
 
 



 

 

 
 
 

  APRESENTAÇÃO 

 

O presente material corresponde a um conjunto de atividades sobre reações 

químicas, que aqui denominamos de sequência didática. 

A sequência didática é um planejamento de aulas a cerca de um determinado 

conteúdo a fim de auxiliar o estudante na constução do conhecimento de química a partir 

das múltiplas interações em sala de aula. 

Desejamos que essa sequência didática possa auxiliar a você professor a organizar 

o trabalho diário de forma gradual, partindo de níveis de conhecimento que os alunos já 

sabem prosseguindo para os níveis que eles precisam aprender, através de atividades em 

grupos, de forma que os alunos possam trocar conhecimento e auxiliar uns aos outros. 

Faremos atividades a partir de videos, recursos computacionais, experimentos, massinha 

de modelar. 

Todas as atividades deverão ser registradas no caderno ou em folha separada de 

acordo com suas orientações. 

Esperamos que seja produtivo trabalhar reações químicas a partir desse projeto. 
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MÓDULO 1 - Reações químicas: como acontecem e como identificar 

Objetivos: Levantar as concepções prévias dos alunos sobre transformações do materias e 

promover o reconhecimento da ocorrência de reações por meio de fenômenos. 

ATIVIDADE 1 – Reações químicas: um pouco de história 

Ao professor 

Sugerimos que os estudantes realizem as atividades em grupos e que as atividades 

sejam mediadas de forma interativa e dinâmica.  

Na atividade 1, uma figura com a imagem de uma panela de pressão cozinhando 

alimento abre o texto e a partir da imagem os estudantes devem preencher um quadro e 

responder a questão P1.  

Propomos que o professor, inicialmente, convide os estudantes a pensar a respeito 

das transformações presentes na figura e desenvolva um diálogo a respeito das 

transformações e propriedades dos materiais.  

Algumas sugestões de questões para essa atividade: Quais as transformações que 

estão acontecendo na imagem da panela de pressão? o que seria vapor? O que seria gás? 

O que causa a chama? O que a panela de pressão tem de diferente das outras?  

Posteriormente os alunos são convidados a assistirem o vídeo “Tudo se transforma, 

Reações químicas, os Primordios” e responder às questões a respeito do vídeo.  

Para a atividade do vídeo sugerimos que após os alunos assistirem e responderem as 

questões que seguem a atividade seja mediada uma discussão em torno das questões:  

Como representaram a queima da madeira? Porque será que essa representação não é 

válida? Ao que atribuíam as transformações dos materiais? Qual a importância das 

atividades dos filósofos? E as de Aristóteles? As ideias dos pensadores foram 

consideradas como verdades absolutas? A Ciência sempre existiu? Qual a sua origem?  

PENSANDO SOBRE O ASSUNTO 

Discuta as questões com os integrantes de seu grupo.  

Quais alterações você observa?  

Existem alterações na composição dos materiais? 
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                                                 Figura 1: Panela de Pressão 

 

Fonte: https://interativando.ma.gov.br/odas/panela-de-pressão 

Dados: Temperatura de fusão e ebulição da água 

 TF(°C) (°C) 

Água 0 100 

Sabe-se que os materiais podem passar por transformações denominadas de 

físicas ou químicas. Reproduza em seu caderno o quadro1 e complete-o. 

Quadro 1:Observações sobre a imagem da panela de pressão cozinhando alimentos 

P1. Pensando um pouco nos materiais utilizados para fabricar panelas, liste 

alguns e desenvolva um pequeno texto a partir da seguinte idéia “foi sempre 

assim”? 

Resposta individual do estudante 

Assista ao vídeo “Tudo se transforma, “Reações 

Químicas, Os primórdios”direcionado pelo link a seguir: 

Link: https://youtu.be/HLAxYoLDO7E 

 

MATERIAL / SUBSTÂNCIA OU 

OBJETO 

DESCRIÇÃO  DA TRANSFORMAÇÃO 

Panela Absorvendo calor da queima do gás de 

cozinha e esquentando. 

Água 

 

Absorvendo calor da panela e 

evaporando. 

Gás de cozinha (GLP) Queima do gás de cozinha. 

Alimento O alimento está sendo cozido. 

VÍDEO 
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DESENVOLVENDO AS IDEIAS 

Depois de assistir ao vídeo, responda as questões a  

seguir após discutir com o seu grupo. 

D1. O vídeo apresenta uma representação da queima da madeira denominada 

por ele de precária para exemplificar um tipo de transformação, reação 

química. Qual a justificativa fornecida por ele que caracterizou a queima da 

madeira como um exemplo de reação química? 

R. O vídeo caracteriza a queima da madeira como uma transformação que 

produz fumaça, cinza e fogo. Explica que madeira e cinza são materias 

diferentes, mas uma se transformou na outra. 

D2. De acordo com o vídeo, foi a partir da observação da natureza que o 

conhecimento sobre transformações foi sendo desenvolvido. Vários esforços 

foram feitos para explicar e entender princípios ligados à constituição dos 

materiais, que se relacionavam de alguma forma às transformações. Pensando 

nisso, complete o quadro a seguir que relaciona os pensadores e os princípios 

primordiais apresentados pelo vídeo para a compreensão das transformações. 

Quadro 2: Observações dos Pensadores 

PENSADOR PRINCÍPIOS PRIMORDIAIS 

Tales de Mileto Água 

Anaximeses  Ar 

Xenófanes Terra 

Empédocles Água, ar, terra. Fogo, amor. ódio 

Aristóteles Quente, seco, úmido, frio 

 

D3. Qual a importâncias das ideias de Aristóteles sobre transformações para o 

desenvolvimento do conceito de reação química? 

R. Através de suas ideias foi introduzido a ideia de uma razão paraa existência 

das coisas. 

D4. De acordo com o que já foi apresentado até o momento o que é uma 

“Reação Química” para você? 

Resposta individual do estudante 
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   SISTEMATIZANDO AS IDEIAS 

Texto 1 - Reações químicas, como tudo começou 

 

As reações químicas estão presentes na vida das pessoas desde os 

primórdios. 

Nossos ancestrais observaram que quando um raio caia sobre uma 

árvore, ela era incendiada e sua madeira virava brasa. A partir de então, foi 

possível se aquecer, proteger-se dos predadores e ainda cozinhar os 

alimentos. 

Com o descobrimento do fogo e a possibilidade de controlá-lo, o homem 

aprendeu a utilizar esse fenômeno natural em seu proveito, para ajudar a 

vencer as dificuldades diárias. 

Observou que quando certos tipos de pedras estavam presentes em sua 

fogueira outro tipo de material era obtido. O mesmo material que ele 

encontrava na natureza poderia ser obtido se ele utilizasse as pedras certas e 

a melhor maneira de queimá-las, como o cobre, por exemplo, citado no vídeo. 

Assim, o homem passa a ter a possibilidade de controlar a transformação dos 

materiais. 

A ação de observar a natureza e pensar sobre isso permitiu a elaboração 

e a evolução de teorias relacionadas à constituição e a transformação dos 

materiais inicialmente associadas à “vontade dos deuses”. 

Embora a religião fosse algo notável na vida dos gregos, foram eles que 

separaram a investigação das leis da natureza de quaisquer questões 

religiosas entre homem e os deuses. 

Com Tales de Mileto inicio-se um novo olhar em relação a constituição e a 

transformação dos materiais. Segundo ele todas as coisas eram feitas 

originalmente de água. 

O vídeo apresenta que ao longo da história também surgiram outras 

teorias.Como a de Anaxímeses que indicou como princípio primordial o ar e 

não a água, Xenófanes a terra, Empédocles ampliou a ideia para seis 

princípios (fogo, terra, ar, água, amor e ódio) primordiais dos materiais. 

Segundo Empédocles os diferentes tipos de materiais seriam formados por 

diferentes proporções e combinações do que ele chamou de quatro elementos 

(terra, água, fogo e ar). 
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Quase 100 anos depois Aristóteles retoma as ideias de Empédocles e fala 

dos quatro elementos e associa a eles as qualidades de quente, seco, frio e 

úmido. 

Segundo Aristóteles, um  material poderia se transformar em outro pela 

remoção ou adição de uma dessas qualidades. 

Hoje sabemos que essas idéias não têm fundamento científico. Porém, 

considerando os recursos da época (apenas  a observação e o pensamento), a 

introdução da razão da existência das coisas, por Aristóteles, contribuiu muito 

para o desenvolvimento científico. Assim, a filosofia deu origem a ciência. 

O conhecimento científico elaborado ao longo dos anos possibilitou o 

desenvolvimento de vários tipos de materiais. Estes podem ser utilizados nos 

diversos segmentos da sociedade. Por exemplo, na fabricação de panelas. 

As panelas podem ser confeccionadas a partir de: metais (alumínio, ferro, 

cobre); barro; cerâmica; pedra; vidro, podendo ser revestidas ou não de outros 

materiais, e ainda podem ser selecionadas de acordo com a funcionalidade, 

por exemplo, a panela de pressão. 

A evolução do conhecimento sobre as transformações adquirido ao longo 

da história possibilitou avanços relacionados às diversas áreas do 

conhecimento científico. 

 

ATIVIDADE 2 – Evidências e reações químicas 

Objetivos: Promover o reconhecimento da ocorrência de reações por meio de 

fenômenos; desenvolvero conceito de reação química como uma transformação que 

envolve formação de novas substâncias, acompanhada ou não de evidências. 

Ao professor 

O professor poderá dividir esta atividade  em três momentos:  

1.  levantamento de hipóteses sobre o que irá ocorrer em cada sistema, estimular o 

debate entre os alunos sobre a ocorrência de reação química ou não.  

2. Convidaros alunos a acompanhar a realização dos testes pelo professor e a preencher 

o quadro 3. O professor poderá envolver os alunos na realização dos testes com a sua 

supervisão  de acordo com as manifestações de interesse deles.  

3. Sugerímos um debate em relação aos resultados obtidos, trazendo os  conceitos  sobre 

as transformações e propriedades dos materiais. é interessante destacar que em alguns 

casos, somente pela observação visual, não é possível identificar se houve uma 
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transformação.   

Algumas questões para mediar o diálogo: Quais as evidências de uma reação química? 

E elas garantem que ocorreu uma reação química? O que ocorreu no sistema 6 (HCl + 

NaOH) ? Se ocorreu reação química no sistema 6, como podemos provar? Como 

poderíamos representar o que ocorreu nos sistemas?  (Explore através dessa questão a 

possibilidade de  descrever um fenômeno e também representá-lo (linguagem química) 

de forma simplicada através de uma equação química ou até mesmo utilizando modelos 

para representá-los.) 

Nesta atividade você acompanhará a realização de alguns testes com o 

objetivo de reconhecer a ocorrência ou não de uma reação química. Deverá 

investigar se houve ou não formação de novos materiais. 

 

Materiais 

▪ 7 béqueres de 50 mL oucopos 

▪ Pipeta ou contagotas 

▪ Água (H2O(ℓ)) 

▪ Refrigerante 

▪ Gelo(H2O(s)) 

▪ Açúcar (C12H22O11) 

▪ Solução de hidróxido de sódio (NaOH)0,1mol/L 

▪ Solução de ácido clorídrico (HCℓ)0,1mol/L. 

▪ Solução de sulfato de cobre (CuSO4)1mol/L. 

▪ Um pedaço pequeno de palha deaço(Fe) 

▪ 1comprimido efervescente ( NaHCO3, e ácidosorgânicos) 

▪ 1 comprimido de permanganato de potássio(KMnO4) 

▪ Glicerina(C3H8O3) 

▪ Guardanapo 

▪ Colheres de sopa 

▪ Colheres decafé 

O Quadro 3 a seguir será utilizado para o registro de informações relativas aos 

materiais e às transformações. Na coluna “estado inicial” você vai registrar as 

características iniciais de cada material que constitui cada um dos sistemas. 

Essas características podem ser: cor, estado físico, odor, etc.Após a realização 

TENHA CUIDADO! 

Esta atividade deve ser 

realizada com a supervisão 

do professor. 

Muito cuidado ao manipular 

NaOH, HCℓ e CuSO4. Evite 

contato com a pele e não 

inale os vapores. Em caso de 

contato com a pele, 

lave-a com água em 

abundância. 

Em caso de ingestão, não 

provoque vômito e beba 

grandes quantidades de 

água. Procure 

imediatamente um médico. 
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dos procedimentos indicados, observe novamente as características dos 

materiais e anote-as na coluna “estado final”. 

Quadro 3 – DADOS DA DESCRIÇÃO DOS ESTADOS INICIAIS E FINAIS DO SISTEMA 

 

 

SISTEMA ESTADO INICIAL ESTADO FINAL HOUVE 

REAÇÃO 

QUÍMICA? 

1-gelo Sólido 

esbranquiçado 

Líquido incolor Não 

2-pastilha 

efervescente 

+ água 

Sólido branco e 

líquido incolor 

Líquido 

transparente com 

bolhas de gás e 

partículas sólidas 

Sim 

3- açúcar + 

refri 

Sólido granulado e 

líquido transparente 

amarelado com 

bolhas de gás 

Líquido colorido 

com muita espuma 

Não 

4- água + 

açúcar 

Líquido incolore 

sólido granulado 

Líquido 

transparente 

amarelado 

Não 

5- solução 

sulfato de 

cobre + 

palha de aço 

Líquido 

transparente azul e 

sólido acinzentado 

Líquído 

transparente 

amareladocom 

sólido avermelhado 

Sim 

6- solução 

de hidróxido 

de sódio + 

solução de 

ácido 

sulfúrico 

Liquídos inclores Líquido incolor Sim 

7- Pó roxo e líquido Queima Sim 



 

permanganat

o de 

potássio + 

glicerina 

transparente 

viscoso 

 

PROCEDIMENTOS 

 

1. No béquer 1 coloque gelo e reserve. Anote as observações. 

2. No béquer 2, coloque 20 mL de água e 1/4 comprimido efervescente. Observe 

e registre nos espaços adequados. 

3. No  béquer  3  coloque  20 mL  de  refrigerante  e uma colher de sopa de 

açúcar. Observe e registre nos espaços adequados. 

4. No béquer 4 coloque uma colher de café de açúcar em 20 mL de água, 

misture. Observe e registre nos espaços adequados. 

5. No béquer 5 coloque 20 mL de solução de sulfato de cobre e um pedaço da 

palha de aço. Observe e registre nos espaços adequados. 

6. No béquer 6 coloque 20 mL de solução de ácido clorídrico e  

adicione 20mL de solução de soda cáustica e misture.  

Observe e registre nos espaços adequados. 

7. No béquer 7 coloque um pedaço do guardanapo amassado  

e sobre ele metade do comprimido de permanganato de  

potássio pulverizado. Adicione aos poucos três gotas da glicerina. Observe e 

registre nos espaços adequados. 

 

DESENVOLVENDO AS IDEIAS 

D1. Em quais béqueres houve indícios de formação de novas substâncias?  

R. 2,5 e 7 

 

D2. Onde não houve indícios de transformação química? 

R. 1,3,4,6 

 

D3. Explique o que ocorreu no béquer 1? Podemos considerar como ocorrência 

 altamente 

perigoso. Sendo 

aconselhável a 

execução apenas 

peloprofessor. 
ATENÇÃO 

 
Procedimento 
7  é altamente 

perigoso. Sendo 
aconselhável a 

execução 
apenas pelo 
professor. 
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de reação química? 

R. No béquer 1 ocorreu a fusão do gelo. Não podemos afirmar que ocorreu reação 

química, apenas uma mudança de estado físico. Não ocorreu formação de materiais 

novos. 

 

D4. O gás liberado nos béqueres 2 e 3 já existia? 

R. No 2 não, mas no 3 sim. 

 

D5. As transformações que ocorreram nos béqueres 2 e 3 se diferenciam em 

algum aspecto? 

Sim. No béquer2 temos formação de gás carbônico, o qual é responsável pela 

efervescência. Este não estava presente no sistema inicial. Já no béquer3 

apesar da efervescência ser por causa do gás carbônico também,  nesse 

béquer não ocorreu reação química. O que ocorre é que ao adicionar o açúcar 

no refrigerante, a solubilidade do gás carbônico presente no sistema diminui, 

de modo que a quantidade de gás carbônico que está além do coeficiente de 

solubilidade é liberada, daí a efervescência. 

 

D6. Compare o que ocorreu nos béqueres 3 e 4 e explique o observado. 

R. Nesses dois béqueres não ocorreu reação química. A diferença é que em 

um deles, no sistema final temos a efervescência (béquer 3). A efervescência 

acontece por causa da liberação do gás carbônico de forma mais acelerada.  

 

D7. As observações nos béqueres 5,6 e 7 garantem que houve reações 

químicas?  Justifique 

R. Não. As evidências permitem identificar ou não uma reação química, mas a 

sua existência não garante que houve reações químicas. 

 

D8. Em quais béqueres pode-se observar a formação de novas substâncias? 

R. 2,5,6 e 7. 
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SISTEMATIZANDO AS IDEIAS 

Texto 2– As evidências e as reações químicas 

No béquer 1 colocamos  o gelo (H2O  (s)).  Após alguns instantes, 

observamos que ele foi desaparecendo e um  líquido foi surgindo.  Isso 

ocorreu,pois,ao atingir a temperatura de fusão (0oC), o gelo se transformou em 

água líquida. Esta transformação pode ser representada por meio de uma 

equação 

H2O(s) → H2O(ℓ) 

Neste caso não ocorreu formação de novos materiais. A água mudou de 

estado físico. 

No béquer 2 ao colocar o comprimido efervescente na água, observa-se a 

formação de bolhas de gás. Mas de onde veio esse gás? Ele já estava ali? 

Sabemos que não estava.  

Portanto, alguma coisa deve ter acontecido ao misturar água com o 

comprimido efervescente que gerou o aparecimento dessas bolhas. Como 

houve formação de novas substâncias nesse processo, podemos dizer que 

ocorreu uma transformação química. Os comprimidos efervescentes, como o 

Sal de Frutas ou Sonrisal, contém bicarbonato de sódio (NaHCO3(s)) e ácidos 

orgânicos sólidos (tartárico, cítrico e outros) que podem ser representados 

numa equação química simplificadamente por meio da espécie H+. Na 

presença de água, os  sólidos se dissolvem e o NaHCO3(aq) reage com os 

ácidos formando o gás carbônico (CO2(g)), o responsável pela efervescência. 

Podemos representar o que ocorreu por meio da seguinteequação 

NaHCO3(s) + H+(aq)→ Na+(aq) + H2O(ℓ) + CO2(g) 

No béquer3 o que acontece não é uma reação química. Ao adicionar o 

açúcar ao refrigerante observamos novamente a formação de bolhas, porém, 

em quantidade muito maior que na anterior. Nos refrigerantes há gás carbônico 

(CO2) dissolvido. Este gás constitui as bolhas que ficam no fundo e nas 

paredes dos recipientes que contém os refrigerantes. Ao adicionar o açúcar, a 

solubilidade do gás carbônico diminui, de modo que a quantidade de gás 

carbônico que está além do coeficiente de solubilidade é liberada, daí a 

efervescência. Não ocorre formação de nova(s) substância(s). Apesar de tal 

fenômeno não representar uma reação química, podemos representá-lo por 

meio da seguinte equação: 
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CO2(aq) → CO2(g) 

No béquer 4 ao colocar o açúcar na água, a única observação que temos 

é que ele não fica mais visível. Entretanto, sabemos que ele está ali, a água 

ficou doce. Ou seja, não houve transformação química. Esse fenômeno 

representa uma dissolução e pode ser assim  

representado 

C12H22O11(s)→ C12H22O11(aq) 

No béquer 5 tínhamos uma solução de sulfato de cobre (CuSO4) de 

coloração azul. A intensidade da coloração azul é devido à presença dos íons 

de cobre II. Então, a diminuição da coloração, significa que esses íons 

“desaparecem” da solução; no mesmo momento, ocorre a deposição de um 

sólido castanho avermelhado sobre a palha de aço; podemos concluir que 

átomos de cobre que estavam na solução na forma de íons, depositaram-se 

sobre a palha de aço na forma de cobre metálico (Cu). Podendo ser 

representado pela seguinte equação 

Fe(s) + CuSO4(aq)→ Cu(s) + FeSO4(aq) 

No béquer 6 foi adicionado um pouco de solução de hidróxido de sódio 

(NaOH) à solução de ácido clorídrico (HCℓ), aparentemente não houve 

nenhuma modificação visível. O hidróxido de sódio é comumente conhecido 

como soda cáustica, uma base forte. Já o HCℓ é comumente conhecido como 

ácido muriático. A reação que ocorre entre eles acontece sem nenhuma 

evidência aparente, produzindo um sal  e água. É uma reação exotérmica e, 

portanto, acontece um aumento na temperatura do sistema. É representada 

pela equação química a seguir 

NaOH(aq) + HCℓ(aq)→NaCℓ(aq)+ H2O(ℓ) 

No béquer 7também acontece reação química, onde o permanganato ao 

interagir com a glicerina pega fogo. Isso ocorre porque a reação é 

extremamente exotérmica, ou seja, libera uma grande quantidade de energia 

na forma de calor, gerando uma chama que pode se propagar por todo o 

material inflamável. Podendo essa reação ser representada pela seguinte 

equação química 

14 KMnO4(s) + 4 C3H5(OH)3(ℓ)→ 7 K2CO3(s)  + 7 Mn2O3(s) + 5 CO2(g) + 16 

H2O(g) 

As evidências nas transformações permitem dizer que uma reação 
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química pode ter ocorrido, mas o que garante a sua ocorrência é a formação de 

novos materiais. 

 

AINDA RESPONDA 

D9. A existência de uma evidência garante que houve formação de novos 

materiais numa transformação qualquer? E o contrário também  garante que 

não houve formação de novos materiais? Justifique. 

R. Não. As evidências nas transformações permitem dizer que uma 

reaçãoquímica pode ter ocorrido, mas o que garante a sua ocorrência é a 

formaçãode novos materiais. 

 

D10. Registre por meio de  uma equação química os fenômenos que ocorreram 

em cada béquer. 

1- H2O(s) → H2O(ℓ) 

2- NaHCO3(s) + H+(aq)→ Na+(aq) + H2O(ℓ) + CO2(g) 

3- CO2(aq) → CO2(g) 

4- C12H22O11(s)→ C12H22O11(aq) 

5- Fe(s) + CuSO4(aq)→ Cu(s) + FeSO4(aq) 

6- NaOH(aq) + HCℓ(aq)→NaCℓ(aq)+ H2O(ℓ) 

7- 14 KMnO4(s) + 4 C3H5(OH)3(ℓ)→ 7 K2CO3(s)  + 7 Mn2O3(s) + 5 CO2(g) + 16 

H2O(g) 

 

MÓDULO 2 - O que acontece com a massa e como as substâncias se 

combinam em uma reação química? 

Objetivos: trabalhar atividades que envolvama observação experimental da 

conservação das massas nas reações químicas 

 

ATIVIDADE 3- O que acontece com a massa dos materiais nas reações 

químicas? 

Ao professor 

Sugerimos que inicialmente o professor desenvolva um diálogo com os alunos em 

relação ao que acontece com a massa dos materiais quando passam por uma 

transformação. Faça uma estimativa com os alunos a respeito do que ocorre com a 
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massa numa reação química, se irá aumentar, permanecer a mesma ou diminuir e 

oriente que eles anotem a sua opinião para cada transformação no caderno. 

Posteriormente, os alunos são convidados a assistirem ao vídeo “pontociência – massa 

na reação química”  e registrarem as informações de acordo com o vídeo e que se 

pedem na atividade no caderno, Em seguida, devem responder as demais questões. 

Propomos também, que o professor desenvolva um diálogo a respeito do assunto tratado 

no vídeo. Questões que podem permear o diálogo: A massa varia nas reações químicas? 

Por que observamos sistemas que mostram que a massa aumenta e outros que a massa 

dimnuiu? Qual a diferença entre  os sistemas que aumentou a massa e o que diminuiu a 

massa? Por que a reação da pastilha efervescente + água realizada em dois momentos 

no vídeo obtiveram resultados diferentes? Olhando para as equações que  representam 

os fenômenos, o que se conserva (os átomos, as moléculas, a quantidade de reagentes)?  

 

PENSANDO SOBRE O ASSUNTO 

As questões a seguir fazem parte do início dos vídeos que serão exibidos. 

Registre as informações, antes de assistir aos vídeos a seguir: 

Resposta individual do estudante 

P1. O que acontece com a massa do papel após a combustão? 

______Aumenta ____permaneceamesma_______diminui 

 

P2. O que acontece com a massa da palha de aço após a combustão? 

______Aumenta_____permanece a mesma_______diminui 

 

P3. O que acontece com  a massa de uma pastilha efervescente na água com 

o passar do tempo? 

______Aumenta______permanece a mesma_______diminui 

 

P4. Se a pastilha for colocada dentro de uma garrafa descartável com  água e 

com tampa, ocasionando em um sistema fechado, o que acontecerá em 

relação à massa dos materiais com o tempo? 

(considere que as medidas necessárias para que a interação entre os materiais só 

aconteçam após a garrafa fechada foram tomadas.) 

________Aumenta______ permanece a mesma________diminui 
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Agora assista aos vídeos: “pontociência – massa na reação química – parte 1 a 

parte 4”, direcionados pelo link a seguir,e registre as informações no 

DESENVOLVENDO AS IDEIAS. 

Link:https://youtu.be/6u5B9PTSsjk 

 

DESENVOLVENDO AS IDEIAS 

D1. Anote as seguintes informações: 

 

1. Combustão do papel 

Massa inicial Massa final Observações 

1,5 g 0,35g A massa diminuiu 

 

2. Combustão da palha de aço 

Massa inicial Massa final Observações 

5,9 g 6,4g A massa aumentou 

 

 

3. Pastilha efervescente mais água em sistemaaberto 

Massa inicial Massa final Observações 

142,2 g 141,4g A nassa diminuiu 

 

4. Pastilha efervescente mais água em sistemafechado 

Massa inicial Massa final Observações 

61,1g 61,1g A massa permaneceu a mesma 

 

D2. Em cada um dos sistemas analisados, que evidências possibilitam afirmar 

que ocorreram reações químicas? 

R.Desprendimento de gás, aparecimento de chama ou 

luminosidade,cheiro,mudança de cor. 

 

VÍDEO 

17 

https://youtu.be/6u5B9PTSsjk


 

D3. Compare as respostas que você elaborou em  P1, P2, P3, P4  com o que 

foi observado nos vídeos. Houve concordância? 

Resposta individual do estudante 

 

SISTEMATIZANDO AS IDEIAS 

Texto 3 – A massa nas reações químicas se conserva? 

 

Geralmente temos a ideia que se um material for queimado sua massa vai 

diminuir. Isso acontece porque em nosso cotidiano presenciamos várias 

reações de combustão que envolvem a formação de produtos gasosos, por 

exemplo, a combustão da gasolina e do etanol. 

Em uma reação química acontecem interações entre as os átomos que 

constituem as substâncias e esses átomos são reorganizados. Os átomos que 

faziam parte dos reagentes passam a fazer parte dos produtos, mas 

organizados de outra forma.Todos os materiais são formados por essas 

partículas muito pequenas, os átomos. Por exemplo, na queima do papel temos 

a celulose reagindo com o oxigênio e formando gás carbônico e vapor de água, 

assim: 

(C6H10O5)n + 6 n O2(g)→6 nCO2(g)+ H2O(g) 

Como nessa reação são formados produtos gasosos, se ela ocorrer em 

sistema aberto observaremos a diminuição da massa. Uma vez que os 

produtos gasosos escapam para a atmosfera.O mesmo ocorre na reação da 

atividade 2 representada pela seguinte equação: 

NaHCO3(s) + H+(aq)→ Na+(aq) + H2O(ℓ) + CO2(g) 

A efervescência foi observada, pois os reagentes são substâncias não 

gasosas e o gás produzido na reação é pouco solúvel e menos denso do que a 

solução líquida. As bolhas de ar só se formam depois que a reação ocorre, por 

isso, a efervescência é um indício de que uma reação química ocorreu. Neste 

caso ocorreu uma reação química que liberou o gás carbônico (CO2(g)). 

Vamos analisar agora a reação de combustão da palha de aço (Fe(s)).  

Podendo ser assim representada: 

4 Fe(s) + 3 O2(g) → 2Fe2O3(s) 

A palha de aço, que é constituída principalmente por ferro, reage na 

presença do gás oxigênio do ar atmosférico. Se acompanharmos a variação da 
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massa neste sistema vamos observar que a massa final é maior que a massa 

inicial. Isso ocorre porque nos reagentestemos um material sólido reagindo 

com outro gasoso, cuja massa só poderia ser medida se a combustão fosse 

realizada no sistema fechado. Nesse caso, a massa dos reagentes seria igual 

ao do material pulveroso (FeO(s)) produzido. 

Observa-se por meio das equações químicas que os materiais são 

formados por átomos e possuem massa.  

Os átomos são os mesmos tanto nos reagentes quanto nos produtos. 

Acontece um rearranjo entre eles e novas substâncias são formadas. Por isso 

podemos verificar que a massa dos produtos é igual a massa de dos 

reagentes. Essa afirmação foi enunciada por Lavoisier e é conhecida como Lei 

da Conservação das Massas: “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo 

se transforma.” 

Conclui-se então, que a queima do papel e da palha de aço não 

contrariam a lei da conservação das massas, bem como a reação da pastilha 

efervescente na água. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das 

massas dos produtos, o que pode ser constatado apenas quando a reação é 

realizada em sistema fechado, uma vez que os átomos se 

rearranjam.Chegamos então, ao entendimento de que a massa se conserva 

porque os átomos se conservam. 

AINDA RESPONDA 

D4. Quais foram os produtos da primeira reação química e da segunda reação 

apresentada no vídeo? 

R. Gás carbônico e vapor de água 

 

D5. Represente as reações químicas dos fenômenos mostrados por meio de 

equações químicas. 

Queima do papel - (C6H10O5)n + 6 n O2(g)→6 n CO2(g)+ H2O(g) 

Pastilha efervescente em água- NaHCO3(s) + H+(aq)→ Na+(aq) + H2O(ℓ) + 

CO2(g) 

Combustão da palha de aço - 4 Fe(s) + 3 O2(g) →2Fe2O3(s) 

 

D6. Ao realizar a reação química da pastilha em água no sistema fechado a 

massa ficou constante. Como se explica essa constatação? 
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Sim, a massa permaneceu a mesma. Pelo fato de ter sido realizada em 

sistema fechado, impediu que o gás produzido se espalhasse no meio 

ambiente impedindo da balança detectá-lo. 

 

D7. Com os dados obtidos, pode-se afirmar que a massa se conserva numa 

reação química? Como você explica os dados obtidos? 

Podemos concluir que as substânciassão formados por átomos e possuem 

massa. Os átomos são os mesmos tanto nos reagentes quanto nos produtos.  

Acontece um rearranjo entre eles e novas substâncias são formadas. Por isso 

podemos verificar que a massa dos produtos é igual a massa de dos 

reagentes. Essa afirmação foi enunciada por Lavoisier e é conhecida como Lei 

da Conservação das Massas: “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo 

setransforma.” 

 

ATIVIDADE 4 – Fazendo uso de massinha de modelar como ferramenta 

para representação de equações químicas 

Objetivos: promover o reconhecimento de que em uma reação química o 

número de átomos se conserva; desenvolver a habilidade de representar um 

fenômeno através da sua descrição ou de uma equação química; promover 

trocas de conhecimento, integração e participação dos alunos por meio do 

trabalho em grupo. 

 

Ao professor 

 

Na atividade 4 , inicialmente, orientamos que o professor  apresente a cada grupo de 

alunos uma equação química e entregue cores variadas de massinhas de modelar para 

representar os átomos das substâncias. Depois da equação montada sugerimos que cada 

grupo apresente para o restante da turma a sua proposta de equação. Dialogue com os 

alunos relembrando sobre os modelos, as discussões anteriores relacionadas às 

transformações, formação de novas substâncias, de rearranjo de átomos e da 

conservação das massas, proporcionando assim um momento rico de socialização. 

Nesse momento o professor poderá explicar balanceamento de equações a partir das 

equações apresentadas pelos alunos. A seguir utilizar o Phet para exercitar o que foi 

tratado de forma divertida e interativa. 

Sugestão:De equações para a realização da atividade. Orientamos que cada uma 
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dessas equações seja repassada em folha de ofício por cada grupo de alunos. 

Mg + O2→ MgO 

SO2 + O2→SO3 

Ca + O2→CaO 

H2 + O2→ H2O 

N2 + O2→N2O 

H2 +Cℓ2→HCℓ 

Na + O2→ Na2O 

AgCℓ →  Ag + Cℓ2 

PENSANDO SOBRE O ASSUNTO 

Cada grupo recebeu um conjunto de massinhas de cores diferentes e uma 

folha de ofício com a equação química. As massinhas serão utilizadas para 

representar os átomos envolvidos  na representação d e  uma reação química 

– a equação química. Use cores diferentes para representar átomos de 

elementos químicos diferentes. Sabemos que uma reação química acontece 

com rearranjos de átomos formando novas substâncias e que a massa se 

conserva. Mãos a obra! 

 

D1. Faça a reprodução da equação química utilizando a massinha na folha de 

ofício. 

Resposta individual do estudante 

 

D2. Coloque uma legenda indicando os elementos e a cor da massinha 

utilizada. 

Resposta individual do estudante 

 

D3. Apresente a sua produção para a turma considerando os seguintes pontos: 

Resposta individual do estudante 

 

- A Descrição das reações químicas em linguagem  discursiva. 

- Quais são os reagentes e quais são os produtos. 

-A conservação de massas  nas reações químicas. 
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D4. Observe a apresentação  dos colegas  e registre  no caderno todas as 

equações químicas apresentadas pelos grupos. 

Mg + O2→ MgO 

SO2 + O2 →SO3 

Ca + O2 → CaO 

H2 + O2 → H2O 

N2 + O2→N2O 

H2 + Cℓ2 → HCℓ 

Na + O2 → Na2O 

AgCℓ →  Ag + Cℓ2 

 

 

DESENVOLVENDO AS IDEIAS 

Abra a simulação Balanceamento de Equações Químicas  

do simulador Phet no navegador do computador 

https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-

equations/latest/balancing-chemical-equations_pt_BR.   

 

D1. Explore a simulação Balanceamento de equações  químicas. 

Registre no seu caderno as equações balanceadas: 

a) Síntese da amônia 

1N2 + 3H2 → 2NH3 

b) Hidrólise 

H2O → H2 + O2 

c) Queima dometano 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

D2. De que forma a simulação indica que uma equação foi corretamente 

balanceada? 

R.Através da ferramentas que acompanham o simulador. Elas indicam o 

equilíbrio de uma balança ou aprece uma carinha alegre indicando o acerto da 

equação química. 

 

D3. Para cada equação balanceada, indique o número total de moléculas no 

SIMULAÇÃO 
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quadro a seguir: 

Quadro 4 – número de moléculas 

 

Reação 

Número de moléculas 

Reagentes (lado esquerdo) Produtos (lado 
direito) 

Produção de amônia 2 1 

Hidrólise da 

Água 

1 2 

Combustãodo 

Metano 

2 2 

 

D4. O número de moléculas dos reagentes é igual ao número de moléculas dos 

produtos? 

Justifique sua resposta. 

Não. Cada equação química tem uma quantidade de produtos que se relaciona 

ao tipo de reação química que ocorreu. 

D5. Para cada equação balanceada, indique o número total de átomos no 

quadro a seguir:                   

                                                   Quadro 5- número de átomos 

 
Reação 

Número de átomos 

Reagentes (lado 

esquerdo) 

Produtos (lado direito) 

Produção de amônia 8 8 

Hidrólise 

da água 

6 6 

Combustão 

do metano 

9 9 

 

D6. O número de átomos dos reagentes é igual ao número de átomos dos 

produtos? Justifique sua resposta. 

R. Sim. As equações químicas da atividade que representam reações 

químicas,apesar dos átomos dos reagentes e produtos serem iguais, as 

moléculas são diferentes. 
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D7. Com base nos exercícios anteriores, responda: o que é igual entre os lados 

esquerdo e direito de uma equação química? Explique sua resposta, 

relacionando-a com a lei de Lavoisier. 

R. Os átomos. De acordo com a lei deLavoisier  “na natureza nada se cria, 

nada se perde tudo se transformam”, os a´tomos se rearranjaram e formaram 

novas substãncias. 

 

SISTEMATIZANDO AS IDEIAS 

Texto 4-Qual a diferença entre uma reação química e uma equação 

química? 

 

Na atividade anterior examinamos a representação de diferentes 

fenômenos utilizando o modelo de partículas a partir da descrição e da 

equação química do mesmo com o uso das massinhas de modelar. Você pode 

concluir que em uma reação química o que ocorre é um rearranjo dos átomos. 

A equação química representa uma reação química por meio das fórmulas das 

substâncias que reagem– os reagentes – e formam outras 

substânciaschamadas de produtos. 

A proporção dos reagentes e dos produtos é indicada por números 

inteiros,chamados de coeficientes estequiométricos. Eles indicam a proporção 

em que as substâncias reagem ou se formam. E quando não aparece o 

coeficiente na frente da fórmula da substância quer dizer que ele é igual a 1. 

Assim: 

2Cu2O(s) + C(s) → 4Cu(s) + 2CO2(g) 

Na equação acima temos a proporção dos reagentes 2Cu2O reagindo 

com 1Cu para formar 4Cu e 2CO2. Também temos os estados físicos de cada 

substância indicados entre parênteses e o coeficiente estequiométrico 

representando a quantidade de matéria (mol). 

A quantidade de matéria (mol) está relacionada a quantidade de 

partículas que compõe um sistema. O que foi observado no simulador Phet. 

Ao utilizar o simulador Phet para balancear as equações de síntese da 

amônia, hidrólise e queima do metano visualizamos que quando as equações 

não estavam balanceadas a balança apresentava um desequilíbrio. Em 
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contrapartida, ao acertar os coeficientes das substâncias a balança 

apresentava-se equilibrada, indicando o balanceamento da equação química. 

Vimos que no balanceamento o número de moléculas ou fórmulas 

químicas dos reagentes e produtos muitas vezes é diferente. Já em relação 

aos átomos, temos o número de átomos nos reagentes equivalentes ao 

número de átomos nosprodutos. 

Ao calcular a quantidade de matéria (mol) em gramas nos reagentes e 

produtos de uma equação química balanceada também será observado que é 

equivalente. No simulador isso foi indicado pela balança equilibrada, mostrando 

a conservação das massas. 

Podemos verificar quantitativamente, a quantidade de matéria (mol), em 

gramas a partir das massas atômicas dos elementos químicos indicadas na 

tabela periódica. O que será mais detalhado em outro momento. 

Constatamos então, que as reações químicas são caracterizadas pela 

transformação dos materiais em novos materiais e há conservação dos átomos 

e das massas. 

Comoforma  novos  materiais,  as  propriedades  específicas  dos  

materiais, como densidade, solubilidade, temperatura de fusão e ebulição são 

alteradas. 

  

MÓDULO 3 - O que aprendemos? 

Objetivo: promover o engajamento dos estudantes por meio de atividades 

diversificadas; utilizar o computador e o celular como recurso pedagógico no 

ambiente escolar. 

 

ATIVIDADE 5 – Hora de mostrar o que aprendemos 

Ao professor 

Na atividade a seguir sugerimos que o professor utilize o aplicativo quizlet para os 

alunos estudarem reações químicas de várias formas.  O aplicativo pode ser acessado 

por meio do celular ou computador. Orientamos  que o professor estimule o 

desenvolvimento de habilidades como:  trabalho em equipe, fazer relações, agilidade, 

curiosidade entre outras. 

Sugestão: O Quizlet pode ser acessado pelo computador ou pelo celular 

e existe várias possibilidades de utilizá-lo. Aqui sugerímos o uso dessa 
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ferramenta através do celular.   

Vamos jogar! 

Abra o jogo no navegador do seu celularhttps://quizlet.com 

Na página inicial localize reações químicas 1. Clique em combinar.  Agora é só iniciar. 

Aquele que combinar os cartõesem menos tempo vence o jogo. 

Resposta individual do estudante 

 

 

ATIVIDADE 6 – Testando os conhecimentos 

Ao professor 

Neste momento, sugerimos que o professor convide os  

alunos a responderem  um  questionário no google drive. 

 

Abra a avaliação através do link abaixo,utilizando o  

 aparelho  de celular, tablet ou computador. Respondas 

 as questões propostas.  

https://forms.gle/MGPE9z9CTUWDTo2W9 

Resposta individual do estudante 

 

 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
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