,1 mol/L, hidróxido de sódio 0,1 mol/L, vinagre, açúcar, 

sal de cozinha, sabão em pó e solução surpresa. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar o condutor de energia 

conforme apresentado abaixo. 

 

Foto 32 – Condutor teste 

 

Montando o condutor de energia 

Pegue o fio paralelo e em uma extremidade coloque o plug macho com dois pinos. Na 

outra extremidade divida o fio paralelo ao meio até o tamanho de 60 cm, conforme a 

foto 33. 
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  Foto 33 

 

Pegue um dos fios e corte-o conforme a foto 34. Descasque as extremidades dos fios 

e fixe-os no bocal conforme a foto 35. 

                   

Foto 34                                                                 Foto 35 

 

Fixe o bocal na madeira, com o cuidado para que o parafuso não fique tocando a 

superfície metálica do bocal, conforme a foto 36. 

Para construir o condutor foi usado um pedaço de madeira para rodapé com 14 

cm de comprimento, 6 cm de largura e 2 cm de altura. 

 

 

Foto 36 



95 
 

 

Fixe o fio na madeira com o fixador trifixi, conforme a foto 37. 

 

Como sugestão, consiga outras duplas para dividir o Trifixi porque cada cartela 

possui 20 conjuntos e você usará no máximo 4 conjuntos. 

            

Foto 37 

 

Solde os fios fixos no bocal no fio rígido de 6 mm2, conforme as fotos 38 e 39, ou 

marque um horário com seu professor e peça para que ele solde para você. 

            

Foto 38                    Foto 39 

 

Coloque massa epóxi na extremidade do corpo da caneta para fixação do fio rígido, 

conforme a foto 40. Aguarde a secagem do durepoxi por cerca de 3 h. 
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Foto 40 

 

Testando o condutor no laboratório: 

Ligue o condutor de corrente elétrica na tomada e não toque no fio rígido fixo na 

caneta. Coloque água no copo de cafezinho até quase completar o seu volume e em 

seguida teste a condutividade. Observe e anote. Pegue o segundo copo de cafezinho 

e coloque ácido clorídrico até que todo o fundo do copo esteja encoberto e em seguida 

teste a condutividade. Observe e anote. Limpe os terminais de cobre no copo com 

água e seque-os em um pedaço de papel higiênico. Pegue o terceiro copo e adicione 

uma ponta de espátula de açúcar e teste a condutividade. Observe e anote. Adicione 

01 dedo virado de água e teste novamente a condutividade. Observe e anote. Limpe 

os terminais de cobre no copo com água e seque-os em um pedaço de papel 

higiênico. Pegue o quarto copo e adicione 01 dedo de vinagre e teste a condutividade. 

Observe e anote. Limpe os terminais de cobre no copo com água e seque-os em um 

pedaço de papel higiênico. Pegue o quinto copo e adicione uma ponta de espátula de 

sal de cozinha e teste a condutividade. Observe e anote. Adicione 01 dedo virado de 

água e teste novamente a condutividade. Limpe os terminais de cobre no copo com 

água e seque-os em um pedaço de papel higiênico. Pegue o sexto copo e adicione 01 

dedo virado da solução surpresa dada pelo professor e teste a condutividade. 

Observe e anote. Pegue o sétimo copo e adicione uma ponta de espátula de sabão 

em pó e teste a condutividade. Observe e anote. Adicione 01 dedo virado de água e 

teste novamente a condutividade. Observe e anote. 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 



98 
 

PRÁTICA 2 

Reações inorgânicas e o 

comportamento dos gases 
 

 

Quando vamos ao supermercado ou a uma feira nos deparamos com diversos 

tipos de alimentos. Compramos esses alimentos e ao chegarmos em casa os 

colocamos em lugares que possam preserva-lo, como por exemplo, a geladeira. O 

interessante, é que nos preocupamos apenas com o consumo e conservação desse 

alimento. Todavia, sabemos que a cada ano a população mundial tende a crescer e a 

produção dos alimentos torna-se cada vez maior. Surge então a seguinte pergunta: 

Como produzir e conservar esses alimentos em grande escala? 

Sabe-se que as plantas precisam de água (H2O), gás carbônico (CO2) e gás 

oxigênio (O2) para a sua sobrevivência. Além dessas substâncias, ela também precisa 

de nitrogênio, fósforo e potássio para o seu desenvolvimento, substâncias conhecidas 

como NPK, por causa do símbolo químico correspondente a cada substância. O NPK 

é chamado de limitante, pois a ausência de uma dessas substâncias não permite o 

bom crescimento da planta. Existem solos que são pobres em NPK, sendo necessário 

o conhecimento de técnicas para a produção do NPK biodisponível para que a planta 

o absorva, como os adubos e fertilizantes. Todavia, além da técnica de produção de 

NPK outras técnicas são necessárias para evitar o impacto ambiental como o 

esgotamento do solo e poluição da água doce. Para o conhecimento dessas técnicas 

é imprescindível que se tenha o conhecimento de reações químicas. Conclui-se então 

que as reações químicas fazem parte do nosso cotidiano na conservação do alimento, 

nas técnicas de produção de NPK, no impacto ambiental, dentre outras multiplicidades 

de procedimentos. 

 

PENSANDO 

a) Para que serve a tabela de solubilidade de sais e bases em reações químicas? 

b) Como é possível saber que uma reação encontra-se neutralizada quando os 

reagentes são incolores e geram produtos incolores? 

c) Complete as reações apresentando suas fórmulas químicas e o seu 

balanceamento: 

Ferro + sulfato de cobre II  

 

Carbonato de cálcio + ácido etanoico  
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Bicarbonato de sódio + ácido etanoico  

 

Nitrato de prata + cloreto de sódio  

 

Cloreto férrico + hidróxido de sódio  

 

Magnésio + ácido clorídrico  

 

Ácido clorídrico + hidróxido de sódio  

 

Sulfato de cobre II + hidróxido de sódio  

 

Sulfato de alumínio + hidróxido de sódio  

 

Cloreto de amônio + hidróxido de sódio  

 

Zinco + ácido clorídrico  

 

Permanganato de potássio + ácido clorídrico + peróxido de hidrogênio  

 

Permanganato de potássio + peróxido de hidrogênio  

 

d) Quais são as condições para realizar um experimento baseado na lei de 

Boyle? 

e) Quais são as condições para realizar um experimento baseado na lei de 

Charles? 

f) Quais são as condições para realizar um experimento baseado na lei de Gay-

Lussac? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 07: VERIFICANDO AS REAÇÕES 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

06 tubos de ensaio para o grupo A, 06 tubos de ensaio para o grupo B, estante para 

tubo, palha/lã de aço (tipo bombril, assolan etc.),  casca de ovo, lata de refrigerante, 

limão, luva e óculos de segurança. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Sulfato de cobre II 0,5 mol/L, ácido etanoico (vinagre), ácido sulfúrico 0,5 mol/L, nitrato 

de prata 0,05 mol/L, cloreto de sódio 0,5 mol/L, cloreto de ferro III (0,5 mol/L), 

hidróxido de sódio 0,5 mol/L, bicarbonato de sódio, zinco, ferro, magnésio, ácido 

clorídrico 0,5 mol/L, sulfato de alumínio 0,5 mol/L, iodeto de potássio 0,5 mol/L, cloreto 

de amônio 1 mol/L, permanganato de potássio e peróxido de hidrogênio (água 

oxigenada 10% v/v). 

 

II. Procedimento Experimental: 

Inicialmente organize as duplas em dois grupos, chamados de grupo A e B, conforme 

quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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A dupla do grupo A1 trabalhará com a dupla do grupo B1, do A2 com B2, do A3 

com B3, do A4 com B4 e do A5 com B5. Os experimentos do grupo A deverão ser 

realizados primeiro e serão observados pelo grupo B. Em seguida, os experimentos do 

grupo B serão observados pelo grupo A. As conclusões deverão ser compartilhadas 

de acordo com a organização dos grupos. 

 

GRUPO A 

Experimento 1: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de sulfato de cobre. 

Faça uma bolinha pequena de lã de aço e adicione-a no tubo. Feche a boca do tubo 

com o dedo polegar e agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 2: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de cloreto férrico e um 

dedo virado de hidróxido de sódio. Não agite o tubo! Observe e anote. 

Experimento 3: Em um tubo de ensaio adicione alumínio metálico e um dedo virado de 

ácido clorídrico. Agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 4: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de hidróxido de sódio 

e uma gota de fenolftaleína. Observe e anote. Em seguida, adicione um dedo virado 

de ácido clorídrico e agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 5: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de hidróxido de sódio 

e um dedo virado de sulfato de alumínio. Não agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 6: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de permanganato de 

potássio, um dedo virado de ácido clorídrico e um dedo virado de água oxigenada. 

Agite o tubo. Observe e anote. 

 

GRUPO B 

Experimento 1: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de vinagre e alguns 

pedaços de casca de ovo. Agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 2: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de nitrato de prata e 

um dedo virado de cloreto de sódio. Agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 3: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de vinagre e uma 

ponta cheia de bicarbonato de sódio. Agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 4: Em um tubo de ensaio adicione um pedaço de zinco metálico e um 

dedo virado de ácido clorídrico. Agite o tubo. Observe e anote. 

Experimento 5: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de cloreto de amônio e 

um dedo virado de hidróxido de sódio. Agite o tubo. Com a mão, ventile a boca do tubo 

de ensaio com o intuito de sentir o odor que sai do tubo. Observe e anote. 
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Experimento 6: Em um tubo de ensaio adicione um dedo virado de permanganato de 

potássio e um dedo virado de água oxigenada. Agite o tubo e aguarde. Observe e 

anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 08: BOLINHA MÁGICA 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Seringa plástica descartável de 60 mL para alimentação, alicate, bexiga de gás e epóxi 

(tipo durepoxi). 

                                     

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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Foto 41 – Seringa de alimentação de 60 mL com a tampa 

 

 

Foto 42 – Seringa de alimentação de 60 mL sem a tampa 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Não tem. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Reconhecendo a seringa: 

Para realizar o experimento é importante ter o conhecimento básico das principais 

partes de uma seringa, conforme apresentado na figura 2. 

 

Figura 2: Reconhecimentos das principais partes da seringa 

 

Pegue a seringa de alimentação de 60 mL e retire a tampa do bico e o seu êmbolo. 

Encha uma bexiga de gás não ultrapassando o diâmetro da seringa. Feche a bexiga 

para que o gás não escape. Coloque a bexiga dentro da seringa, o êmbolo e a tampa 

do bico, conforme figura 3. 
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Figura 3: Seringa com bola de gás, êmbolo, bico e cheia de ar 

 

 Segure a tampa da seringa e pressione o êmbolo até que a bexiga de ar esteja entre 

a borracha da seringa e o bico. Observe e anote. Deixe de pressionar o êmbolo. 

Observe e anote. Retire a tampa e pressione novamente o êmbolo até que a bexiga 

esteja entre a borracha da seringa e o bico e coloque a tampa, conforme figura 4. 

 

 

Figura 4: Seringa com bola de gás, êmbolo, bico e com pouco ar 

 

Segure a tampa e puxe o êmbolo como se quisesse retirá-lo da seringa. Observe e 

anote. Deixe de puxar o êmbolo. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 09: O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM A ÁGUA? 

 

        

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Seringa plástica descartável de 60 mL da prática anterior e béquer de 50 mL. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Água. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Coloque 30 mL de água no béquer de 50 mL. Pegue a seringa, retire a sua tampa e 

puxe cerca de um dedo virado de água. Pressione o êmbolo com a seringa virada para 

a cima, conforme figura 5, com objetivo de retirar todo o ar existente. 

 

Figura 5: Seringa à esquerda com ar e água e à direita apenas com água 

 

Coloque a tampa da seringa e puxe o êmbolo da seringa como se quisesse retirá-lo. 

Observe e anote. 

 

 

 

 

 

 

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 

 



109 
 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 10: SOBE OU DESCE? 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 01 GARRAFA PET DE 300 mL 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 garrafa PET de 500 mL, 01 béquer de 500 mL, 01 bacia, 01 bola de aniversário, 

bico de Bunsen, fósforo ou isqueiro, tripé com tela de amianto e gelo. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Água. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue uma bacia e coloque água com bastante gelo. Em seguida, pegue um béquer 

de 500 mL com água até a metade e coloque-o sobre a tela de amianto localizada em 

                                     

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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cima do tripé. Pegue o bico de Bunsen e coloque-o embaixo da tela de amianto, abra o 

gás e risque o fósforo. Quando a água alcançar a temperatura de vaporização, pegue 

a garrafa PET e fixe uma bola de aniversário na boca da garrafa. Coloque o fundo da 

garrafa na água fervendo. Observe e anote. Retire a garrafa da água fervendo e 

coloque-a na bacia com água e gelo. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 3 

 Quantificando a matéria e o uso de 

uma nova linguagem 
 

 

A quantificação é algo muito utilizado em nossa vida apesar de não 

percebemos o quanto quantificamos. Quem nunca fez perguntas como essas: 

Quantos anos você tem? Você está grávida de quantos meses? Quantos quilos de 

carne é preciso para o churrasco? Qual o preço da passagem? Você tirou quanto em 

Química? Quantos pães você comeu? Quanto está o jogo? Que dia é hoje? Falta 

quanto para começar o ano novo? 

Em Química, também quantificamos! As unidades de medidas para 

quantificação da matéria mais usadas são mol, massa em grama, volume em litro, 

moléculas e átomos. Quando se trata de uma solução usa-se a quantificação chamada 

de concentração comum, concentração molar, a porcentagem massa/massa, a 

porcentagem massa/volume e partes por milhão (ppm). 

Quando comparamos a quantificação usada em Química e a usada no 

cotidiano percebemos que a massa em grama e o volume em litro são unidades de 

medidas comuns entre ambos. As demais medidas de quantificação em Química 

parecem meio “estranhas”, por falta de costume, e por isso torna-se um “pesadelo” 

para muitas pessoas. Para que esse problema seja solucionado é necessário uma 

interação com essas novas unidades de medida através das práticas de laboratório, 

exercícios de Química e leitura de textos que envolvam o conhecimento químico. Em 

resumo é necessário uma certa dose de determinação para o aprendizado de uma 

nova linguagem. 
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PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas do etanol, da gasolina, do vinagre, do bicarbonato 

de sódio, da vitamina C e do iodo? 

b) Qual a densidade em grama por mililitro (g/mL) do etanol, da gasolina e da 

água? 

c) Classifique as misturas água + etanol, água + gasolina e etanol + gasolina em 

homogênea ou heterogênea? 

d) Qual é a fórmula estrutural plana e molecular do etanol, da gasolina e da água? 

e) Quais são as forças de interação existentes nas misturas água + etanol e 

etanol + gasolina? Qual dessas forças é a mais “forte”? 

f) O que é a ANP? 

g) Como funciona a ANP? 

h) Quais são as áreas de atuação da ANP? 

i) Qual é a percentual de álcool permitido na gasolina para o ano de 2013? 

j) O que é uma gasolina adulterada? 

k) Como posso realizar um experimento para saber se a gasolina está adulterada 

com etanol? 

l) Represente quimicamente a reação balanceada da adição do vinagre ao 

bicarbonato de sódio? 

m) Se na reação de bicarbonato de sódio impuro e vinagre foi coletada 2 g de gás, 

qual é a massa do bicarbonato de sódio presente? 

n) Para que servem as Leis Ponderais de Lavoisier e Proust? 

o) Qual é a função da vitamina C no organismo humano? 

p) Qual a quantidade de vitamina C que um indivíduo necessita diariamente? 

Supondo que o indivíduo seja fumante, quanto de vitamina C ele precisa? 

q) Busque na internet uma comparação entre os benefícios da acerola e laranja. 

r) O que significa solução de iodo 2%? 

s) O que significa ANVISA? 

t) Segundo a ANVISA, qual o volume em mililitro (mL) que corresponde a 20 

gotas? 

u) Represente quimicamente a reação balanceada entre vitamina C e I2. 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 11: ESTÁ ADULTERADA? 

 

        

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Proveta de 50 mL, pisete com água e béquer de 100 mL. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Gasolina de procedência desconhecida fornecida pelo professor. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue a amostra desconhecida fornecida pelo professor ou estagiário e transfira para 

o béquer de 50 mL. Coloque 40 mL de gasolina na proveta com cuidado observando 

sempre o menisco do líquido. Adicione água com a pisete, observando sempre o 

menisco do líquido, até 50 mL. Tampe a proveta com a rolha de borracha e agite a 

mistura água-gasolina. Deixe o sistema em repouso. Observe, anote e responda. 

a) Qual o volume de gasolina obtido após a adição de água? 

b) Qual o volume de etanol existente na gasolina? Calcule utilizando a fórmula abaixo: 

Vetanol = Vgasolina inicial – Vgasolina após adição de água 

c) Calcule o teor de etanol e gasolina utilizando a seguinte regra de três: 

volume inicial da gasolina ---------------------- 100% 

volume gasolina após adição de água --------------------- x 

d) A gasolina testada encontra-se adulterada? Se a resposta for sim, de quanto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 12: QUANTO TEM DE BICARBONATO DE SÓDIO? 

 

 

 

I. Material necessário 

02 tubos de ensaio, 01 garrafa PET de 600 mL com tampa, pinça e balança. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Amostra de procedência desconhecida de bicarbonato de sódio e vinagre. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue a amostra desconhecida contendo bicarbonato de sódio e coloque dentro da 

garrafa PET. A seguir, coloque 4 dedos virados de vinagre em um tubo de ensaio. 

Segure a boca do tubo de ensaio com a pinça e coloque-o, cuidadosamente, dentro 

da garrafa PET conforme a figura 6. Repita o mesmo procedimento com o segundo 

tubo. Feche bem a garrafa PET com a tampa e meça a sua massa na balança. Anote 

                                     

Não esqueçam o 

equipamento de 

proteção individual! 
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a massa. Vire a garrafa até que todo o vinagre presente no tubo de ensaio seja 

derramado e entre em contato com amostra desconhecida contendo bicarbonato de 

sódio, conforme figura 7. Observe e anote. Passado certo intervalo de tempo retire a 

garrafa PET da balança e abra a tampa da garrafa. Observe e anote. Feche a garrafa 

PET novamente com a tampa e meça a massa na balança. Anote a massa. 

      

Figura 6     Figura 7 

 

a) Qual foi o gás obtido na reação? 

b) Calcule a quantidade de gás obtido em mols, moléculas e volume na CNTP. 

c) Calcule a quantidade de bicarbonato de sódio, em gramas, presente no comprimido 

efervescente. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 13: À PROCURA DA VITAMINA C 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER A TINTURA DE IODO 2% 

EM CONTA-GOTAS E O LIMÃO OU LARANJA. 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Proveta de 50 mL, 02 copos de vidro (do tipo geleia de mocotó, de milho ou ervilha), 

bastão de vidro, leiteira, bico de Bunsen e uma garrafa PET de 600 mL. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Tintura de iodo 2% m/v comercial, farinha de trigo, limão e laranja. 

 

II. Procedimento Experimental: 

ATENÇÃO: TRAZER PRONTO DE CASA 

Em uma panela coloque 200 mL (um copo de geleia de mocotó) de água filtrada. 

Aqueça a água testando o aquecimento com o dedo até chegar ao ponto que o dedo 

não consiga ficar mais de 3 segundos na água. Nesse ponto a temperatura é de 

aproximadamente 500C. Apague o fogo e coloque uma colher de chá cheia de farinha 

de trigo na água aquecida. Agite a mistura até que alcance a temperatura ambiente. 

Guarde a mistura em uma garrafa PET limpa de 600 mL. 

 

ATENÇÃO: FAZER NO LABORATÓRIO 

Meça com a proveta 20 mL da mistura (farinha de trigo + água) no copo de vidro. 

Pingue 01 gota de solução de iodo no copo. Observe e anote. Mexa o líquido com 

auxílio de bastão de vidro. Observe e anote. Pegue outro copo e adicione 10 mL de 

suco de laranja ou limão medido na proveta. Pingue 01 gota de solução de iodo no 

copo. Observe e anote. Mexa o líquido com auxílio do bastão de vidro. Observe e 

anote. Pingue novamente 01 gota de solução de iodo. Observe e anote. Mexa o 

líquido com auxílio de bastão de vidro. Observe e anote. Repita o procedimento até 

que apareça uma coloração azul intensa que não desapareça com o tempo. 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Qual é a quantidade de vitamina C presente na fruta que você escolheu? 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 4 

 Estudando o Calor e a Cinética das 

Reações Químicas 
 

 

Quando refletimos sobre o domínio do fogo e uma promoção de supermercado 

estamos refletindo na verdade nos fenômenos químicos. Parece até exagero, mas não 

é! Vejamos. 

O domínio do fogo representou um grande passo na sobrevivência do homem. 

O fogo com o seu calor traz conforto para adaptação a alterações climáticas, 

segurança, desenvolvimento de técnicas para a fabricação de instrumentos, 

valorização da vida em grupo o que proporcionou o desenvolvimento da comunicação 

e da linguagem, no cozimento dos alimentos e sua conservação. Jamais estaríamos 

no nível de desenvolvimento que nos encontramos se não houvesse o domínio do 

fogo! Dominar o fogo na verdade significa dominar a reação de combustão e toda 

reação de combustão representa um processo exotérmico. 

Quando vemos uma promoção no supermercado é bom ficarmos atentos em 

alguns detalhes. Geralmente olhamos apenas o prazo de validade o que não garante a 

qualidade de conservação do produto que esteja sendo comprado. Se o alimento 

estiver em latas de conserva observe se a mesma não se encontra amassada. Se for 

um alimento que precisa ser refrigerado observe o estado dos refrigeradores e alguns 

detalhes como excesso de água sobre os alimentos ou debaixo do refrigerador e se a 

carne está devidamente congelada. Alguns supermercados, principalmente os que não 

pertencem a uma grande rede, costumam desligar os refrigeradores à noite para 

economizar energia e essa ação de má fé poderá ser observada através do excesso 

de água no refrigerador. Se o alimento é salgado como a carne seca e o bacalhau, 

observe a cor da carne e se a mesma se encontra com excesso de sal por toda a sua 

extensão. Finalmente se for leite, observe se a caixa não se encontra estufada. 

Quando nos preocupamos nos detalhes para conservar o alimento, na verdade 

estamos pensando na cinética química de decomposição do mesmo. 
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PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas da parafina, do cloreto de amônio, do hidróxido de 

sódio, do permanganato de potássio, do ácido sulfúrico, do etanol, do peróxido 

de hidrogênio, do iodeto de potássio, do iodato de potássio e do bissulfito de 

sódio? 

b) Defina energia, calor, temperatura e combustão. 

c) Defina temperatura de fusão, temperatura de ebulição (vaporização), ponto de 

fulgor e ponto de ignição. 

d) O que é um processo endotérmico e exotérmico? 

e) Como representar graficamente um processo endotérmico e exotérmico? 

f) Quais são as temperaturas de fusão, temperatura de ebulição, ponto de fulgor 

e ponto de ignição da parafina? 

g) Represente quimicamente a reação balanceada de combustão da parafina. 

h) É possível haver troca de calor nas interações químicas água+NH4Cl e 

água+NaOH? Justifique sua resposta. 

i) Quais são as temperaturas de fusão, temperatura de ebulição, ponto de fulgor 

e ponto de ignição do etanol? 

j) O que é energia de ativação? 

k) Represente quimicamente a reação balanceada de combustão do etanol. 

l) Qual é o nome da água oxigenada pela IUPAC? 

m) Qual é a reação de decomposição da água oxigenada? 

n) Como é possível acelerar a reação de decomposição da água oxigenada? 

o) O que é uma reação de Landolt? Para que ela serve? 

p) Represente quimicamente as etapas reacionais da reação de Landolt? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 14: LANÇA CHAMAS 

ATENÇÃO: O EXPERIMENTO SERÁ REALIZADO PELO PROFESSOR 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Bacia plástica, gelo, tubo de ensaio com aproximadamente 15 cm, pregador e faca. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Parafina (vela). 

 

II. Procedimento Experimental: 

CUIDADO! NÃO DIRECIONE JAMAIS O TUBO 

DE ENSAIO PARA O SEU CORPO OU PARA ALGUÉM! 

Pegue um pedaço de vela e corte em lascas não permitindo que haja barbante na 

vela. Pegue a bacia de plástico e adicione água e gelo. Coloque um dedo virado de 

vela em escamas no tubo de ensaio seco. Fixe o tubo de ensaio no pregador e leve-o 

ao fogo. Observe e anote. Quando a vela estiver com aparência amarelada e saindo 

fumaça pela boca do tubo leve o tubo de ensaio para água. Observe e anote. 

 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 15: COMO FICOU O TUBO? 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Espátula, pisete com água e 02 tubos de ensaio. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Cloreto de amônio e hidróxido de sódio. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Em um tubo de ensaio coloque 01 dedo mínimo virado de água e dissolva uma ponta 

de espátula de cloreto de amônio. Coloque a mão na parte do tubo que contém a 

solução. Observe e anote. Repita o mesmo procedimento do cloreto de amônio com 

hidróxido de sódio. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 16: VARINHA MÁGICA 

ATENÇÃO: CUIDADO COMO OS REAGENTES E O EXPERIMENTO! 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Algodão, bastão de vidro, vidro de relógio, placa de Petri, espátula e pipeta. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Permanganato de potássio, ácido sulfúrico concentrado e etanol. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Coloque uma ponta de espátula de permanganato de potássio no vidro de relógio. 

Enquanto um aluno da dupla se dirige ao professor ou estagiário para que ele pingue 4 

gotas de ácido sulfúrico concentrado no permanganato de potássio, o outro pega um 

pedaço de algodão e molha-o em etanol colocando-o na placa de Petri. Guarde o vidro 

de etanol em local seguro! Pingado o ácido sulfúrico, leve o vidro de relógio, com 

cuidado, para sua bancada e misture o ácido sulfúrico e o permanganato de potássio 

com o bastão de vidro.  Observe e anote. Pegue a ponta do bastão de vidro com a 

mistura de permanganato de potássio e ácido sulfúrico e leve-a para o algodão 

umedecido em etanol. Observe e anote. 

 

 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 17: PASTA DE DENTE PARA ELEFANTE 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER A ANILINA DE COR A GOSTO. 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Proveta de 50 mL, espátula e bacia plástica. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Peróxido de hidrogênio 30% v/v, iodeto de potássio, detergente de lava-louças e 

anilina. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Em uma proveta de 50 mL, adicione 5 mL de detergente, 15 mL de peróxido de 

hidrogênio e 20 gotas de anilina. Agite a proveta para homogeneizar a mistura. 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Observe e anote. Coloque a proveta dentro da bacia plástica. Pegue uma ponta cheia 

de espátula de iodeto de potássio e coloque dentro da proveta. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 18: RELÓGIO DE IODO 

ATENÇÃO: A TURMA DEVERÁ TRAZER UM PACOTE DE COPO 

DESCARTÁVEL TRANSPARENTE E 01 CANETA DE ESCREVER EM CD. 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Copo descartável, 2 provetas de 50 mL, pisete com água e caneta de escrever em CD. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Soluções A e B. 

Solução A = iodato de potássio 2 g/L 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Solução B = bissulfito de sódio 0,40 g/L, amido solúvel 2 g/L e 10 mL de solução de 

ácido sulfúrico 3 mol/L. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Inicialmente deverá unir 7 pessoas para realização da prática. Separe duas pessoas 

sendo uma responsável pela preparação da solução A e a outra pela solução B 

conforme as tabelas abaixo. Para preparar as soluções use a proveta de 50 mL e a 

pisete observando sempre o menisco. Escreva no copo a numeração de cada solução 

preparada. 

 

Tabela para preparar a solução A em mL 

Solução 

A 

A1 

50 

A2 

48 

A3 

45 

A4 

42 

A5 

39 

A6 

36 

A7 

34 

A8 

32 

A9 

29 

A10 

27 

H2O 0 2 5 8 11 14 16 18 21 23 

 

Tabela para preparar a solução B em mL 

Solução 

B 

B1 

50 

B2 

48 

B3 

45 

B4 

42 

B5 

39 

B6 

36 

B7 

34 

B8 

32 

B9 

29 

B10 

27 

H2O 0 2 5 8 11 14 16 18 21 23 

 

Conforme as soluções A e B forem preparadas, elas deverão ser entregues para cada 

aluno que será responsável pelas soluções. Preparadas todas as soluções A e B é 

chegada a hora do trabalho em equipe! Deixe as soluções A na bancada e pegue as 

soluções B. Joguem todas ao mesmo tempo, as soluções B na A, sendo que a solução 

B1 será jogada na A1, a B2 na A2 e assim sucessivamente. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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Para Refletir 

 

 

“Se os teus projetos forem para um ano, semeia 

o grão. Se forem para dez anos, planta uma 

árvore. Se forem para cem anos, educa o povo”. 

Provérbio Chinês 

 

 

“Não podemos deixar que a flama do saber se 

converta na lama da ignorância”. 

Renato Nunes Bittencourt 

 

 

“Conhecimento é poder”. 

Francis Bacon 

 

 

 “O povo não deve temer seu Estado, o Estado 

deve temer seu povo”. 

Filme V de Vingança 

 

 

 “Nenhuma ordem opressora suportaria que os 

oprimidos todos passassem a dizer: Por quê?” 

Paulo Freire 

 

 

 “Como é feliz o homem que acha a 

sabedoria, o homem que obtém 

entendimento”. 

Provérbios 3:13 
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Apresentação 

 

 

Este manual de práticas trata-se de um material didático complementar para as 

aulas experimentais de Química nas três séries do Ensino Médio. Ele possui duas 

versões: a do professor e do aluno, formado por experimentos simples que buscam o 

despertar da autonomia científica do aluno para os conceitos químicos apresentados em 

sala de aula, auxiliando na formação de um cidadão crítico e investigativo em sua 

sociedade. Os experimentos são os mesmos para as duas versões e foram escolhidos de 

livros didáticos e experimentais do Ensino Médio ou de páginas da internet e sofreram 

algumas adaptações. As práticas estão baseadas nos princípios da Lei 9394/96, nas 

propostas do currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro de 2012 e no PCN + do 

Ensino Médio de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias de 2002. A 

organização das propostas didático-pedagógicas do Governo Estadual e Federal será 

apresentada na versão do professor. 

A atividade experimental foi adaptada para ser realizada em 80 minutos, contados 

a partir da entrada dos alunos no laboratório até o momento em que saem do mesmo. Ela 

está fundamentada no tripé PENSAR, AGIR e CONCLUIR. A função desse tripé é que o 

aluno realize no laboratório o AGIR e o CONCLUIR, ou seja, ele realizará as práticas e 

chegará às conclusões por si próprio. Para que esse objetivo seja alcançado, o aluno 

deverá fazer com antecedência o PENSAR, pois é ele juntamente com os conceitos 

teóricos de sala de aula que dará subsídios para a conclusão dos experimentos 

realizados. A função do professor e do estagiário no laboratório é observar e auxiliar nas 

práticas e não fornecer as respostas das mesmas. O aluno deverá escrever suas 

conclusões e entregar ao professor que irá lê-las e depois fazer um comentário geral das 

conclusões dos alunos em sala de aula, não deixando de comentar a que conclusões 

eles deveriam ter chegado. Toda a atividade realizada pelo aluno no laboratório 

contribuirá para a sua nota bimestral. 

Agradeço, especialmente, à equipe do Colégio Estadual Walter Orlandini, na 

pessoa de sua Diretora Geral, professora Maria Marly Pereira, pela oportunidade e apoio 

ao projeto. 

  

 Luciano Peres de Castro  

Colégio Estadual Walter Orlandini. 
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O CEWO e sua história 

 

 

O CEWO - Colégio Estadual Walter Orlandini – sempre esteve diante de 

propostas de elaboração e execução de um Projeto Pedagógico de uma escola calcada 

principalmente na tradição de execução de formas de ensino experimental, que sempre 

envolveram, de forma efetiva, os alunos e professores em projetos e oficinas onde ambos 

têm possibilidade de um aprendizado que vai além das salas de aula e se transforma em 

práticas pedagógicas, tudo isso sendo realizado dentro da escola, como centro 

organizador.  

  O CEWO possui potencial humano e material que pode viabilizar a realização de 

projetos utilizando a interdisciplinaridade e a contextualização, com uma participação 

mais ativa de seus professores e alunos. Ele sempre esteve à frente de muitas lutas por 

uma educação de qualidade. Apesar dos baixos salários e condições nem sempre 

favoráveis à Educação, o CEWO sempre desenvolveu uma forma efetiva de participação 

de toda comunidade escolar. 

Inaugurado no dia 15 de março de 1980 pelo ex-governador Chagas Freitas e pelo 

ex-Secretário de Educação Arnaldo Niskier, o prédio foi idealizado pelo arquiteto e 

engenheiro Luiz Paulo Conde, ex-Vice-Governador do Estado do Rio de janeiro. 

Inicialmente funcionou como um Centro Interescolar tendo como meta principal o 

Ensino Profissionalizante, dos quais, apenas um funciona até hoje, o de Técnico de 

Contabilidade, que foi criado em 1981.  

A partir do ano de 1984, passou a ser considerado como um Colégio Estadual, 

fazendo parte de um complexo interescolar formado por mais duas instituições de ensino: 

um Colégio Estadual de Ensino Fundamental e, na época, a Faculdade de Formação de 

Professores do Rio de Janeiro, antes pertencente à FAPERJ – Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e que atualmente integra a UERJ. 

Esta integração foi desfeita no governo de Leonel Brizola, que extinguiu o 

complexo, e hoje, o Colégio é uma escola que funciona com o Ensino Médio de Formação 

Geral, nos três turnos e o curso de Técnico de Contabilidade no 3º turno, conforme os 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Olhando o Colégio de fora, não se avalia a grandeza que temos em seu interior. 

Essa grandeza não se limita apenas à estrutura física e as suas infraestruturas, devemos 

destacar também o corpo docente, discente, técnico-administrativo e pedagógico. 
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O Colégio passou, ao longo dos anos, por várias reformas, a maioria destas, 

porém não finalizadas. A maior foi em 1998, durou dois anos e foi como que um divisor 

de águas para nossa instituição.  

Os laboratórios de Química, Biologia e Física já existiam, todavia, funcionavam 

precariamente. Eram vistos como laboratórios de Ciências e várias vezes pedimos à 

Secretaria de Educação que os reformassem. Com a reforma da Escola em 1998, veio a 

realização de um grande sonho, os laboratórios seriam também reformados. Alguns 

professores ficaram na época, à frente da reforma. Tiveram que acompanhar durante 

suas férias de janeiro, os arquitetos e engenheiros que ficaram responsáveis pela obra. 

Demorou muito tempo para que tudo estivesse de acordo com o que queríamos 

para os nossos alunos. No caso do laboratório de Química, tínhamos vários 

equipamentos, muita vidraria e reagentes, mas não era suficiente para que as aulas 

experimentais fossem ministradas.  

A partir de 2007, foram feitos dois projetos junto a UFF - Universidade Federal 

Fluminense, um no próprio ano de 2007 e outro em 2010 e financiados pela FAPERJ - 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que proporcionou a 

compra de outros equipamentos, vidrarias e reagentes que até então não tínhamos. 

 Esses projetos iniciaram-se com a professora Marlene Pinto de Freitas da Cunha, 

hoje ex-professora de Química do CEWO, no qual ministrou aulas durante 28 anos e que 

após ter feito um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências da UFF 

em 2005/2007, proporcionou uma aproximação entre a coordenadora desses Projetos, a 

professora Sônia Regina Alves Nogueira de Sá, do Departamento de Físico-Química do 

Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense e a equipe de diretores e 

professores do CEWO, gerando assim, a semente que motivou tais projetos e que 

concretizou o tal almejado sonho, de ter um laboratório invejado por todos, e até mesmo 

pela Universidade Federal Fluminense. 

 

 

Marlene Pinto de Freitas da Cunha 

Março de 2013 
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Normas de Segurança em Laboratório 

 

 

No desenho acima se observa uma bancada de laboratório com alimento. Tal 

descuido nunca deveria ser permitido, pois a bancada do laboratório poderá estar 

contaminada com reagentes químicos que contaminariam o seu alimento. Como a 

escola não espera que esse desenho se torne uma realidade serão apresentadas as 

normas de segurança do laboratório de Química do Colégio Estadual Walter Orlandini. 

Essas normas deverão ser seguidas, caso contrário, o estudante não realizará as 

atividades do laboratório. 

 

REGRAS DE SEGURANÇA PARA ENTRADA NO LABORATÓRIO 

1) Usar sempre óculos de segurança. 

2) Jamais trabalhe no laboratório usando lentes de contato! Por favor, retire-as! 

As lentes poderão absorver produtos químicos e causar lesões nos olhos. 
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3) Não use os cabelos soltos porque poderão pegar fogo em uma chama de gás. 

Amarre-os na forma de coque. 

4) Não use qualquer ornamento, tais como relógio, anéis e pulseiras porque 

poderão sofrer reações químicas com os reagentes. 

5) Usar sempre guarda pó (jaleco) fechado e de preferência na altura do joelho; 

6) Usar sapato fechado, nunca chinelos ou sandálias. 

7) Tenha sempre um par de luvas de borracha de multiuso. 

 

REGRA DE SEGURANÇA DENTRO DO LABORATÓRIO 

1) Guarde sua mochila embaixo da bancada. Jamais a deixe no chão ou em cima 

da bancada. 

2) Não fume, não coma e não beba no laboratório. 

3) Caminhe com atenção no laboratório e nunca corra. 

4) Não pipetar produto algum com a boca! Use pipetadores. 

 

REGRA DE SEGURANÇA NO MANUSEIO DOS REAGENTES 

1) Não leve as mãos aos seus olhos e à sua boca quando estiver manuseando 

produtos químicos. 

2) Nunca manuseie ou deixe frasco de produtos inflamáveis próximo a uma 

chama. 

3) Não deixe os frascos dos reagentes abertos. 

4) Não aqueça um recipiente fechado. 

5) Ao diluir um ácido concentrado, adicione sempre lentamente e sob agitação o 

ácido sobre a água, nunca o contrário. 

6) Nunca aqueça um tubo de ensaio com a extremidade aberta voltada para você 

ou para uma pessoa próxima a você. 

7) Quando for testar o odor de um produto químico não coloque o frasco sob o 

nariz. Desloque os vapores que se desprendem do frasco com as mãos. 

8) Qualquer acidente, por mais irrelevante que seja para você, deve ser 

comunicado ao professor. 

 

 
Caso queira saber mais consulte em: 

http://www2.iq.usp.br/cipa/manual/manualinteiro.pdf 
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PRÁTICA 1 

Verificando o Equilíbrio Químico e o 

Princípio de Le Chatelier 

 

 Nosso organismo é um maravilhoso laboratório, onde várias reações ocorrem 

ao mesmo tempo em busca de um equilíbrio químico. Todavia, o modo de vida de uma 

pessoa pode provocar um desequilíbrio químico no funcionamento do organismo, 

ocasionando sérias consequências. 

O uso do cigarro provoca vários desequilíbrios ao perfeito funcionamento do 

organismo humano. No aparelho respiratório, 90% dos cânceres são em decorrência 

ao tabagismo. No aparelho circulatório, a angina de peito, o enfarte do miocárdio, a 

hipertensão arterial e o acidente vascular cerebral são algumas das doenças mais 

frequentes relacionadas ao uso do tabaco. No aparelho urinário pode provocar câncer 

da bexiga. Também provoca alteração na coagulação sanguínea e aumento do 

hematócrito (“sangue grosso”). Na área otorrinolaringológica, 65% dos cânceres da 

boca são devidos ao tabaco, bem como a diminuição do olfato e tendência para 

rouquidão e a manchas nos dentes. Na mulher, aumenta o risco de câncer do cólon do 

útero e em combinação com a pílula contraceptiva, aumenta o risco de trombose 

venosa. No recém-nascido, o tabagismo da mãe aumenta o risco de malformações, 

parto prematuro e síndrome da morte súbita. O Polônio é uma substância radioativa 

que está presente no cigarro. Se uma pessoa fuma 30 cigarros/dia durante 1 ano é 

como se ela estivesse sido exposta ao equivalente a 300 RX de tórax. 
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PENSANDO 

a) Qual á fórmula do ácido clorídrico, do hidróxido de sódio e do bicarbonato de 

sódio? 

b) Qual(is) a(s) substância(s) responsável(eis) para que o repolho roxo seja um 

indicador de pH? 

c) Pesquise as faixas de viragem com suas respectivas cores para o repolho 

roxo. 

d) Pesquise se existem outros alimentos que podem ser utilizados como indicador 

de pH. 

e) O que é uma reação química reversível e irreversível? 

f) Quais são os três fatores que poderão alterar o equilíbrio químico segundo Le 

Chatelier? 

g) Qual a principal substância presente na maisena (amido de milho)? 

h) Descreva quimicamente o que acontece quando a maisena entra em contato 

com o iodo? 

i) Dê a reação de equilíbrio do gás carbônico em água. 

j) Dê a reação entre bicarbonato de sódio e vinagre. 

k) O que é o efeito do íon comum? Como ele age? 

l) Qual a faixa de viragem de pH para os indicadores fenolftaleína, azul de 

bromotimol e vermelho de metila? 

m) Qual é a reação de equilíbrio de hidróxido de amônio em água? 

n) Qual a reação de equilíbrio do bicarbonato de sódio em água? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 01: O REPOLHO ROXO É DEMAIS! 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER UMA CANETA DE CD, 

01 GARRAFA PET DE 300 mL DE REFRIGERANTE DE LIMÃO E 01 OVO 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

11 tubos de ensaio, estante para tubos, caneta de CD, sabão em pó, álcool 

combustível (etanol), vinagre, sabonete, refrigerante de limão, ovo, urina, panela, 

espátula e garrafa PET de 2 L. 

 

I.2. Reagentes 

Hidróxido de sódio 0,5 mol/L, ácido clorídrico 0,5 mol/L, bicarbonato de sódio, e 

solução de repolho roxo. 

 

II. Procedimento Experimental: 

ATENÇÃO: TRAZER PRONTO DE CASA 

Retire cerca de 10 folhas de repolho roxo, corte-as em pedaços e coloque-as em uma 

panela com 1,5 L de água. Quando a água ferver aguarde cerca de 5 minutos e 

desligue o fogo. Espere a água entrar em temperatura ambiente e transfira somente a 

água de repolho roxo para a garrafa PET de 2 L. Guarde a garrafa na geladeira. 

 

ATENÇÃO: FAZER NO LABORATÓRIO 

Pegue um tubo de ensaio e marque com caneta de CD a altura de dois dedos virados, 

adicione solução de repolho roxo até a marca. Esse tubo será chamado de RR 

(Repolho Roxo) e deverá ser usado na prática somente para esse fim. Pegue o 

segundo tubo de ensaio e com o auxílio da espátula coloque uma pitada de sabão em 

pó. Dissolva o sabão em pó adicionando dois dedos virados de água. Transfira a 

solução de RR para o tubo com solução de sabão em pó. Agite, observe e anote.  

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Pegue o terceiro tubo de ensaio e coloque dois dedos virados de etanol. Transfira a 

solução de RR para o tubo com álcool. Agite, observe e anote. Pegue o quarto tubo 

de ensaio e coloque dois dedos virados de vinagre. Transfira a solução de RR para o 

tubo com vinagre. Agite, observe e anote. Pegue o quinto tubo de ensaio e com o 

auxílio da espátula coloque uma pitada de sabonete raspado. Dissolva o sabonete 

adicionando dois dedos virados de água. Transfira a solução de RR para o tubo com 

solução de sabonete. Agite, observe e anote.  Pegue o sexto tubo de ensaio e 

coloque dois dedos virados de refrigerante. Transfira a solução de RR para o tubo com 

refrigerante. Agite, observe e anote. Pegue o sétimo tubo de ensaio e coloque dois 

dedos virados de solução de hidróxido de sódio. Transfira a solução de RR para o tubo 

com solução de hidróxido de sódio. Agite, observe e anote. Pegue o oitavo tubo de 

ensaio e coloque uma pitada de bicarbonato de sódio. Dissolva o bicarbonato de sódio 

adicionando dois dedos virados de água. Transfira a solução de RR para o tubo com 

solução de bicarbonato de sódio. Agite, observe e anote. Pegue o nono tubo de 

ensaio e coloque dois dedos virados de clara de ovo. Transfira a solução de RR para o 

tubo com clara de ovo. Agite, observe e anote. Pegue o décimo tubo de ensaio e 

coloque dois dedos virados de urina. Transfira a solução de RR para o tubo com urina. 

Agite, observe e anote. Pegue o décimo primeiro tubo de ensaio e coloque dois 

dedos virados de ácido clorídrico. Transfira a solução de RR para o tubo com ácido 

clorídrico. Agite, observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 02: A MAISENA É MÁGICA? 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER A TINTURA 

DE IODO 2% EM CONTA-GOTAS. 

 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 béquer de 200 mL, 01 béquer de 100 mL, 01 tubo de ensaio, pregador para tubo de 

ensaio, espátula, tripé, tela de amianto e bico de Bunsen, fósforo ou isqueiro e 

maisena (amido de milho). 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Tintura de iodo 2% m/v comercial. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue um béquer de 200 mL e adicione água. Coloque esse béquer sobre a tela de 

amianto que se encontra acima do tripé. Coloque o bico de Bunsen entre o tripé e 

acenda o gás. Pegue uma vasilha e encha com água e gelo. 

Com auxílio da espátula, pegue uma ponta de espátula (uma pitada mínima) de 

maisena e coloque dentro do tubo de ensaio fixo no pregador. Adicione 3 dedos 

virados de água, agite o tubo e coloque-o no béquer com água em aquecimento até a 

completa dissolução da maisena. Resfrie o tubo no recipiente com água e gelo. 

Adicione 01 gota de tintura de iodo dentro do tubo e agite. Observe e anote. Aqueça o 

tubo de ensaio no béquer com água em aquecimento. Observe e anote. Resfrie o 

tubo de ensaio no recipiente com água e gelo. Observe e anote. Aqueça o tubo de 

ensaio no béquer com água em aquecimento. 

 

 

 

 

 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 03: O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM O BICARBONATO DE SÓDIO? 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER 01 GARRAFA PET DE 600 mL 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 Espátula, 01 béquer de 100 mL, 02 tubos de ensaio, 01 garrafa PET de 600 mL, 01 

bastão de vidro, 01 pinça, broca de 3/8 chata, 1 metro de mangueira de 5/16” x 1 mm,  

01 arruela de 3/8, 01 registro Zamac fêmea/fêmea, bico de latão de 1/8” NPT 3/8” BN, 

01 tubo de silicone (ou veda juntas) e 01 fita teflon (veda rosca). 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Foto 1 – Registro Zamac, bicos de latão, arruela e tampa de refrigerante 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Bicarbonato de sódio, fenolftaleína 1 % m/v, fermento químico e vinagre. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar o sistema reacional 

representado pela figura 01. 

 

Figura 01 

 

Montando o regulador de saída de gás: 

Pegue uma tampa de refrigerante e fure o seu centro com a broca de 3/8 chata, 

conforme a foto 2. Caso a borracha que fica na parte interna da tampa seja 

retirada durante a furação, descarte a tampa e fure outra. 
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Foto 2 – tampa furada no centro com broca de 3/8 

 

Passe fita teflon nos dois bicos de latão e encaixe um dos bicos por dentro da tampa 

de refrigerante, conforme as fotos 3 e 4. 

     

Foto 3        Foto 4 

 

Pegue o tubo de silicone e passe-o por volta do bico de latão pela parte externa da 

tampa de refrigerante, conforme a foto 5, e coloque a arruela conforme a foto 6. 

          

Foto 5                 Foto 6 

 

Com o alicate, pegue a parte do bico que está dentro da tampa de refrigerante, 

aproxime o registro da arruela e enrosque até ficar bem apertado, conforme a foto 7. 
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Foto 7 

 

Pegue o outro bico de latão e enrosque no registro. Coloque a mangueira nesse bico 

conforme a foto 8. 

 

Foto 8 

 

 Testando o reator de gás carbônico no laboratório: 

Pegue com a espátula 6 pontas cheias de fermento químico, coloque dentro da 

garrafa PET e certifique se o registro de saída de ar preso na tampa da garrafa PET 

esteja fechado. Coloque a mangueira de 01 metro no bico sem tampa preso ao 

registro. Certifique-se que o registro esteja fechado. Pegue 02 tubos de ensaio e 

coloque 05 dedos virados de vinagre em cada tubo e coloque-os, cuidadosamente, 

dentro da garrafa PET. Pegue o béquer de 100 mL e adicione 30 mL de água. 

Adicione 01 ponta de espátula mínima de bicarbonato de sódio no béquer e agite com 

o bastão de vidro até a completa dissolução. Adicione ao béquer 01 gota de 

fenolftaleína e agite novamente com bastão de vidro. Observe e anote. Coloque a 

mangueira no béquer, vire a garrafa PET para que o vinagre que está no tubo de 

ensaio entre em contato com o bicarbonato, conforme figura 02. Observe a garrafa e 

anote.  Abra o registro. Observe o béquer de 100 mL e anote. 
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Figura 02 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 04: O PODER ESTÁ NAS MÃOS? 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER 01 GARRAFA 

PET DE 600 mL DE ÁGUA COM GÁS 

 

     

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

02 Seringas plásticas descartáveis de 60 mL para alimentação, alicate, 01 prego 

17x27, 01 béquer de 100 mL e 01 bastão de vidro. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Água com gás e indicador vermelho de metila 0,02 % m/v. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Para que o experimento seja realizado será necessário fazer algumas adaptações na 

seringa de 60 mL 

 

Reconhecendo e adaptando a seringa: 

Para realizar o experimento é importante ter o conhecimento básico das principais 

partes de uma seringa para adaptá-la ao nosso experimento, conforme apresentada 

na figura 03. 

 

Figura 03: Reconhecimentos das principais partes da seringa 

 

Pegue a seringa, retire a tampa do bico e puxe o êmbolo até que a ponta da borracha 

alcance o valor de 60 mL, conforme foto 11. 

 

Foto 11 

 Pegue o prego com alicate e aqueça a sua ponta em um bico de gás. Quando a ponta 

do prego estiver com a cor vermelha, fure o êmbolo conforme fotos 12 e 13. 
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Foto 12 

 

Foto 13 

 

Coloque 30 mL de água com gás no béquer de 100 mL e adicione 3 gotas de 

vermelho de metila. Misture as soluções com o bastão de vidro. Retire 10 mL dessa 

solução com a seringa sem furo no êmbolo e os outros 10 mL com a seringa com furo 

no êmbolo. Pressione o êmbolo com a seringa virada pra cima, conforme figura 04, 

com objetivo de retirar todo o ar existente. Não se preocupe com o gás que sai da 

água com gás. 

 

Figura 04 

Coloque o protetor do bico nas duas seringas. Pegue a seringa com furo no êmbolo e 

movimente o êmbolo como se quisesse retirá-lo até a altura do furo. Coloque o prego 

no furo do êmbolo. Agite por 20 segundos. Observe e anote. Retire o prego do 

embolo, vire o bico da seringa pra cima e retire o protetor. Pressione o êmbolo com a 

seringa virada pra cima para retirar todo o ar existente. Coloque o protetor no bico e 

movimente o êmbolo como se quisesse retirá-lo até a altura do furo. Coloque o prego 
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no furo do êmbolo. Aguarde uns 20 segundos. Observe e anote. Repita esse último 

procedimento algumas vezes não se esquecendo de observar e anotar. Por fim, 

compare as duas seringas. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 05: PARA ONDE FOI À COR? 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 tubo de ensaio, estante para tubos e espátula. 

 

I.2. Reagentes 

Solução de hidróxido de amônio 0,1 mol/L, fenolftaleína 1 % m/v e cloreto de amônio. 

 

 

 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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II. Procedimento Experimental: 

Pegue um tubo de ensaio e adicione 01 dedo virado de solução de hidróxido de 

amônio. Pingue duas gotas de fenolftaleína no tubo e agite. Observe e anote.  Com 

auxílio da espátula pegue uma pitada de cloreto de amônio e adicione ao tubo de 

ensaio. Agite até a completa dissolução do cloreto de amônio. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 2 

As reações de oxirredução na 

 pilha e na eletrólise 

 

O uso dos telefones celulares a cada dia torna-os mais populares e 

consequentemente nos torna mais dependentes deles. É difícil imaginarmos que haja 

alguém com idade superior a 13 anos, que seja do nosso convívio e que não tenha um 

celular. Através do celular tiramos fotos, enviamos mensagens escritas e de vídeo, 

acessamos e-mails e salas de bate papo; usamos como agenda, despertador, relógio, 

calculadora e em situações de emergência. Realmente ele tem grandes benefícios e 

não sabemos mais viver sem ele. 

Para que possamos usar o celular é fundamental que ele tenha uma boa 

bateria e um carregador. A bateria do celular nada mais é que uma pilha que ao sofrer 

o processo de oxirredução espontânea, transforma a energia química em energia 

elétrica. Já o carregador funciona como um dispositivo eletrolítico, ou seja, transforma 

a energia elétrica em energia química, provocando uma reação de oxirredução não 

espontânea na pilha e consequentemente “restaurando” as substâncias químicas 

presentes na pilha. 
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PENSANDO 

a) Qual a fórmula do iodeto de potássio e do nitrato de zinco? 

b) Explique para que serve a Tabela de Potencial de Redução? 

c) Coloque os metais Cu, Zn, Au, Fe, Al, Mg e Ag em ordem crescente de 

reatividade. Justifique sua resposta através da Tabela de Potencial. 

d) Represente a possível reação entre Cu, Zn, Al e Mg em ácido clorídrico? Faça 

o balanceamento. 

e) Defina catodo e anodo na pilha e na eletrólise? 

f) Qual a reação global de uma pilha Cu2+/Cu e Zn2+/Zn? 

g) Quem seria o catodo e o anodo na pilha Cu2+/Cu e Zn2+/Zn? 

h) Quem sofreria a oxidação e a redução na pilha Cu2+/Cu e Zn2+/Zn? 

i) Qual seria a ddp na pilha Cu2+/Cu e Zn2+/Zn? 

j) Qual a reação global de uma pilha Cu2+/Cu e Al3+/Al? 

k) Quem seria o catodo e o anodo na pilha Cu2+/Cu e Al3+/Al?  

l) Quem sofreria a oxidação e a redução na pilha Cu2+/Cu e Al3+/Al? 

m) Qual seria a ddp na pilha Cu2+/Cu e Al3+/Al? 

n) O que acontece com a ddp e a amperagem quando ligamos uma pilha em série 

ou em paralelo? 

o) Qual a faixa de viragem do pH para o indicador fenolftaleína? 

p) Qual a reação global de uma eletrólise aquosa de KI? 

q) Qual a reação global de uma eletrólise aquosa de Zn(NO3)2? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 6: REATIVIDADE DOS METAIS 

 

     

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

03 tubos de ensaio e estante para tubos. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Solução de ácido clorídrico 0,5 mol/L, alumínio, cobre e magnésio. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue 03 tubos de ensaio, numere-os e coloque-os na estante de tubo. O tubo 01 

será para o alumínio, o tubo 02 para o cobre e o tubo 03 para o magnésio. Adicione, 

CUIDADOSAMENTE, 01 dedo virado de ácido clorídrico em cada tubo de ensaio. 

Coloque um pouco de cada metal nos seus respectivos tubos de ensaio. Aguarde, 

observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 7: PILHA DE REFRIGERANTE 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER 01 GARRAFA 

DE COCA-COLA DE 600 mL 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

03 garrafas PET de 600 ml, 03 barras finas de alumínio medindo entre 7 a 10 cm de 

comprimento, 03 fios rígidos de cobre ou prego de cobre medindo entre 7 a 10 cm, 02 

fios para conexão verdes ou amarelos com garras jacarés nas pontas, 03 rolhas de 

cortiça, 03 elásticos para dinheiro, 01 multímetro, 01 régua, Bombril, béquer de 200 

mL e 01 garrafa PET de Coca-Cola de  600 mL. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Peças metálicas. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue as garrafas PET de 600 mL e meça a altura de 10 cm a partir do seu fundo e 

corte as garrafas com o objetivo de fazer 03 copos, conforme foto 14 e 15. 

 

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Foto 14                                                                        Foto 15 

 

Passe o Bombril nas peças metálicas de cobre e alumínio como se estivesse fazendo 

um polimento. Com auxílio do elástico, faça a união das peças metálicas de alumínio e 

cobre com uma rolha de cortiça entre as mesmas, evitando seu contato, conforme foto 

16. 

 

Foto 16 

 

Após a montagem das peças metálicas com a rolha de cortiça, coloque-as dentro das 

garrafas cortadas e acrescente cerca de 150 ml de Coca-Cola. Faça a ligação dos 

terminais conforme esquema 01. 

 

 

Figura 05: Esquema 01 
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Pegue a chave do multímetro e vire para a esquerda na posição de 20 V corrente 

contínua. Coloque os terminais de jacaré que saem do multímetro da seguinte forma: 

Vermelho – conecte a peça metálica de cobre; 

Preto – conecte a peça metálica de alumínio. 

Observe a voltagem no multímetro e anote. 

Faça a ligação dos terminais conforme esquema 02. 

 

 

Figura 06: Esquema 02 

 

Coloque os terminais de jacaré que saem do multímetro e dos fracos de refrigerante, 

da seguinte forma: 

 Vermelho – conecte a peça metálica de cobre do frasco 2; 

 Preto – conecte a peça metálica de alumínio do frasco 1; 

 Verde ou amarelo – conecte entre as peças metálicas de cobre do frasco 1 e 

de alumínio do frasco 2. 

Observe a voltagem no multímetro e anote. 
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Faça a ligação dos terminais conforme esquema 03. 

 

Figura 07: Esquema 03 

 

Coloque os terminais de jacaré que saem do multímetro e dos fracos de refrigerante, 

da seguinte forma: 

Vermelho – conecte a peça metálica de cobre do frasco 3; 

Preto – conecte a peça metálica de alumínio do frasco 1; 

Verde ou amarelo – conecte entre as peças metálicas de cobre do frasco 1 e de 

alumínio do frasco 2 e depois de cobre do frasco 2 e de alumínio do frasco 3. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 8: PILHA DE LIMÃO ou DE BATATA 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER 02 LIMÕES OU 01 BATATA 

 

     

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 barra fina de zinco medindo entre 7 a 10 cm de comprimento ou 01 prego novo 

17x27 e 01 fio rígido de cobre medindo entre 7 a 10 cm de comprimento ou 01 prego 

novo de cobre 17x27, 01 fio para conexão amarelo ou verde com garras jacarés nas 

pontas, 01 multímetro, 02 limões e 01 batata grande, faca com ponta e Bombril. 

  

I.2. Reagentes e substâncias 

Peças metálicas. 

 

II. Procedimento Experimental: 

ESCOLHA PELA PILHA DE LIMÃO 

Pegue dois limões e amasse-os contra a bancada até que fiquem macios. Faça dois 

furos em todos os limões com a faca e monte as ligações dos terminais conforme 

esquema 04. 

                                      

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Figura 08: Esquema 4 

 

Pegue a chave do multímetro e vire para a esquerda na posição de 20 V, corrente 

contínua. Coloque os terminais de jacaré que saem do multímetro da seguinte forma: 

Vermelho – conecte a peça metálica de cobre; 

Preto – conecte a peça metálica de zinco; 

Verde ou amarelo – conecte entre as peças metálicas de cobre do limão a esquerda e 

de zinco a direita. 

Observe a voltagem no multímetro e anote. 

 

ESCOLHA PELA PILHA DE BATATA 

Pegue a batata e divida ao meio com a faca. Faça as ligações dos terminais conforme 

esquema 05. 
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Figura 09: Esquema 05 

 

Pegue a chave do multímetro e vire para a esquerda na posição de 20 V, corrente 

contínua. Coloque os terminais de jacaré que saem do multímetro da seguinte forma: 

Vermelho – conecte a peça metálica de cobre; 

Preto – conecte a peça metálica de zinco; 

Verde ou amarelo – conecte entre as peças metálicas de cobre da batata à esquerda e 

de zinco a direita. 

Observe a voltagem no multímetro e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 9: ELETRÓLISE AQUOSA COM IODETO DE POTÁSSIO 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER 02 BASTÕES 

DE GRAFITE DA MESMA ESPESSURA DE UM LÁPIS 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 Fonte de energia, 02 bastões de grafite da espessura do grafite do lápis, 01 tubo 

em U, 01 suporte universal, garra com mufa e 01 béquer de 100 mL. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Solução aquosa de iodeto de potássio 0,5 mol/L e fenolftaleína 1 % m/v. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Transfira a solução aquosa de iodeto de potássio para um béquer de 100 mL. Em 

seguida, transfira parte da solução do béquer para o tubo em U. Retorne com a sobra 

da solução aquosa de iodeto de potássio existente no béquer para o frasco de origem. 

Prenda o tubo em U na garra, conforme foto 17. 

  

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Foto 17 

 

Com auxílio dos plugs jacarés fixe os grafites e coloque-os na solução de iodeto de 

potássio contida no tubo em U. Ligue a fonte na energia. Aguarde, observe e anote. 

Passado 10 minutos, adicione uma gota de fenolftaleína no orifício do tubo em U onde 

está o catodo. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 10: ELETRÓLISE AQUOSA COM NITRATO DE ZINCO 

ATENÇÃO: O ALUNO DEVERÁ TRAZER 02 BASTÕES 

DE GRAFITE DA MESMA ESPESSURA DE UM LÁPIS 

 

     

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 Fonte de energia, 02 bastões de grafite da espessura do grafite do lápis, 01 tubo 

em U, 01 suporte universal, garra com mufa e 01 béquer de 100 mL. 

I.2. Reagentes e substâncias 

Solução aquosa de nitrato de zinco 0,5 mol/L e fenolftaleína 

 

II. Procedimento Experimental: 

Transfira a solução aquosa de nitrato de zinco para um béquer de 100 mL. Em 

seguida, transfira parte da solução do béquer para o tubo em U. Retorne com a sobra 

da solução aquosa de nitrato de zinco existente no béquer para o frasco de origem. 

Prenda o tubo em U na garra, conforme foto 17. 

 

 

Foto 17 

 

                                      

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 

 



178 
 

Com auxílio dos plugs jacarés fixe os grafites e coloque-os na solução aquosa de 

nitrato de zinco contida no tubo em U. Ligue a fonte na energia. Aguarde, observe e 

anote. Passado uns 7 minutos, adicione uma gota de fenolftaleína no orifício do tubo 

em U que está o anodo. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 3 

Química Orgânica e seus            

Grupos Funcionais 

 

Quando nos deparamos com frases ou perguntas simples como: Você tem 

remédio pra dor de cabeça? Você tem remédio pra cólica? Faltou luz, pega a vela! O 

gás sempre acaba na pior hora! Coloca mais açúcar. Tem pão? Não percebemos que 

por trás dessas frases tão simples existe um mundo de conhecimento de Química 

Orgânica. 

Para dor de cabeça usam-se, geralmente, remédios como aspirina e tylenol. O 

princípio ativo da Aspirina é o ácido acetilsalicílico (AAS) e do Tylenol é o paracetamol. 

 

Ácido acetilsalicílico   Paracetamol 

  

Para cólica usam-se, geralmente, Buscopan e Atroveram. O princípio ativo do 

Buscopan é o butilbrometo de escopolamina e do Atroveram são o cloridrato de 

papaverina, ácido acetilsalicílico e extrato de folhas de Atropa Belladona que são ricos 

em atropina. 

 

Butilbrometo de escopolamina    Papaverina 
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Atropina 

 

A vela e o gás de cozinha são hidrocarbonetos saturados de fórmula geral 

CnH2n+2. A vela consiste de um pavio inserido em parafina com mais de 20 carbonos. 

Já o gás de cozinha ou gás butano possui na sua fórmula 4 carbonos. 

O açúcar é um dissacarídeo de fórmula molecular C12H22O11 formado pela 

união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. 

 

Sacarose 

 

Um dos principais componentes existentes no pão é o amido que é um 

polissacarídeo sintetizado pelas plantas. Possui a fórmula (C6H10O5)n. Sua principal 

função é como fonte de energia para a planta. 

 

Amilopectina     Amilose 
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PENSANDO 

a) Quais as fórmulas químicas do etanol, dicromato de potássio, hidróxido de 

sódio e carbeto de cálcio? 

b) Quais os nomes usados no cotidiano para a substância etanol? 

c) Escreva quimicamente a reação de oxidação do etanol na presença de 

dicromato de potássio em meio ácido? 

d) Em qual substância orgânica o etanol se transforma na reação de oxidação 

com dicromato de potássio? Qual é a função química dessa substância? 

e) Em qual substância inorgânica o dicromato de potássio se transforma na 

reação de oxidação com etanol? 

f) Quais os números de oxidação de todas as substâncias presentes na reação 

de oxidação do etanol? 

g) Qual a faixa de viragem de pH da fenolftaleína e suas respectivas cores? 

h) Qual a diferença na composição do fermento químico e biológico? 

i) O que é a Saccharomyces cerevisae? 

j) Qual a função da Saccharomyces cerevisae no fermento biológico e como ela 

age no açúcar? 

k) Escreva as reações químicas que ocorrem na fermentação usado o fermento 

biológico e químico. 

l) Escreva quimicamente a reação de carbeto de cálcio em água? 

m) Qual o nome do produto orgânico obtido da reação de carbeto de cálcio em 

água? 

n) O que acontece quando o etino recebe energia? Descreva o fenômeno através 

de uma linguagem química (reação). 

o) O que é uma reação de saponificação? 

p) Represente uma reação de saponificação? 

q) Qual é a função orgânica presente no sabão? 

r) Sabendo que em uma receita de sabão caseiro feito com óleo de cozinha as 

proporções são: 5 L de óleo = 2 L de água = 1 kg de hidróxido de sódio. Qual a 

proporção de cada substância usando 100 mL de óleo? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 11: APLICANDO A LEI 12.760/12 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ FAZER O SIMULADOR 

E TRAZER UMA GARRAFA PET DE 300 mL 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

01 vidro de maionese ou azeitona de tamanho médio ou grande, 01 tubo de ensaio, 01 

caixa pequena de durepoxi (ou similar), furadeira, broca de 1/8 para ferro, tesoura, 

garrafa PET de 250 mL, 01 lixa d´água número 360, 01 metro de mangueira 

transparente de 1/2‘’ x 1,5 mm, 1 metro de mangueira siliconada de 5/16” x 2 mm 

(usada na bomba de gasolina do fusca e encontrada em autopeças), 02 emendas 

plásticas de 3/8 e 01 emenda de latão de 1/8 (encontrado em loja de peças de 

eletrodomésticos). 

 

Foto 18 – Emendas de 1/8 de latão e 3/8 de plástico 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Álcool comercial, aguardente e solução de dicromato de potássio em meio ácido. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar o simulador de pulmão 

apresentado na foto 19. 

  

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Foto 19 – Simulador de pulmão 

 

Montando o bafômetro: 

Inicialmente será necessário um pote de azeitona ou maionese de tamanho médio ou 

grande (fotos 20 e 21). 

        

          Foto 20                              Foto 21 

 

Marque a tampa do pote de azeitona ou maionese as circunferências das 

emendas de 1/8 e 3/8 com auxílio de da caneta de CD ou retroprojetor (foto 22). Deixe 

uma distância de 1 cm entre as duas circunferências. 

 

Foto 22 
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Faça vários furos bem próximos um do outro pela parte interna das circunferências 

com a broca de 1/8 (foto 23). 

 

Foto 23 

 

Coloque a broca em um dos furos das extremidades, ligue a furadeira e passe 

a broca para cortar o metal da tampa de uma extremidade a outra (foto 24). Se 

possível faça o acabamento da circunferência com uma lima ou esmerilhe com a 

própria broca. 

 

Foto 24 

 

Passe a lixa d´água na parte externa da tampa com objetivo de ofuscar a 

pintura, lembrando que a lixa e a tampa deverão estar molhadas. Coloque as emendas 

e fixe-as com durepoxi (fotos 25 e 26). Não se esqueça de nivelar as emendas para 

que elas estejam perpendiculares à tampa. 

            

Foto 25                    Foto 26 
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Após a secagem do durepox, conclua o simulador colocando a mangueira 

siliconada de 5/16 na emenda de latão de 1/8 e corte com a tesoura 80 cm da 

mangueira plástica de 1/2 e coloque-a na emenda plástica de 3/8, conforme foto 19. 

Os outros 20 cm da mangueira de 1/2 serão divididos em 4 pedaços de 5 cm que 

servirão para o descarte conforme uso e deverão ser colocados na outra extremidade 

da emenda plástica de 3/8. 

 

Testando o bafômetro no laboratório: 

Transfira do béquer fornecido (a) pelo (a) professor (a) ou estagiário (a) 01 

dedo virado de dicromato de potássio para o tubo de ensaio. Coloque a solução de 

dicromato de potássio do tubo de ensaio para a garrafa PET de 300 mL. Coloque 05 

dedos virados de álcool comercial no vidro de maionese ou azeitona do simulador de 

pulmão e feche a tampa. Coloque a mangueira de 1/8 na garrafa PET e faça com que 

sua ponta esteja totalmente submersa pela solução ácida de dicromato de potássio. 

Ponha a boca na mangueira de 3/8 e assopre sucessivas vezes olhando para a 

solução ácida de dicromato de potássio. Observe e anote. Descarte a solução ácida 

da garrafa PET no recipiente fornecido (a) pelo (a) professor (a). Lave a garrafa e 

repita o procedimento experimental trocando o álcool comercial por cachaça. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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EXPERIÊNCIA 12: O QUE O FERMENTO FEZ? 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 02 PACOTES DE 10 g 

DE FERMENTO BIOLÓGICO E 04 GARRAFAS PET DE 600 mL. 

 

     

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

04 garrafas PET de 600 mL, tampa de refrigerante com torneira e mangueira usada no 

experimento 3 (O que está acontecendo com o bicarbonato de sódio?), 02 pacotes 

com 10 g de fermento biológico seco usado para fazer pão, vidro de relógio e espátula. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Açúcar, 1 L de água filtrada e fervida e solução de hidróxido de sódio 0,01 mol/L, 

indicador fenolftaleína 1 % m/v. 

 

II. Procedimento Experimental: 

O TRABALHO DEVERÁ SER REALIZADO COM DUAS DUPLAS. 

Tarefa para a primeira dupla: Pegue a tampa da garrafa PET e prenda a mangueira 

transparente no bico que fica na parte externa, conforme foto 02. 

 

Foto 02 

 

O outro bico não deverá possuir nenhuma mangueira. Lave as duas garrafas PET com 

água da torneira e faça o último enxague com água destilada. Coloque 200 mL de 

água filtrada em uma garrafa PET e na outra 02 dedos virados de solução de hidróxido 

                                     

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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de sódio. Na garrafa que está com água acrescente 01 pacote de fermento biológico, 

agite para homogeneização, cheire a mistura e feche a garrafa com a tampa. Na 

garrafa que está com a solução de hidróxido de sódio coloque 03 gotas de indicador 

fenolftaleína e agite para homogeneização. Escreva na garrafa com fermento: sem 

açúcar. Coloque a mangueira na solução da garrafa com hidróxido de sódio, conforme 

figura 10. Observe e anote. 

Tarefa para a segunda dupla: Pegue a tampa da garrafa PET e prenda a mangueira 

transparente no bico que fica na parte externa, conforme foto 02. O outro bico não 

deverá possuir nenhuma mangueira. Meça 20 g de açúcar na balança. Lave duas 

garrafas PET com água da torneira e faça o último enxague com água destilada. 

Coloque em uma garrafa pet 200 mL de água filtrada e na outra, 02 dedos virados de 

solução de hidróxido de sódio. Na garrafa que está com água acrescente 30 g de 

açúcar, 01 pacote de fermento biológico, agite para homogeneização, cheire a mistura 

e feche a garrafa com a tampa. Na garrafa que está com a solução de hidróxido de 

sódio coloque 03 gotas de indicador fenolftaleína e agite para homogeneização. 

Escreva na garrafa com fermento: com açúcar. Coloque a mangueira na solução da 

garrafa com hidróxido de sódio, conforme figura 10. Observe e anote. 

 

Figura 10 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 13: KABUM 

ATENÇÃO: O SIMULADOR SERÁ FEITO PELO PROFESSOR! 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Bola de aniversário, barbante, isqueiro, cabo de vassoura com prego na extremidade, 

01 vela e 01 isqueiro. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Carbeto de cálcio e água 

 

II. Procedimento Experimental: 

Para realizar esse experimento será necessário montar o reator e coletor de gás 

apresentado na foto 28. 

  

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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Foto 28 – Reator e coletor de gás 

 

Montando o reator e material necessário: 

Broca chata de 3/8, broca de 1/8 para ferro, furadeira, 01 arruela de 3/8 comum, 03 

arruelas de 3/8 para gás de cozinha, 01 registro Zamac fêmea/fêmea, 03 injetores de 

latão 2001 Bosch, 01 bico de 3/8 SAE x 3/8 BM e 3/8 BM, 01 fita teflon (veda rosca), 

cola de veda juntas, chave de boca, alicate, vidro de azeitona ou maionese grande e 

01 caneta de CD ou retroprojetor. 

 

Foto 27 – Material usado para gás 

 

Com auxílio de uma caneta de CD, desenhe duas circunferências internas da 

arruela de 3/8 na parte interna da tampa do pote de azeitona ou maionese (foto 29). 
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Foto 29 

 

Faça vários furos bem próximos um do outro pela parte interna das 

circunferências com a broca de 1/8, conforme as fotos 30 e 31. 

.       

       Foto 30                 Foto 31 

 

Coloque a broca em um dos furos das extremidades, ligue a furadeira e passe 

a broca para cortar o metal da tampa de uma extremidade a outra, conforme a foto 32. 

Se possível faça o acabamento da circunferência com uma lima ou esmerilhe com a 

própria broca, conforme foto 33. 

         

Foto 32    Foto 33 

 

Fure os três injetores com a broca de 1/8, passe a fita teflon nas roscas e 

coloque um injetor na tampa utilizando a arruela de 3/8 para gás de cozinha conforme 

fotos 34, 35 e 36. 
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Foto 34    Foto 35 

 

Foto 36 

  

Passe cola veda junta na rosca do injetor e na tampa e enrosque o bico de 3/8 no 

injetor (fotos 37 e 38). Use uma chave de boca e alicate para o aperto. 

                   

Foto 37                  Foto 38 

 

Pegue o segundo bico de injetor e coloque-o no segundo furo da tampa 

utilizando a arruela de 3/8 para gás de cozinha conforme realizado na foto 36. Passe 

cola veda-junta na rosca do injetor e na tampa (foto 39) e coloque a arruela comum no 

bico (foto 40). Enrosque o registro Zamac no bico injetor, faça o ajuste da regulagem 

(foto 41). Aperte o injetor com chave de boca. 

           

Foto 39    Foto 40 
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Foto 41 

   

Faça um furo utilizando a broca de 3/8 chata na tampa do refrigerante (foto 42). 

Coloque a arruela de 3/8 para fogão a gás no bico injetor e em seguida, coloque o bico 

injetor na parte interna da tampa de refrigerante (foto 43). Passe a cola de veda-junta 

no bico e na parte externa da tampa (foto 44). Coloque a arruela de 3/8 comum na 

cola, foto 45. Enrosque o bico injetor com a tampa de refrigerante no registro Zamac 

dando o último aperto com a chave de boca (foto 46). 

  

Foto 42    Foto 43 

 

        

Foto 44    Foto 45 
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Foto 46 

  

Faça um furo com auxílio da broca de 1/8 no centro do fundo da garrafa PET 

de 600 mL. 

 

Testando o reator no laboratório: 

Pegue o carbeto de cálcio e coloque dentro do vidro de azeitona ou maionese. 

Encha a garrafa PET de 600 mL com água não se esquecendo de tampar com o dedo 

o furo no fundo da garrafa. Certifique-se que o registro Zamac esteja fechado e 

enrosque a garrafa pet na tampa do refrigerante. Feche o vidro de maionese com a 

tampa. Abra o registro. Observe e anote. Feche o registro e coloque a bola de 

aniversário no bico de 3/8. Observe e anote. Dê um nó no bico da bola e amarre um 

pedaço de barbante. Amarre a outra extremidade do barbante no prego do cabo de 

vassoura. Acenda a vela e fixe-a em uma superfície. Coloque a bola sobre a chama da 

vela. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 14: VAMOS FAZER SABÃO? 

ATENÇÃO: A TURMA DEVERÁ TRAZER 01 POTE DE 400 g 

DE SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS  

     

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

02 béqueres de 250 mL, 01 bastão de vidro, 02 copos descartáveis de café de 50 mL, 

01 isqueiro, 01 bico de Bulsen, 01 tripé e 01 tela de amianto. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Óleo vegetal usado e hidróxido de sódio (soda cáustica). 

 

II. Procedimento Experimental: 

Pegue um béquer e dissolva a soda cáustica, COM CUIDADO, em água. Coloque 100 

mL de óleo de cozinha usado com seu professor (a) em outro béquer. Acenda o gás 

no bico de Bulsen, coloque o tripé com a tela de amianto sobre o bico. Aqueça o óleo 

de cozinha até o seu dedo não conseguir ficar no óleo por mais de 03 segundos. 

Adicione o óleo de cozinha no béquer com soda cáustica. Agite até que a mistura 

adquira um aspecto pastoso. Transfira a mistura para os potes de café e aguarde por 

01 semana. 

 

 

 

                                       

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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PRÁTICA 4 

Química Orgânica:                     

Biomoléculas e Polímeros 
 

  

Você já prestou atenção que tudo o que compramos possui uma embalagem? 

Do que é feito essas embalagens? Elas são biodegradáveis? 

 Quando vamos ao supermercado, as frutas, as verduras, o pão e os legumes 

são colocados em uma sacola de plástico. Os ovos são guardados em caixas de 

isopor ou papelão. O refrigerante em garrafas de plástico chamadas de PET. Batata 

frita, iogurte, margarina, feijão, arroz, farinha de trigo, açúcar, óleo de cozinha, 

macarrão, lã de aço, detergente, desinfetante, e muitos outros produtos são guardados 

em embalagens de plástico. 

 Toda vez que vou ao supermercado e vejo as embalagens, eu penso: Como a 

sociedade moderna poderia viver sem o uso dos plásticos? 

 Quando uso um short de náilon ou uma blusa de fibra sintética, penso: como é 

confortável e prática essa roupa? Não é preciso nem passar! É só lavar e deixar bem 

esticada no varal e depois de seca usar! 

 Quando olho para a mamadeira do meu filho, penso: Está na hora de comprar 

um novo bico de silicone. 

Quando vejo crianças recém-nascidas associo à necessidade de fraldas 

descartáveis. 

Quando vejo as maquetes feitas pelos alunos nas escolas que trabalho é 

impossível não perceber o uso do Isopor. 

Quando marco a vistoria anual no DETRAN, verifico o estado dos pneus do 

carro. 

Por que usei exemplos do nosso cotidiano até o momento? Porque todas as 

reflexões que fiz sobre papel, plástico, isopor, náilon, fibra sintética, silicone, fraldas 

descartáveis, borracha estão diretamente associadas ao uso de polímeros! Todavia, 

não só os produtos citados são polímeros. O nosso corpo também existem polímeros 

como os carboidratos, as proteínas e os ácidos nucleicos. 
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PENSANDO 

a) Quais as fórmulas do cloreto de sódio, hidróxido de sódio e álcool etílico. 

b) Defina polímero. 

c) O que é uma proteína? 

d) Quais são as principais proteínas existentes no leite, ovos e gelatina? 

e) Qual é a fórmula geral de uma ligação peptídica citando as funções orgânicas 

presentes? 

f) Explique a origem do nome reação de biureto? 

g) Para que serve a reação de biureto? 

h) O que acontece quando o biureto reage com íon Cu2+ em meio alcalino? 

i) Os plásticos são transparentes, translúcidos ou opacos? 

j) Os plásticos são flexíveis ou rígidos? 

k) É possível identificar um plástico usado em certo objeto apenas olhando para 

ele? 

l) Os plásticos possuem as mesmas propriedades físicas e químicas? 

m) O que acontece quando se misturam os plásticos em uma “remoldagem”? 

n) O que são os códigos numéricos existentes nas embalagens plásticas? 

o) Qual o nome dos plásticos que são identificados pela sigla PET, PEAD (ou 

HDPE), PCV (ou PVC), PEBD (ou LDPE), PP e PS? 

p) Pesquise as densidades em g/mL do álcool etílico, água, PET, HDPE, PVC, 

LDPE, PP e PS. 

q) O que acontece com a densidade do álcool quando adicionamos água? 

r) O que acontece com a densidade da água quando adicionamos sal de 

cozinha? 

s) O que é a borracha? 

t) Qual é o formato na cadeia da borracha quando não se aplica uma força sobre 

ela? 

u) Qual é o formato na cadeia da borracha quando se aplica uma força sobre ela? 

v) O que acontece quando se aplica uma força excessiva sobre a borracha? 

w) Qual é a composição existente na goma de mascar?  

x) Quem foi Charles Goodyear? 

y) Qual foi a contribuição de Charles Goodyear em sua pesquisa envolvendo 

borracha natural e enxofre? 

z) O que é a vulcanização nas cadeias da borracha? 
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Espaço destinado à resposta do questionário PENSANDO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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AGINDO 

EXPERIÊNCIA 15: TEM PROTEÍNA? 

ATENÇÃO: A DUPLA DEVERÁ TRAZER 01 OVO CRU, 01 PACOTE DE 

GELATINA SEM SABOR E 50 mL DE LEITE. 

 

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Espátula, ovo, 50 mL de leite, amido, gelatina sem sabor, açúcar, 02 tubos de ensaio, 

02 béquer de 50 mL e 01 bastão de vidro. 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Solução de sulfato de cobre 0,5 mol/L e hidróxido de sódio 15% m/v. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Separe 01 tubo de ensaio para ser usado somente com o hidróxido de sódio fornecido 

em um béquer pelo (a) professor (a)  em toda atividade prática. 

Em um tubo de ensaio adicione 02 dedos virados de água e 01 dedo mínimo virado de 

sulfato de cobre.  Agite, observe e anote. Transfira 01 dedo virado de hidróxido de 

sódio para o tubo com sulfato de cobre. Observe e anote. 

Em um tubo de ensaio adicione uma ponta de espátula de gelatina e 02 dedos virados 

de água. Agite o tubo até formar uma solução homogênea. A seguir, coloque 01 dedo 

mínimo virado de sulfato de cobre. Agite, observe e anote. Transfira 01 dedo virado 

de hidróxido de sódio para o tubo com sulfato de cobre. Observe e anote. 

Em um tubo de ensaio adicione uma ponta de espátula de amido e 02 dedos virados 

de água. Agite o tubo. A seguir, coloque 01 dedo mínimo virado de sulfato de cobre. 

Agite, observe e anote. Transfira 01 dedo virado de hidróxido de sódio para o tubo 

com sulfato de cobre. Observe e anote. 

Quebre o ovo e coloque a clara em um béquer de 50 mL e descarte a gema. Transfira 

01 dedo virado de clara de ovo para um tubo de ensaio. A seguir, coloque 01 dedo 

  

Não esqueçam os 

equipamentos de 

proteção individual! 
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mínimo virado de sulfato de cobre. Agite, observe e anote. Transfira 01 dedo virado 

de hidróxido de sódio para o tubo com sulfato de cobre. Observe e anote. 

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 16: O BALÃO E A AGULHA 

 

     

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

02 bolas de aniversário e agulhas 

 

I.2. Reagentes e substâncias 

Vaselina líquida. 

 

II. Procedimento Experimental: 
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proteção individual! 
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Pegue uma bola de aniversário e encha de “ar” até que ela não fique no seu tamanho 

máximo. Amarre a entrada de ar com um nó. Observe bem o balão e anote. Pegue 

uma agulha e coloque, lentamente, na lateral do balão.Observe e anote. Pegue a 

segunda bola de aniversário e enche-a com “ar” até que ela não fique no seu tamanho 

máximo. Amarre a entrada de ar com um nó. Lubrifique a agulha com vaselina líquida 

e coloque, lentamente, em uma região próxima a boca do balão. Observe e anote. 

Lubrifique outra agulha com vaselina e coloque na região mais escura oposta a boca 

do balão. Observe e anote. 

 

III.Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIA 16: IDENTIFICANDO OS PLÁSTICOS 

  

 

I. Material necessário 

I.1. Vidrarias e outros 

Pedaços de plásticos diversos, 02 béqueres de 400 mL, pisete com água, espátula e 

bastão de vidro. 
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proteção individual! 
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I.2. Reagentes e substâncias 

Álcool etílico (etanol), cloreto de sódio e água. 

 

II. Procedimento Experimental: 

Coloque os pedaços de plástico fornecidos pelo professor ou monitor no primeiro 

béquer e adicione 200 mL de água.  Observe e anote. Separe os plásticos em dois 

grupos: os que flutuam e os que não flutuam em água. 

Procedimento nos plásticos que flutuam: Coloque os plásticos em um segundo 

béquer contendo 25 mL de álcool etílico. Observe e anote. Com a pisete adicione 

água no álcool, em quantidades pequenas, agitando com o bastão de vidro. Repita o 

procedimento até que um dos plásticos flutue. Observe e anote. Retire o plástico que 

flutuou e repita o procedimento de acréscimo de água no béquer com álcool até que 

todos os plásticos, um a um, tenham flutuado. Observe e anote. Lave o bastão de 

vidro. 

Procedimento nos plásticos que não flutuam: Pegue certa quantidade de cloreto de 

sódio com a espátula e adicione, em quantidades pequenas, no béquer com água 

agitando com o bastão de vidro. Repita o procedimento até que um dos plásticos 

flutue. Observe e anote. Retire o plástico que flutuou e repita o procedimento de 

acréscimo de cloreto de sódio no béquer com água até não ser possível que o sal se 

dissolva. Observe e anote. Para os plásticos que não flutuaram seria possível um 

teste de identificação usando um fio de cobre não esmaltando na chama. Todavia, 

esse teste não será realizado devido à liberação de produtos venenosos da queima e 

do cheiro desagradável.  

 

III. Espaço para as anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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IV. Espaço para conclusão prévia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONCLUINDO 

 Como conclusão final é necessário refletir nas observações anotadas e nas 

conclusões prévias. Busque o auxílio das aulas teóricas dadas pelo (a) seu (ua) 

professor (a), nos acervos dos livros existentes no laboratório e na biblioteca e nas 

respostas do questionário PENSANDO. As conclusões deverão ser descritas nas 

linhas deixadas para cada experimento no caderno de conclusão e entregues 

preferencialmente no final da aula ou no dia determinado pelo professor. Não serão 

aceitos os cadernos de conclusão entregues fora do prazo previsto pelo (a) 

professor (a). 
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