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 Caro(a) aluno(a), 

Neste Caderno, você compreenderá melhor um material essencial para a sobrevivência hu-
mana: a água. Este será o momento de aprofundar seus conhecimentos acerca desse assunto e desco-
brir novos fatos sobre essa substância vital. Por exemplo, será que toda água potável é pura? Por que 
será que mexer com a eletricidade estando com o corpo molhado é tão perigoso? De onde será que 
vem o oxigênio que os peixes respiram? Será que é o oxigênio proveniente da molécula H2O? Por 
que os metais conduzem corrente elétrica, mas a madeira não? Você conhecerá as explicações dadas 
pela Ciência para essa propriedade dos materiais, verificando que o domínio desse conhecimento 
permitiu ao homem desenvolver equipamentos e tecnologias utilizados atualmente por todas as 
pessoas.

Outro assunto abordado neste Caderno permitirá a compreensão de um importante con-
ceito químico: as ligações químicas. Depois de estudá-las, você poderá relacionar as propriedades 
dos materiais com o modelo de ligação química que ocorre com os átomos que constituem esses 
materiais. Assim, você terá elementos para explicar, por exemplo, por que o álcool evapora mais 
rapidamente do que a água ou por que uma mesma substância pode ser sólida, líquida ou gasosa 
dependendo da temperatura.

Você aprofundará seus conhecimentos sobre as ligações químicas, estudando as relações 
entre esse conceito químico e as transformações químicas, que têm sido estudadas desde a 1a série 
do Ensino Médio. O papel da energia nessas transformações também será retomado e você poderá 
compreender, por exemplo, por que a queima da madeira libera calor – conhecimento que revolu-
cionou o modo de vida das pessoas.

Finalmente, você aprenderá como o envolvimento da energia em uma transformação quí-
mica é representado na linguagem científica. Conhecer formas de expressar fenômenos da natureza 
é importante para expandir o repertório de conhecimentos que lhe possibilitará não só entender 
melhor novos conceitos científicos, como também explicá-los com outros recursos além da lingua-
gem verbal.

O bom uso deste Caderno, a sua dedicação aos estudos e o auxílio de seu professor serão 
os reagentes para essa nova etapa que se inicia, rumo a mais uma parte do instigante e desafiador 
universo da Química. Afinal, o conhecimento nos transforma!
 Bom estudo!

Equipe Curricular de Química
Área de Ciências da Natureza

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 
PROPRIEDADES DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Água pura e água potável

Considerando a importância da água para a existência de vida no planeta, nesta atividade va-
mos procurar estabelecer a diferença entre água pura e água potável. É importante que você tenha 
conhecimentos sobre o tema para refletir a respeito da escassez de água tratada, do seu mau uso, 
do desperdício e das possíveis atitudes individuais e coletivas que têm o objetivo de minimizar os 
problemas detectados. Vamos iniciar com a leitura de um texto.

Leitura e análise de texto

A água pura

A vida, como a conhecemos, depende da água, a substância mais abundante nos tecidos 
animais e vegetais, bem como na maior parte do mundo que nos cerca. Três quartos da super-
fície terrestre são cobertos de água: 97,2% formam os oceanos e mares; 2,11%, as geleiras e as 
calotas polares; e 0,6%, os lagos, os rios e as águas subterrâneas. Esta última é a fração de água 
aproveitável pelo homem, que pode utilizá-la para abastecimento doméstico, indústria, agricultura, 
pecuária, recreação e lazer, transporte, geração de energia e outros.

Para abastecer 19 milhões de habitantes da Grande São Paulo são produzidos 5,8 bilhões 
de litros de água tratada por dia. Essa água provém dos sistemas Cantareira, Alto do Tietê e Rio 
Grande. Embora a ONU recomende o consumo per capita de 110 litros de água, a média da 
capital tem sido de 221 litros por dia por habitante (dados de 2008). Levando-se em conta não 
só o consumo, mas também a perda de água por vazamentos, desperdício e outros, o Instituto 
Socioambiental (ISA) está promovendo uma campanha para combater o desperdício de água.

Tanto as águas “doces” como as “salgadas” são imensas soluções aquosas, que contêm mui-
tos materiais dissolvidos. Assim, a água na natureza não se encontra quimicamente pura. Mes-
mo as águas da chuva e a destilada nos laboratórios apresentam gases dissolvidos, como o CO2, 
o O2 e o N2, provenientes de sua interação com a atmosfera. É a presença desses gases e também 
de sais e outros compostos que torna a água capaz de sustentar a vida aquática – os peixes e 
outros seres não poderiam viver em água pura: eles necessitam do oxigênio dissolvido na água 
para sua respiração.

Uma substância apresenta um conjunto de propriedades específicas que podem ser usadas 
para a sua identificação.

Elaborado por Maria Eunice Ribeiro Marcondes e Yvone Mussa Esperidião especialmente para o São Paulo faz escola.
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Conforme você estudou na série anterior, para reconhecer se uma amostra se encontra pura, do 
ponto de vista químico, é necessário verificar se essa amostra apresenta um conjunto de propriedades 
constantes, como a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão, a densidade e a solubilidade, 
além de algumas características químicas específicas da substância, de acordo com a tabela a seguir.

Propriedades características de algumas substâncias

Substância
Temperatura 
de ebulição a  
1 atm (ºC)

Temperatura 
de fusão (ºC)

Densidade a 
20 ºC  

(g · cm–3)

Solubilidade 
em água 

(g · 100 g–1 de água)

Água 100 0 0,998 –

Etanol 78,5 –117 0,789 ∞

Benzeno 80,1 5,5 0,880 0,070

NaCl 1 473 801 2,17 36,0

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola. 
Fonte dos dados: LIDE, D. R. (editor-in-chief ). Handbook of Chemistry and Physics. 

73. ed. Boca Raton: CRC Press, 1992-1993.

Questões para análise do texto

1. Por que se afirma que a vida depende da água? Onde a utilizamos? Qual é sua importância para 
o ser humano? 

2. Compare, em termos de ordem de grandeza, a fração de água aproveitável pelo ser humano com 
as frações dos demais corpos de água do planeta.
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3. Compare o consumo de água per capita recomendado pela ONU com o consumo per capita, por 
dia, na cidade de São Paulo. Cite algumas possíveis causas dessa discrepância.

4. Água tratada e água pura são expressões com o mesmo significado? 

Leitura e análise de texto

A água potável

A palavra potável vem do latim potabilis, que significa “própria para beber”. Para ser ingerida, 
é essencial que a água não contenha elementos nocivos à saúde. Muitas vezes, as águas superfi-
ciais provenientes de rios, lagos ou de afloramentos naturais, destinadas ao consumo humano 
ou a outros fins, não apresentam a qualidade sanitária exigida. Por essa razão, a água para 
consumo humano deve passar por tratamento a fim de torná-la potável, isto é, atender a cer-
tos requisitos estéticos, tais como ser isenta de cor, sabor, odor ou aparência desagradável, ou 
seja, ser própria para beber. Também pode ser utilizada no preparo de alimentos ou para lavar 
louças e roupas. Deve ser também isenta de substâncias minerais ou orgânicas ou organismos 
patogênicos que possam produzir agravos à saúde. Assim, o critério de potabilidade é diferente 
do critério de pureza. A potabilidade tem como fim o auxílio da manutenção dos seres vivos, 
inclusive o ser humano. A pureza indica que a única espécie  química existente é H2O, que tem 
propriedades específicas que a caracterizam.

Atualmente, grandes problemas estão afetando o suprimento da água, como a poluição dos 
rios, lagos e lençóis freáticos por resíduos industriais, agrícolas e humanos, além da contamina-
ção por micro-organismos. Muitas vezes, essas águas contaminadas, se ingeridas, podem causar 
sérios danos à saúde.

No entanto, dependendo da finalidade a que se destina, é permitida nas águas a presença 
de espécies orgânicas e inorgânicas, como o flúor recomendado pelos dentistas. Entretanto, 
suas quantidades devem ser monitoradas, pois, em represas ou outros tipos de reservatórios, 
pode ocorrer contaminação por micro-organismos patogênicos, por metais como o chumbo, o 
zinco e outros, ou por compostos orgânicos em concentrações superiores às estabelecidas pela 
legislação, como mostra a tabela a seguir.



Química – 2a série – Volume 1

8

Tipos de contaminantes da água

Contaminantes da água Exemplos

Resíduos que consomem O2 
dissolvido Resíduos de animais e vegetais em decomposição

Agentes patogênicos Micro-organismos
Nutrientes vegetais Fosfatos e nitratos

Compostos industriais inorgânicos Ácidos, bases e íons de metais (Fe2+, Hg2+, Cd2+, 
Cr3+, Pb2+)

Produtos industriais orgânicos Praguicidas, detergentes e petróleo

Material radioativo Restos de mineração e processamento de materiais 
radioativos

Material em suspensão Sedimentos de erosão da terra
Calor Água usada para resfriamento na indústria

Uma ocorrência no Rio de Janeiro, no ano 2000, que alarmou a população, foi a sé-
rie de notícias sobre a contaminação da água por chumbo. Esse metal, na forma de Pb2+  

(cátion chumbo II), havia sido detectado em amostras de água coletadas em residências onde 
as tubulações ainda eram constituídas de chumbo. Esse metal, no ser humano, deposita-se nos 
ossos, na musculatura, nos nervos e rins, provocando estados de agitação, epilepsia, tremores, 
perda de capacidade intelectual, anemias e, em casos extremos, uma doença chamada satur- 
nismo. Atualmente, minimizou-se esse mal, pois o uso de tubulações de chumbo foi 
descartado, tornando-se obrigatória a utilização de tubulações fabricadas com cloreto de 
polivinila (PVC).

O alumínio é outro contaminante que tem causado temor à população. Alguns pes-
quisadores acreditam que sua presença na água potável pode ser aumentada caso em seu 
tratamento seja utilizado o alume. O uso de panelas de alumínio também pode aumentar 
a quantidade desse contaminante nos alimentos nelas processados. As pesquisas indicam 
que o consumo de água potável com mais de 100 ppb (0,1 mg · L–1)1 de alumínio pode 
causar danos neurológicos, como perda de memória, e contribuir para agravar a incidência 
do mal de Alzheimer. Além desses contaminantes, deve-se considerar ainda os nitratos. 
O excesso de nitratos na água que bebemos pode causar, tanto em bebês recém-nascidos 
quanto em adultos com certa deficiência enzimática, a doença conhecida como “mete-
moglobinemia” ou “síndrome do bebê azul”. Bactérias presentes no estômago do bebê ou 
em mamadeiras mal lavadas e mal esterilizadas podem reduzir o nitrato a nitrito, como 
mostra a equação:

NO3
– (aq) + 2 H+(aq) + 2 e–  NO2

–(aq) + H2O(l)
nitrato nitrito
Interagindo com a hemoglobina, o nitrito a oxida impedindo, dessa forma, a absorção e o 

transporte adequados de oxigênio às células do organismo. Em razão da falta de hemoglobina, 
na sua forma reduzida e que dá a cor vermelha ao sangue, o bebê é acometido de insuficiência 
1 1 ppb = 0,01 ppm; 100 ppb = 0,1 ppm = 0,1 mg · L–1.
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respiratória, perdendo a sua cor natural para uma cor azul-arroxeada. Nos adultos, essa doença 
pode ser controlada, pois a hemoglobina oxidada pode retornar com facilidade à sua forma 
reduzida, transportadora de oxigênio, e o nitrito se oxidar novamente a nitrato. 

A Portaria no 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, estabelece os pro-
cedimentos e responsabilidades relativos ao controle e à vigilância da qualidade da água para con-
sumo humano e seu padrão de potabilidade. Alguns desses dados são mostrados nas tabelas a seguir.

Alguns componentes que afetam a qualidade organoléptica da água

Componentes que afetam a qualidade 
organoléptica

Concentração máxima permitida (miligrama 
por litro de água)

Alumínio (Al3+) 0,2
Cloretos (Cl–) 250,0
Cobre (Cu2+) 1,0
Zinco (Zn2+) 5,0
Ferro total (Fe2+ e Fe3+) 0,3
Manganês (Mn2+) 0,1

Valores de concentração máxima permitida de alguns elementos na água  
potável e seus efeitos sobre a saúde no Brasil

Elementos que 
afetam a saúde

Fontes principais
Concentração 

máxima permitida 
(mg · L–1)

Efeitos sobre os seres 
humanos

Arsênio
Despejos industriais, 
efluentes de minerações, 
inseticidas, herbicidas

0,01 Distúrbios gastrintestinais, 
cancerígeno e teratogênico2

Bário Atividades industriais e 
de extração da bauxita 0,7 Paralisia muscular

Chumbo Aditivos de gasolina, 
tintas 0,01 Náuseas, irritabilidade, 

danos no cérebro
Crômio Indústrias galvânicas 0,05 Cancerígeno e mutagênico
Mercúrio Indústria eletroquímica 0,001 Neurotóxico e mutagênico

Cianetos
Descarte de processos de 
mineração e da indústria 
eletroquímica 

0,07
Irritante para os olhos, 
venenoso em contato com a 
pele, letal

Nitratos
Dejetos humanos, ativi-
dades agrícolas e algumas 
atividades industriais

10 Metemoglobinemia

Cádmio Despejos de processos 
industriais 0,005 Disfunção renal, hiperten-

são, arteriosclerose

Alumínio Águas potáveis purificadas 
com alume 0,2 Perda de memória, mal de 

Alzheimer
2 Teratogênico: alteração não hereditária no feto.
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Questões para análise do texto

1. O que é água potável? O critério de potabilidade significa o mesmo que o critério de pureza?

2. O que é água contaminada? Por que não é própria para beber?

De acordo com a legislação brasileira vigente, a água potável deve estar em conformidade 
com o padrão microbiológico aqui apresentado.

Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano

Parâmetro Valor máximo permitido

Água para consumo humano Escherichia coli ou 
coliformes termotolerantes Ausência em 100 mL

Água na saída do tratamento Coliformes totais Ausência em 100 mL
Água tratada no sistema de 
distribuição (reservatórios 
e redes)

Escherichia coli ou 
coliformes termotolerantes Ausência em 100 mL

As instituições responsáveis pelo controle da qualidade da água em termos de potabilidade 
realizam periodicamente análises bacteriológicas para verificar a existência e a quantidade de 
micro-organismos, identificando-os como prejudiciais – ou não – à saúde, bem como análises físico-
-químicas para determinar a existência e a quantidade das espécies químicas dissolvidas em água. 

Lembrando o que ocorreu em Caruaru, no Estado de Pernambuco, em 1996, quando muitas 
mortes foram causadas em razão do tratamento inadequado da água usada em hemodiálises, é, por-
tanto, dever do cidadão estar atento à qualidade da água que usa e exigir monitoramento contínuo 
de espécies que possam afetar a saúde humana e a sobrevivência de outras espécies animais e vegetais.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
Fonte das tabelas: Portaria no 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Disponível em:  

<http://189.28.128.179:8080/pisast/saude-ambiental/vigiagua/normas-e-legislacoes>. Acesso em: 27 maio 2013.
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3. Que danos à saúde pode causar a presença de chumbo na água potável? Qual é a concentração 
máxima permitida para esse elemento na água potável, segundo a legislação brasileira? Quais são 
suas fontes?

4. Por que atualmente não se considera recomendável o uso de panelas de alumínio?

5. Que malefícios à saúde pode causar a presença de nitratos na água que bebemos? 

1. Faça, no caderno, uma síntese das ideias desenvolvidas nos textos, utilizando uma tabela seme-
lhante à que segue. Entregue-a ao professor.

Ideia principal Pormenores importantes Conclusões e implicações

2. Segundo um levantamento informal de 1992, a água potável de 1⁄3 das casas de uma certa cidade 
tinha níveis de chumbo da ordem de 10 ppb. Supondo que um morador de uma dessas casas beba 
aproximadamente 2 litros de água por dia, calcule quanto de chumbo esse adulto ingere diariamente.
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3. Examine a tabela apresentada a seguir, que contém resultados de análises de algumas águas, 
distribuídos de acordo com os elementos químicos presentes (As, Ba, Pb, Hg, Al, Cu e Mn), 
levando em conta que a unidade mg · L–1 significa que em 1 L da água analisada está contido 
1 mg da espécie química considerada. Avalie a potabilidade dessas águas, utilizando as informa-
ções das tabelas do texto “A água potável”. Aponte também os possíveis efeitos que essas águas 
podem causar se forem ingeridas. Apresente o resultado de sua análise em forma de tabela.

Espécie  
química

Amostra A  
(mg · L–1)

Amostra B  
(mg · L–1)

Amostra C  
(mg · L–1)

Amostra D 
(mg · L–1)

As – 0,05 1 0,001

Ba 0,8 0,50 0,001 1 000

Pb – 0,015 0,05 0,01

Hg – 0,00010 – 10

Al 0,1 0,18 0,20 10

Cu 1,09 0,89 – 0,90

Mn 0,01 0,10 1,00 0,98

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Amostra
Concentração maior que a 

máxima permitida
Efeitos tóxicos possíveis
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 
DISSOLUÇÃO DE MATERIAIS EM ÁGUA E MUDANÇA  
DE SUAS PROPRIEDADES

Atividade 1 – Até quanto um sólido é solúvel em água?

Neste estudo, você vai estimar a quantidade máxima de sulfato de cobre pentaidratado que 
pode ser dissolvido em certo volume de água, à temperatura ambiente. 

 

!
?

Materiais e reagentes

5 tubos de ensaio de mesmas dimensões (altura e diâmetro);

estante para tubos de ensaio;

5 rolhas para vedação;

1 bastão de vidro;

1 proveta de 50 mL;

massas conhecidas de CuSO4 . 5 H2O: 1,5 g; 2,5 g; 4,2 g; 5,0 g; 6,0 g;

água destilada.

Procedimento

1. Coloque nos tubos de ensaio as diferentes massas de sulfato de cobre e indique no ró-
tulo de cada um a massa nele contida.

2. Disponha-os na estante para tubos de ensaio em ordem crescente de massas.

3. Meça com a proveta o volume de 20 mL de água e adicione-o ao primeiro tubo. 

4. Vede o tubo com a rolha e agite a mistura várias vezes. Recoloque-o na estante.

5. Proceda do mesmo modo com os outros tubos.

Compare as misturas resultantes em relação ao aspecto homogêneo ou heterogêneo, à cor e à 
presença ou não de sólido. Anote suas observações na tabela a seguir.
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Analise os dados coletados e responda às questões a seguir.

1. Ocorreu dissolução total do sólido em todos os tubos? Se quiser complementar sua resposta, 
descreva suas observações por meio de um desenho no seu caderno ou numa folha avulsa.

2. Como explicar o depósito de sólido (corpo de fundo) nos tubos IV e V? 

3. É possível relacionar a constância da cor com a quantidade dissolvida? Justifique.

4. O que poderia ocorrer se fosse adicionado mais 1,0 g de sólido ao tubo II? E ao tubo IV?  
Justifique. 

5. Pode-se estimar a quantidade máxima de CuSO4 . 5 H2O capaz de se dissolver em 20 mL de 
água? E em 100 mL de água? 

Tubo Massa de  
CuSO

4 
.
 
5H

2
O (g)

Volume de 
água (mL)

Aspecto  
homogêneo ou 

heterogêneo

Comparação 
de cor

Presença 
ou não de 

sólido

I 1,5 20

II 2,5 20

III 4,2 20

IV 5,0 20

V 6,0 20
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1. Faça um pequeno resumo sobre o que você aprendeu ao fim desta atividade. Esse resumo pode 
ser feito na forma de um fluxograma que mostre os passos seguidos e as conclusões elaboradas. 
Em folha à parte, entregue-o ao professor.

2. Considere a tabela a seguir que indica as solubilidades de alguns solutos da água do mar em  
g · 100 g–1 de água.

Solubilidade de alguns solutos da água do mar (25 oC e 1 atm)

Soluto Fórmula Solubilidade (g · 100 g–1 de água)

Cloreto de magnésio MgCl2 54,1

Sulfato de cálcio CaSO4 6,8 . 10–3

Carbonato de cálcio CaCO3 1,3 . 10–3

Cloreto de sódio NaCl 36,0

Brometo de sódio NaBr 1,2 . 102

Sulfato de magnésio MgSO4 36,0

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

a) Por que é possível comparar as solubilidades dos diferentes solutos?

b) Qual dos sais é o mais solúvel? Qual é o menos solúvel? 

c) 20 g de cloreto de sódio foram colocados para dissolução em 50 g de água. A mistura resul-
tou homogênea? Justifique. 
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Atividade 2 – A vida depende da água: outras propriedades do solvente água

A espécie química água apresenta propriedades muito peculiares e diferentes da maioria dos 
outros líquidos. São essas propriedades que a tornam responsável por várias das interações e trans-
formações que ocorrem no planeta. Vamos estudar algumas dessas propriedades.

Situação 1 – Calor específico

Uma das características mais importantes é o seu calor específico – capacidade de absorver ou 
perder calor. 

Calor específico de alguns líquidos a 1 atm e a 25 ºC

Líquido Calor específico (J · g–1 . ºC–1)

Água 4,18

Etanol 2,44

Acetona 2,17

Benzeno 2,37

Glicerina 2,37

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

d) Uma solução aquosa contém como solutos os cloretos de sódio e de magnésio em iguais 
concentrações. Submetendo-se essa solução à evaporação, qual sólido se deposita primeiro, 
separando-se da solução? Justifique. 

     Desafio!

Em exames radiológicos gastrintestinais, utiliza-se para contraste solução saturada de  
sulfato de bário (BaSO4). No entanto, para um indivíduo de 60 kg de massa corpórea, o 
limite de tolerância da espécie química íon bário (Ba2+) no organismo humano é de 0,7 g. 
Levando-se em conta que a solubilidade do BaSO4 em água é de 2,3 . 10–3 g para 1 litro de 
água, explique por que a ingestão de um copo (200 mL) de solução saturada de sulfato de 
bário não é letal para esse indivíduo. 
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A água é um dos líquidos de maior calor específico que se conhece, cujo valor é 4,18 J · g–1 . ºC–1. 
Comparando-a com o etanol (álcool comum), vemos que o calor específico dele é 2,44 J · g–1 . ºC–1. Isso 
significa que, para elevar em 1 ºC a temperatura de 1 g de água, são necessários 4,18 J e, para elevar em  
1 ºC a temperatura de 1 g de etanol, são necessários 2,44 J.

Exercícios para a sala de aula

1. Considere a seguinte situação: dois frascos fechados contendo respectivamente 1 kg de água e 
1 kg de etanol ficaram expostos ao sol durante certo tempo. Qual deles estará mais quente após 
esse tempo de exposição? Qual deles levará mais tempo para se resfriar? Justifique.

2. Como essa característica peculiar da água mantém, praticamente sem grandes variações, tanto a 
temperatura do ambiente aquático como o clima terrestre? 

Situação 2 – Densidade

Uma outra propriedade importante da água é a densidade.

Densidade da água líquida a várias temperaturas

Temperatura (ºC e 1 atm) Densidade (g . cm–3)

0 0,99984

2 0,99997

4 1,0000

6 0,99997

8 0,99988

10 0,99970

16 0,99910

20 0,99821

25 0,99707

30 0,99565
Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola. Fonte dos dados: LIDE, D. R. (editor-in-chief ).  

Handbook of Chemistry and Physics. 73. ed. Boca Raton: CRC Press, 1992-1993.
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Normalmente, para os líquidos comuns, a densidade decresce com a elevação da temperatura. 
No caso da água, porém, os dados da tabela mostram que a densidade aumenta de 0 a 4 ºC, em 
que ela é máxima, e depois decresce. Como densidade é a relação massa/volume, isso significa que, 
quando a temperatura aumenta de 0 a 4 ºC, a água se contrai, diminuindo o volume e, consequen-
temente, aumentando a densidade, uma vez que a massa não se altera com a temperatura. Acima de 
4 ºC, como o volume aumenta, a densidade decresce.

Exercícios para a sala de aula

1. Com base nessas informações e sabendo que a densidade do gelo é 0,92 g · cm–3, o gelo flutuaria 
na água a 0 ºC? E a 25 ºC?

2. O que poderia ocorrer com a água de um rio em um local onde a temperatura ambiente fosse 
igual ou inferior a 0 ºC? Justifique. 

3. O que poderia acontecer com a vida em um lago se a densidade do gelo fosse maior que a da 
água líquida, em um dia em que a temperatura ambiente fosse igual ou menor que 0 ºC? 

Situação 3 – Condutibilidade elétrica da água

Para observar a manifestação de condutibilidade elétrica associada a materiais, pode-se usar um 
dispositivo semelhante ao da figura, em que as ligações são feitas em paralelo. 

fios 
desencapados

interruptor
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Quando as extremidades do fio são introduzidas no material, uma ou mais lâmpadas poderão 
acender, dependendo da capacidade que o material tem de conduzir corrente elétrica. Na água desti-
lada, por exemplo, quando os dois fios são introduzidos, nota-se que somente a lâmpada de neônio (a 
menor) se acende. Como corrente elétrica pressupõe movimento de cargas elétricas, o fato observado 
leva a supor que na água estão presentes partículas portadoras de cargas elétricas livres (chamadas de 
íons), capazes de se movimentar, transportando energia elétrica. Contudo, ao se colocar o dispositivo 
de medir condutibilidade elétrica na água de torneira, percebe-se um brilho mais intenso do que o 
observado anteriormente. Se o dispositivo for colocado em água do mar, as três lâmpadas acenderão. 
Podemos, assim, afirmar que a água do mar apresenta um grau de condutibilidade elétrica maior que 
a água potável, que, por sua vez, possui maior condutibilidade que a água destilada. 

Exercícios para a sala de aula

1. Considerando essas informações, é possível relacionar o fato de certas espécies químicas estarem 
dissolvidas na água potável com o fato de seu grau de condutibilidade elétrica ser maior que o 
da água destilada? Proponha argumentos que justifiquem sua resposta.

2. Esses argumentos poderiam ser utilizados para explicar a condutibilidade elétrica observada na 
água do mar?

3. Ao se adicionar sal de cozinha em água destilada e medir a condutibilidade elétrica com o dis-
positivo, o que você espera observar?

4. Apresente um resumo da situação analisada e destaque a propriedade que estudou, qual sua 
importância para a vida etc.
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Atividade 3 – Como a presença de solutos afeta as propriedades do solvente?

1. Sabendo que a densidade do ovo não mudou com a adição de sal, explique a flutuação do ovo.

2. Analise os dados a seguir:

Soluções de NaCl (% massa) Densidade a 25 ºC (g · cm-3)

0,53 1,000

3,0 1,010

5,4 1,035

14,3 1,101

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

 Agora relacione o que ocorreu com o ovo ao que ocorre com a densidade da solução de NaCl, à 
medida que aumenta a quantidade de cloreto de sódio.

Demonstração experimental

O professor vai colocar água em um copo grande até ¾ de sua altura. Com cuidado, 
introduzirá um ovo cru nessa água. Como era de se esperar, ele afunda porque é mais denso 
que a água. O professor adicionará sal de cozinha à água, agitando cuidadosamente, até que 
o ovo flutue.

     Desafio!
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3. Será que a presença de sal também altera a temperatura de ebulição da água pura? Justifique sua 
resposta considerando os dados da tabela a seguir.

Temperaturas de ebulição de dife-
rentes soluções aquosas de NaCl

Concentração 
de NaCl  
(g · L–1)

Temperatura 
de ebulição da 
solução (ºC) à 

pressão de 1 atm

30 100,5
58 101,1
115 102,3
170 103,3

A água do Mar Morto é a mais salgada do mundo. O Mar Morto é um lago situado na foz do 
Rio Jordão, na fronteira entre Israel e Jordânia, na região ocidental da Ásia (300 m abaixo do nível 
do mar). Nesse lago, a concentração de sais dissolvidos é nove vezes maior que a das águas dos ocea-
nos. Um litro de água do Mar Morto pesa 1 170 g. Um litro de água de rios pesa 990 g.

1. Por que as pessoas boiam mais facilmente no Mar Morto? 

2. Se você determinasse a temperatura de ebulição de uma amostra da água do Mar Morto, ela seria maior, 
menor ou igual à de uma amostra de água do mar do litoral do Estado de São Paulo? Explique.

3. Por que a alta salinidade do Mar Morto impede que nele existam peixes e vida vegetal? (Sugestão 
de leitura: GEPEQ. Interações e transformações: Química para o Ensino Médio: livro de labora-
tório. São Paulo: Edusp, 1998, v. 1. p. 47-49.) 

VOCÊ APRENDEU?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 
CONCENTRAÇÃO DE SOLUÇÕES

Como você viu, há materiais que se dissolvem em água em determinadas quantidades. A quan-
tidade de soluto presente em uma solução pode ser expressa de diferentes maneiras. Nesta atividade, 
você vai aprender como expressar concentrações de soluções e saber como e quando utilizá-las.

Atividade 1 – Entendendo o significado da concentração de uma solução

1. As concentrações máximas permitidas por lei de certos elementos químicos na água potável 
estão apresentadas na tabela a seguir.

!
?

Elementos que 
afetam a saúde

Concentração 
máxima  

permitida  
(mg . L–1)

Quantidade 
máxima contida 

em 1 L  
(em mg)

Quantidade 
máxima contida 

em 2 L 
(em mg)

Quantidade 
máxima contida 

em 4 L 
(em mg)

Arsênio (As)   0,01   0,01   0,02

Bário (Ba) 0,7 0,7 1,4

Chumbo (Pb)   0,01   0,01   0,02

Mercúrio (Hg)     0,001     0,001     0,002

Interprete os dados da tabela, comparando as quantidades dissolvidas em 1 litro de água potável 
e em 2 litros, e complete os dados da última coluna. A razão massa do soluto/volume da solução 
(água potável) é a mesma? 
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FONTE SÃO SEBASTIÃO 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA PROVÁVEL (mg · L–1) 

Sulfato de estrôncio: 2,25. Sulfato de cálcio: 15,84. Hidrogenocarbonato de cálcio: 102,72. 
Hidrogenocarbonato de magnésio: 36,52. Hidrogenocarbonato de potássio: 6,40. Hidrogeno-
carbonato de sódio: 37,40. Cloreto de sódio: 11,62. Fluoreto de sódio: 0,52. Fluoreto de lítio: 
0,08. Óxido de zinco: 0,01.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
pH a 25 ºC: 7,2 – Temperatura da água na fonte: 23 ºC – Condutividade elétrica a 25 ºC 

em mhos · cm–1 2,5 . 10-4 – Resíduo de evaporação a 180 ºC: 171,82 mg · L–1.

REGISTRO NO MS PORT. No 00000/000/00
CNPJ 000000000/000-00

INDÚSTRIA BRASILEIRA

a) Como está expressa a composição dessa água mineral? Seria mais conveniente expressar a 
concentração em g · L–1? Justifique.

b) Qual é a concentração de hidrogenocarbonato de sódio nessa água? 

c) Se forem colocados 100 mL dessa água em um copo e 200 mL em outro, qual será a con-
centração de hidrogenocarbonato de sódio em cada um dos copos? Justifique sua resposta.

d) Que massa de hidrogenocarbonato de sódio uma pessoa ingere ao beber 100 mL dessa água? 
E ao beber 200 mL? 

2. Analise as informações contidas em um rótulo de água mineral.
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VOCÊ APRENDEU?

e) Que volume de água uma pessoa deve beber para ingerir 18,7 mg de hidrogenocarbonato de 
sódio?

f ) Considerando todos os hidrogenocarbonatos presentes nessa água mineral (hidrogenocar-
bonato de cálcio, de magnésio, de potássio e de sódio), que massa total de sais hidrogeno-
carbonato uma pessoa ingere ao beber 100 mL dessa água? E ao beber 200 mL? 

1. Muitos medicamentos com os quais lidamos em nosso dia a dia informam em seus rótulos ou 
bulas a concentração do componente ativo. Por exemplo, um medicamento antiespasmódico 
(X) contém 75 mg do componente ativo (dimeticona) por mL. Outro medicamento, antitérmi-
co (Y), contém 200 mg do componente ativo (paracetamol) por mL. 

Antiespasmódico X Antitérmico Y
  Concentração:   Concentração:

a) Indique nos respectivos rótulos as concentrações dos componentes ativos desses medica-
mentos em g · L–1.

b) A importância de conhecer a composição de um medicamento está na dose que o médico 
deve recomendar. Para o medicamento antiespasmódico, a dose recomendada para adultos 
é de 16 gotas, três vezes ao dia. Como é possível saber a massa de dimeticona que se pode 
ingerir por dia? (Considere o volume de 1 gota = 0,05 mL.)

2. Você precisa preparar 250 mL de uma solução de NaOH de concentração igual a 20 g · L–1. Que 
massa de NaOH você deve usar?
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1. Um frasco contém uma solução de sulfato de cobre pentaidratado 50 g · L–1. Que volume dessa 
solução deve ser medido para se ter 12,5 g de sulfato de cobre?

2. Determinou-se a massa de 4,0 g de hidróxido de sódio. Que volume de solução deve ser prepa-
rado para que sua concentração seja 20 g · L–1?

Atividade 2 – Expressando a concentração em porcentagem em massa e 
porcentagem em volume

Em nossa vida diária é comum encontrarmos concentrações expressas em porcentagem. 

1. Considere as informações a seguir.

Ácido acético no vinagre 4 a 6% (m/V)
NaCl no soro fisiológico 0,9% em massa (m/m)
Cloro na água sanitária 2 a 2,5% (m/m)

Essa unidade pode expressar a massa de soluto em 100 g da solução (porcentagem em massa) ou 
a massa de soluto em 100 mL da solução (porcentagem em massa/volume) e ainda pode expressar 
o volume de soluto em 100 mL da solução (porcentagem em volume).

a) A concentração de NaCl no soro fisiológico está expressa em porcentagem em massa. Qual é a 
massa de NaCl presente em 100 g de soro? Qual é a massa de água nessa quantidade de soro?
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b) Qual é a massa de NaCl necessária para se preparar 500 g de soro?

Atividade 3 – Expressando a concentração em partes por milhão – ppm

A unidade ppm indica quantas partes de um componente estão presentes em 1 milhão de partes 
da mistura. Essas partes podem ser massa, volume etc. Essa unidade é útil quando os componentes 
da solução estão presentes em quantidades muito pequenas.

1. A legislação brasileira estabelece que a água, para ser potável, deve conter no máximo 
0,0002 mg · L–1 de mercúrio. Expresse essa concentração em ppm.

2. O padrão estadunidense estabelece o limite de tolerância de 0,5 ppm de mercúrio (Hg) em 
peixes como a truta. Considerando uma truta de 1 kg, calcule:

a) A massa de Hg, em miligramas, correspondente a essa concentração.

b) Se uma pessoa, ao comer truta, tivesse ingerido 0,10 mg de mercúrio, que massa de truta 
teria comido? 

Atividade 4 – Alterando a concentração das soluções – diluição

Considere três provetas (I, II e III) contendo, cada uma delas, 100 mL de solução de 
CuSO4 · 5 H2O, na concentração de 50 g · L–1 .
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a) b) c)

1. Qual é a massa em gramas de sulfato de cobre presente nos 100 mL em cada proveta (Figura a)?

2. Adicionando água à proveta II até que o volume alcance 200 mL, a massa de sulfato de cobre 
contida nessa proveta se altera? O que muda? Qual é a concentração em g · L–1 da solução nessa 
proveta (Figura b)? 

3. Adicionando água à proveta III até que o volume alcance 400 mL, qual deve ser a concentração 
dessa solução? Explique seu raciocínio (Figura c).
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1. Tem-se uma solução de NaOH 20 g · L–1. Retirou-se 20 mL dessa solução, colocou-se em uma 
proveta e adicionou-se água até completar o volume de 100 mL. Qual é a concentração da nova 
solução?

2. Deseja-se preparar 500 mL de solução de Na2CO3 10 g · L–1 a partir de uma solução desse mes-
mo soluto 50 g · L–1. Que volume dessa solução deve ser utilizado e diluído até 500 mL?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 
UTILIZANDO A GRANDEZA QUANTIDADE DE MATÉRIA 
PARA EXPRESSAR A CONCENTRAÇÃO DE SOLUÇÕES

Outra maneira muito comum de expressar concentração é utilizar a grandeza quantidade de 
matéria, cuja unidade é o mol.

Atividade 1 – Expressando a concentração em mol · L–1

1. Suponha que os rótulos de dois frascos contendo soluções de concentrações diferentes de 
sulfato de cobre pentaidratado tenham se soltado. Pela cor das soluções é possível saber qual 
das duas é a mais concentrada. Sua tarefa é recolocá-los em seus devidos frascos. Considere os 
rótulos:

Rótulo 1 Rótulo 2

CuSO4 . 5 H2O CuSO4 . 5 H2O

Concentração: 
0,50 mol · L–1

Concentração: 
24,95 g · L–1

a) O que cada rótulo está informando?

b) Para comparar os dois rótulos e decidir qual é o da solução mais concentrada é preciso ex-
pressar as concentrações das soluções na mesma unidade. Para isso é necessário determinar 
a massa de um mol do sal (massa molar). A partir do cálculo da massa molar, expresse as 
concentrações numa mesma unidade e decida qual dos rótulos deve ser colocado na solução 
de cor mais intensa.

!
?

Rótulo 1 Rótulo 2

CuSO4 . 5 H2O CuSO4 . 5 H2O
0,50 mol · L–1 ou  g · L–1 24,95 g · L–1 ou  mol · L–1
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Atividade 2 – Aplicando os conceitos de concentração

Comparando concentrações de elementos presentes na água do mar

1. Na água do mar encontramos sais de sódio, cálcio, magnésio e potássio, entre outros, dissol-
vidos. A tabela a seguir apresenta a concentração dessas espécies em uma amostra de água do 
mar. Expresse, para cada um dos elementos, a concentração em mol · L–1, para que possamos 
comparar o número de partículas de cada um desses elementos presentes nessa água.

Elemento Símbolo do elemento
Concentração  

(g · L–1)
Concentração  

(mol · L–1)

Sódio 10,5

Magnésio 1,26

Cálcio 0,41

Potássio 0,39

As massas molares podem ser conhecidas consultando-se a tabela das massas atômicas.

Complete a tabela com os símbolos dos elementos.

Apresente sua resolução.

Compare o valor obtido com o de outro colega que escolheu o mesmo elemento. O valor 
obtido é igual? Se não, discuta com os colegas os cálculos realizados.

Coloque o valor calculado na tabela e preencha-a com informações dos outros grupos.

Análise dos dados

1. Qual das espécies apresenta o maior número de partículas dissolvidas por litro de água do mar?

2. Considerando as quantidades dissolvidas e as massas molares, explique os valores das concen-
trações em mol · L–1 obtidos para o cálcio e o potássio.

3. Que massa de magnésio deveria estar dissolvida em 1 litro de água do mar para que houvesse 
um número de partículas igual ao do sódio nesse volume?

4. Elabore um texto que explique os procedimentos que você utilizou, suas conclusões e quais 
foram suas aprendizagens.



Química – 2a série – Volume 1

31



Química – 2a série – Volume 1

32

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5  
OXIGÊNIO DISSOLVIDO NA ÁGUA: UMA QUESTÃO  
DE QUALIDADE

A presença de gás oxigênio dissolvido em corpos d’água é, também, um parâmetro de qualidade 
dessas águas. Para entender melhor a problemática associada à presença de O2 em lagos, rios, reser-
vatórios etc., faremos um estudo, iniciando pela leitura de dois textos. 

Atividade 1 – Discutindo a solubilidade do gás oxigênio em água

!
?

Leitura e análise de texto

Texto 1 – Pergunta feita a um consultor especializado

Formei uma lagoa e soltei alguns milhares de peixes. Uma parte morreu e me falaram que 
era falta de oxigênio na água. Então, coloquei uma bombinha jogando água para cima e os 
peixes pararam de morrer. Necessito de mais esclarecimentos sobre o assunto.

Fonte: Globo Rural, n. 178, ago. 2000.

Texto 2 – Calor e baixa oxigenação da água podem provocar mortandade nos rios

Nos meses de verão, quando o calor é intenso, a elevação da temperatura acima de 40 oC 
tem sido apontada como uma das causas da mortalidade de peixes nas regiões afetadas por essa 
situação climática.

Isso acontece porque, segundo os técnicos que estudam o assunto, quando a temperatura 
da água aumenta muito, os micro-organismos aquáticos passam a se reproduzir mais rapida-
mente, o que provoca aumento no consumo de oxigênio da água.

Sabe-se que a adequada manutenção da vida aquática ocorre quando o nível de oxigênio 
dissolvido por litro de água varia entre 6 e 9 mg; no entanto, em regiões em que a temperatura 
da água chega a 40 oC (ou mais), os índices de oxigênio por litro podem cair até a 0,5 mg! Em 
regiões em que os índices de oxigênio caem tanto, os resultados são fatais e se registra uma gran-
de mortandade de peixes, como a ocorrida, em outubro de 2007, no Vale do Rio dos Sinos, 
onde aproximadamente 85 toneladas de peixes morreram, vitimados pela baixa oxigenação da 
água em função da elevada temperatura.

Elaborado por Maria Eunice Ribeiro Marcondes e Yvone Mussa Esperidião especialmente para o São Paulo faz escola.
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2. Qual é a máxima quantidade de oxigênio que se dissolve em 1 litro de água a uma temperatura 
de 25 ºC? 

Questão para discussão

1. Considerando seus conhecimentos e os dados apresentados, discuta com seus colegas se as hi-
póteses apresentadas para a morte dos peixes, nos dois textos, podem ter algum fundamento. 
Apresente, por escrito, seus argumentos.

Atividade 2 – Interpretando a demanda bioquímica de oxigênio (DBO)

1. Escreva o que você entende por demanda bioquímica de oxigênio (DBO).

Solubilidade do oxigênio em água, a 760 mmHg, a várias temperaturas.

Análise do gráfico 

1. Observando o gráfico mostrado na figura, o que você conclui a respeito da solubilidade do gás 
oxigênio em água com o aumento da temperatura?

Solubilidade do oxigênio a várias
temperaturas (a 760 mmHg)
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2. Escreva a seguir a expressão matemática que representa a DBO. 

3. Complete a frase a seguir:

Quanto maior for a DBO de uma água,  será a quantidade de oxigênio necessária 
para que ocorra a transformação dos materiais. 

4. Os dados de DBO de algumas fontes de água estão relacionados no quadro a seguir. Analise-os 
e discuta com seus colegas a possibilidade de apresentarem problemas com relação à quantidade 
de oxigênio dissolvido. Explique.

Dados de DBO

Nas águas do Riacho dos Macacos, na região de Juazeiro do Norte, durante o período seco, 
a variação da DBO foi de 89 mg · L–1 a 456 mg · L–1.

Fonte: FRANCA, R. M. Engenharia sanitária ambiental, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1., mar. 2006.

Nas águas do Rio Batalha, a DBO variou de 2 mg · L–1 a 6 mg · L–1, conforme o ponto de 
coleta, feita na região de Bauru.

Fonte: CBH–TB (Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê/Batalha). Relatório de situação dos recursos hídricos da UGRHI 16.

Nas águas do Córrego Carajás, houve uma diminuição da DBO de 193 mg · L–1 em set./2004 
para 14 mg · L–1 em jan./2006.

Fonte: MASSONE, G.; MACHADO, G. Córrego Carajás no Parque da Juventude: despoluição em áreas urbanas. 
Disponível em: <http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/meioambiente/0010.html>. Acesso em: 27 maio 2013. 

Aplicação dos conhecimentos sobre DBO

A ureia é uma substância que se forma na decomposição de proteínas, estando presente na 
excreção de mamíferos. Sua decomposição na presença de oxigênio pode ser descrita pela seguinte 
equação:

CO(NH2)2 + 4 O2          CO2 + 2 NO3
– + 2 H+ + H2O 
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Suponha que certa fonte de água recebeu uma quantidade de ureia equivalente a 2,5 g por 100 
litros de água. Sabendo que 1,0 g de ureia consome 2,13 g de oxigênio, calcule a DBO desse corpo 
de água. Expresse o valor encontrado em mg · L–1 e em ppm. 

PESQUISA DE CAMPO

Conhecendo as águas da região

Nesta pesquisa em grupo vocês conhecerão melhor os corpos d’água de sua região ou das pro-
ximidades. 

Muitas vezes, os corpos d’água são utilizados para lazer, podem ser fonte de alimentos e 
compõem a estética da paisagem. Assim, a qualidade dessas águas é de fundamental importância 
para a população que vive em suas imediações e que delas se utiliza.

O roteiro apresentado a seguir pode orientar a pesquisa do grupo. 

a) Esbocem um mapa da região, localizando os corpos d’água. 

b) Escolham um deles para estudo e procurem conhecer o tipo de atividade produtiva existente 
próxima a esse corpo d’água. 

c) Visitem o órgão que tem como uma de suas funções controlar a qualidade das águas (Depar-
tamento de Águas e Esgotos (DAE), Secretaria do Meio Ambiente, Estação de Tratamento de 
Água (ETA), Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) local etc.) e entrevistem 
as pessoas responsáveis por esses controles. Vocês podem estabelecer um diálogo por meio de 
perguntas como: Há um padrão de qualidade para esse corpo d’água (o que vocês escolheram)? 
São feitas medidas para controlar a DBO? Como isso é realizado e com que regularidade? O que 
os dados dessas medidas têm mostrado? Há um controle dos tipos de material lançados nessas 
águas? Já houve eventos como mortandade de peixes, mau cheiro etc.? O que esse órgão tem 
feito para esclarecer a população sobre como evitar possíveis problemas de poluição das águas?

d) Entrevistem moradores ribeirinhos e pescadores (se houver) para saber como se utilizam da 
água, se notam problemas, se a quantidade de peixes vem diminuindo e se consideram que a 
qualidade da água vem mudando. 

e) Escrevam um relatório apresentando os principais dados coletados, suas análises e indiquem 
alguma recomendação às pessoas de sua comunidade visando contribuir para a qualidade dos 
corpos d’água da região. 
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Há outros gases que se dissolvem na água?

Para responder a essa pergunta, analise os dados apresentados na tabela e responda às questões. 

Solubilidade em g CO
2
 · 100 mL–1 

H
2
O a 1 atm

0,33 0,23 0,17 0,13 0,10 0,06

Temperatura · ºC–1 0 10 20 30 40 60

1. Construa um gráfico da variação da solubilidade com a temperatura.
Escolha as escalas adequadas e coloque os títulos e as unidades de cada eixo.

2. A que temperatura a solubilidade do CO2 em água é o dobro do valor apresentado a 40 ºC? 

3. Comparando a solubilidade do CO2 e do O2 em água numa mesma temperatura, qual dos dois 
é o mais solúvel? Explique.

4.  Certas substâncias ao ser lançadas em um corpo d’água reagem com o gás oxigênio dissolvido 
na água, ocorrendo a formação de gás carbônico. Discuta se o CO2 formado vai se dissolver 
nessa água. 

VOCÊ APRENDEU?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6 
TRATAMENTO DA ÁGUA: UMA QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA

O tratamento da água para consumo humano é de fundamental importância para a qualidade 
de vida. Você já pensou de onde vem a água que chega à sua casa? Como ela é tratada para se tornar 
adequada ao consumo?

PESQUISA INDIVIDUAL

Procure em livros didáticos de Química ou em páginas da internet (por exemplo: portal da 
Sabesp, portal da Universidade da Água) sobre as etapas do tratamento de água geralmente em-
pregadas nas Estações de Tratamento de Água (ETA) do Estado de São Paulo.

Elabore uma tabela contendo as etapas e suas finalidades.

!
?

Etapa Finalidade

Neste experimento, você vai realizar uma simulação do tratamento da água que acontece numa ETA. 

1. Montagem de um dispositivo para a filtração

Material

2 garrafas plásticas iguais, vazias (de água mineral de 500 mL);

3 colheres (sopa) de pedras (de aquário ou de construção) bem lavadas;

4 colheres (sopa) de areia grossa bem lavada;

7 colheres (sopa) de areia fina bem lavada;
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Procedimento

Para fazer o filtro, corte o fundo da garrafa usando uma tesoura, conforme mostra a 
figura “Como cortar o filtro”.

Para montar o suporte, corte as duas extremidades da outra garrafa com a tesoura, con-
forme mostra a figura “Como cortar o suporte”.

Faça um furo na tampa da primeira garrafa usando um prego ou a ponta da tesoura.

Junte o filtro e o suporte usando fita adesiva, conforme a figura “Como fixar o filtro  
ao suporte”.

Como cortar o filtro. Como cortar o suporte.

Como fixar o filtro ao suporte.

Coloque 3 colheres de pedras no filtro. Elas servirão para sustentar as outras camadas.

Coloque, com cuidado, 4 colheres de areia grossa em cima da camada de pedra. Não 
misture as camadas.

Coloque, com cuidado, 7 colheres de areia fina em cima da camada de areia grossa. Não 
misture as camadas.

1 colher (sopa) de carvão em pó;

1 tesoura;

fita adesiva;

2 copos plásticos (de qualquer tipo);

1 colher (sopa).
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2. Tratamento de água

Materiais    Reagentes

1 peneira plástica (de chá);

1 copo plástico pequeno (± 50 mL);

1 béquer de 50 mL;

1 proveta de 10 mL;

1 conta-gotas;

1 colher de plástico;

1 filtro de areia;

tubos de ensaio;

1 estante para tubos de ensaio;

1 espátula plástica pequena;

escala do indicador universal verde;

indicador universal verde;

escala de padrões de cloro.

água;

terra;

solução diluída (2% em massa) de água 
sanitária (recém-aberta);

solução de sulfato de alumínio 7,5 g · L–1 
Al2(SO4)3;

suspensão de hidróxido de cálcio 3 g · L–1 
Ca(OH)2 ou água de cal;

ácido acético 4% ou vinagre;

solução de iodeto de potássio 1,8% em  
massa (KI);

amido (maisena).

Para se certificar de que o filtro está limpo, adicione 1 
copo de água da torneira nele, recolhendo-a no outro 
copo. Caso a água saia suja, turva ou com pequenas 
partículas, repita esse procedimento até obter uma 
água limpa.

Use uma colher para aplainar a camada de areia.

Coloque, cuidadosamente, uma colher de carvão em 
pó sobre a camada de areia fina. Seu filtro deve ficar 
semelhante ao mostrado na figura “Filtro montado”.

Adicione, cuidadosamente, um copo de água no fil-
tro, recolhendo-a no outro copo. Certifique-se de que 
o carvão não está passando pelo filtro. Caso o carvão 
esteja saindo com a água, desmonte todas as camadas, 
lave os materiais e repita a montagem do filtro. Anote 
suas observações.

carvão

areia fina

areia grossa

pedras
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Procedimento

a) Peneiração

Coloque aproximadamente 30mL de água em um béquer de 50 mL. Acrescente a 
essa amostra 1 colher de terra e agite.

Passe a água através da peneira, recolhendo-a em um copo. Observe o aspecto da água. 
Anote o aspecto da água antes e depois da peneiração.

b) Pré-cloração

Adicione 8 gotas de solução de água sanitária à água peneirada. Agite e observe se ocor-
reram mudanças. Anote suas observações.

c) Floculação

Adicione à água que está sendo tratada 30 gotas de solução de sulfato de alumínio e 
misture com a colher.

Agite bem o frasco com a suspensão de hidróxido de cálcio e adicione 15 gotas à água 
peneirada. Misture bem com a colher. 

Observe o que ocorre, deixando o copo em repouso por alguns minutos. Anote suas 
observações. 

d) Filtração

Despeje, cuidadosamente, a água que estava em repouso no filtro de areia, não deixando 
cair os resíduos que ficaram no fundo do béquer.

Recolha a água filtrada num copo limpo. Observe o aspecto da água e anote.

e) Verificação do pH

Coloque 10 gotas da água filtrada em um tubo de ensaio. Adicione 1 gota de indicador 
universal. Compare com a escala-padrão. Anote o valor lido.
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f ) Teste de cloro residual

Meça com a proveta 2,5 mL de água filtrada e transfira essa água para um tubo de ensaio.

Adicione 15 gotas de vinagre (solução de ácido acético 4%) e agite.

Adicione 5 gotas da solução de iodeto de potássio 1,8% e agite.

Acrescente um pouco de amido ao tubo (quantidade suficiente para cobrir a ponta da 
espátula).

Agite bem, aguarde alguns segundos e observe. Compare a cor obtida com a escala de 
padrões de cloro. Anote o resultado.

Questões para análise do experimento

1. Explique a razão de se verificar o pH da água no final do tratamento.

2. Explique a razão de se verificar a quantidade de cloro residual.

PESQUISA DE CAMPO

Visita à estação de tratamento de água

Nesta atividade, você poderá conhecer a estação de tratamento de sua cidade ou região. Para 
que a visita seja proveitosa, vamos planejar algumas atividades. Em uma conversa com seu grupo ou 
com toda a classe, elabore um roteiro, escrevendo, a seguir, as decisões tomadas.

Roteiro de visita à ETA 

a) Objetivos: 
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b) Locais a ser visitados: 

c) Entrevistar: 

Sim Não

Técnico químico

Administrador

Operadores do sistema

Pessoal da limpeza

Outros (especificar)

d) Perguntas a ser feitas para os entrevistados:

e) Tarefas da equipe e de cada componente:
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Elabore, de acordo com as orientações de seu professor, um relato do trabalho que seu grupo 
realizou (relatório, apresentação oral etc.). 

Questão para discussão

1. Suponha que você vá participar de uma discussão sobre os usos e a preservação da água e preten-
da defender o “uso consciente e responsável da água tratada”. Com base em seus conhecimen-
tos, explicite suas ideias sobre o que seria o uso consciente e apresente os argumentos que você 
utilizaria para defendê-las. 

APRENDENDO A APRENDER

Observando as águas de uma região, e levando em conta o que você aprendeu sobre a água, 
é possível colocar esse conhecimento em ação. Procure conhecer, por exemplo, as diferentes 
fontes de água da região onde você mora, o uso que a população faz dela, como é feito o trata-
mento da água de abastecimento, se há fontes de poluição da água etc. 
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7 
AS QUANTIDADES EM TRANSFORMAÇÕES QUE 
OCORREM EM SOLUÇÃO: UM CÁLCULO IMPORTANTE 
NO TRATAMENTO DA ÁGUA

Em uma estação de tratamento, é importante que se empreguem quantidades adequadas dos 
materiais utilizados. Nesta atividade vamos estudar como se pode calcular a quantidade dos reagen-
tes envolvidos na etapa da floculação.

Em uma estação de tratamento como a de Rio Claro (Sabesp) são produzidos 4 mil litros de 
água tratada por segundo. Como é possível calcular as quantidades de sulfato de alumínio e de 
óxido de cálcio a ser empregadas?

Vamos supor que nessa ETA seja utilizada solução 20 ppm de sulfato de alumínio. Qual é a 
quantidade necessária desse sal e de CaO para tratar a quantidade de água produzida em apenas 
1 segundo? E em 1 hora?

Participe da resolução desse problema, registrando seus cálculos e os raciocínios utilizados.

1. Escreva as equações químicas que representam as transformações em estudo.

2. Calculando as massas dos reagentes:

a) Expresse a concentração ppm em massa por volume (g · L–1) – 20 ppm de Al2(SO4)3. Con-
sidere a densidade da solução igual a 1,0 g · cm–3 a 25 oC.

b) Calcule a massa de sulfato de alumínio necessária para tratar 4 000 L de água.

!
?
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Al
2
(SO

4
)

3
3 Ca(OH)

2

Quantidade em mol 1 mol de partículas 3 mol de partículas

Massa dessa quantidade (g)

Massas que reagem (g)

Massa de Ca(OH)2 calculada para tratar 4 000 litros de água: 

4. Calculando a massa dos reagentes para o volume de água tratada em 1 hora.

a) Calcule o volume de água que é tratado em 1 hora.

b) Calcule as quantidades de sulfato de alumínio e de hidróxido de cálcio necessárias para tratar 
esse volume de água.

3. Calculando a massa de hidróxido de cálcio que reage com essa massa de sulfato de alumínio:
Dados: Al = 27 g · mol–1; S = 32 g · mol–1; O = 16 g · mol–1; H = 1 g · mol–1.

a) Calcule a massa molar do sulfato de alumínio e do hidróxido de cálcio.

Massa molar: Al2(SO4)3 = Ca(OH)2 =

b) Preencha a tabela.
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5. Supondo que a ETA utilize no tratamento uma solução de 0,30 mol · L–1 de sulfato de alumínio:

a)  Dê o significado de 0,30 mol · L–1.

b)  Calcule o volume dessa solução necessário para a floculação do volume de água tratada por 
segundo.

A reação entre carbonato de cálcio e soluções ácidas é um processo importante, pois pode ser 
utilizada para controlar a acidez de meios aquosos e de solos. A equação que representa essa trans-
formação é:

CaCO3(s) + 2 HCl(aq)  CO2(g) + H2O(l) + CaCl2(aq)

Tem-se um recipiente com 50 litros de solução aquosa de ácido clorídrico 0,40 mol · L–1.

Qual é a massa mínima de carbonato de cálcio necessária para reagir com todo esse ácido?

Para auxiliar na resolução desse exercício, algumas questões são apresentadas.

1. O que a leitura da equação mostra em relação às proporções?

2. É necessário calcular a massa molar dos reagentes?

3. O que significa 0,40 mol · L–1?

4. Seria interessante calcular a massa de carbonato que reage com 1 litro da solução de ácido? 
Ou calcular a quantidade de ácido em 50 litros da solução?

Apresente seu raciocínio.



Química – 2a série – Volume 1

47

Resolução
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 8  
COMO O SER HUMANO UTILIZA A ÁGUA? PODEMOS  
INTERFERIR NOS MODOS COMO A SOCIEDADE VEM  
UTILIZANDO A ÁGUA?

Para conhecer mais sobre a qualidade da água e sua importância para a vida, e para que você 
possa refletir e tomar suas próprias decisões sobre essa questão, são sugeridos alguns textos para leitu- 
ra. Escolha um deles, de acordo com a orientação de seu professor, leia-o, elabore um resumo com 
as principais ideias tratadas e com suas opiniões e prepare uma apresentação para seus colegas. 

Sugestões de textos:

Sobre a responsabilidade no cuidado da água 

Capítulos II e III do anexo à Portaria no 2.914 (dezembro de 2011). Disponível em: 
<http://189.28.128.179:8080/pisast/saude-ambiental/vigiagua/normas-e-legislacoes>. Acesso 
em: 27 maio 2013.

TUNDISI, J. G. A gestão das águas nos sistemas urbanos. In: Água hoje e sempre: consumo 
sustentável. São Paulo: SEE/CENP, 2004. p. 208-209.

Águas para diversos fins: critérios de qualidade

Capítulo IV do anexo à Portaria no 2.914 (dezembro de 2011). Disponível em: 
<http://189.28.128.179:8080/pisast/saude-ambiental/vigiagua/normas-e-legislacoes>. Acesso 
em: 27 maio 2013.

Poluição vs. tratamento de água: duas faces da mesma moeda. Artigo publicado na revista Quí-
mica Nova na Escola, n. 10, 1999. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc10/
quimsoc.pdf>. Acesso em: 27 maio 2013.

Preservação da água: controles e atitudes necessárias

Contaminação por mercúrio e o caso da Amazônia. Artigo publicado na revista Química Nova na 
Escola, n. 12, 2000. Consta na coleção Explorando o Ensino, v. 5, Química, 2006, MEC. Dis-
ponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc12/v12a01.pdf>. Acesso em: 27 maio 2013.

VOCÊ APRENDEU?

1. (Fuvest – 1992) A concentração de íons fluoreto em uma água de uso doméstico é de  
5 . 10–5 mol · L–1. Se uma pessoa tomar 3 litros dessa água por dia, ao fim de um dia, a massa de 
fluoreto, em miligramas, que essa pessoa ingeriu é igual a:  

!
?
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 Dado: massa molar do flúor (F): 19,0 g · mol–1.

a) 0,9. b) 1,3. c) 2,8. d) 5,7. e) 15.

2. O “soro caseiro” recomendado para evitar a desidratação infantil consiste em uma solução aquo-
sa de cloreto de sódio (3,5 g · L–1) e de sacarose (11,0 g · L–1).

a) Qual é a concentração, em mol · L–1, do cloreto de sódio nesta solução? (massa molar  
NaCl = 58,5 g · mol–1)

b) Sabendo que a sacarose é um açúcar constituído de carbono, hidrogênio e oxigênio, poden-
do ser representado pela fórmula C12H22O11, e cuja massa molar é 342 g · mol–1, a concen-
tração em mol · L–1 de sacarose no soro caseiro é maior, igual ou menor que a do NaCl?a 

3. (Fuvest – 1999) Um rio nasce numa região não poluída e atravessa uma cidade com atividades 
industriais, onde recebe esgoto e outros efluentes, e depois desemboca no mar após percorrer 
regiões não poluidoras. Qual dos gráficos a seguir mostra o que acontece com a concentração do 
oxigênio (O2) dissolvido na água, em função da distância percorrida desde a nascente? Considere 
que o teor de oxigênio no ar e a temperatura sejam praticamente constantes em todo o percurso. 

a O enunciado e o item a da questão foram extraídos da Comvest/Vestibular Unicamp – 1992. O item b foi elaborado 
especialmente para o São Paulo faz escola. 

a) .cnoc
O

2

nascente cidade mar
distância

b) .cnoc
O

2

nascente cidade mar
distância

c) .cnoc
O

2

nascente cidade mar
distância

d) .cnoc
O

2

nascente cidade mar
distância

e) .cnoc
O

2

nascente cidade mar
distância
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4. (Comvest/Vestibular Unicamp – 1999)

Diferentes utilizações da água

Setores Consumo em bilhões  
de m3/ano

Água não restituída com 
qualidade para o consumo 

em bilhões de m3/ano

Coletividades (água potável) 200 40

Indústrias e energia 710 60

Agricultura 2 300 1  700

Total 3 210 1  800

Adaptado de: MARGAT, Jean-François. A água, ameaçada pelas atividades humanas. In: WIKOWSKI, N. (Coord.).  
Ciência e Tecnologia Hoje. São Paulo: Ensaio, 1994. p. 57-59.

De acordo com a tabela, mais da metade do volume de água utilizado pelo homem não é resti-
tuída com qualidade para o consumo humano.

a) Explique por que isso ocorre.

b) Cite duas causas e duas consequências do aumento mundial do consumo de água doce.

c) Cite duas medidas que podem ser tomadas para um uso mais racional da água doce do 
planeta, discutindo suas vantagens e desvantagens. 

5. Aos refrigerantes do tipo “cola” é adicionado ácido fosfórico em uma concentração de 0,6 g · L–1 
de refrigerante. O valor máximo recomendado de ingestão diária de ácido fosfórico é de 5 mg · kg–1 de 
peso corporal. Considerando que a capacidade de uma latinha é de 350 mL, o número máximo 
de latinhas desses refrigerantes que uma pessoa de 42 kg pode ingerir por dia é: 

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

e) 5.
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EXPLICANDO O COMPORTAMENTO DE MATERIAIS: 
MODELOS SOBRE A ESTRUTURA DA MATÉRIA

As propriedades dos materiais podem ser entendidas a partir do conhecimento da estrutura da 
matéria. O modelo atômico de Dalton, que você estudou na 1a série, mostrou-se útil para o enten-
dimento da transformação química e de suas relações proporcionais de massa. No entanto, essas 
ideias são limitadas quando se procura explicar, por exemplo, as manifestações de energia, como luz, 
calor e eletricidade, que geralmente a acompanham. Assim, é importante que você conheça outras 
ideias sobre a estrutura da matéria que permitem a explicação desses fatos.

Atividade 1 – O modelo de Rutherford-Bohr para explicar o comportamento da 
matéria

Natureza elétrica da matéria – Condutibilidade elétrica: um critério para classificar os materiais

Uma das manifestações da eletricidade associada à matéria é a propriedade de conduzir corrente 
elétrica – condutibilidade elétrica –, que difere de um material para o outro. Como se sabe, alguns 
materiais são bons condutores de corrente elétrica, outros não. Neste experimento, você vai testar, 
avaliar e comparar o grau de condutibilidade elétrica de vários materiais. Para isso, será utilizado o dis-
positivo apresentado na figura a seguir, constituído por um circuito interrompido entre os eletrodos – 
um circuito aberto. A condutibilidade elétrica será observada na forma de luz e calor das lâmpadas. um circuito aberto. A condutibilidade elétrica será observada na forma de luz e calor das lâmpadas. 

interruptor

fios encapados com extremidades desencapadas (aproximadamente 1 cm)
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Dispositivo para medida de condutibilidade elétrica.

No dispositivo de teste existe uma lâmpada de neon (2,5 W) e duas outras lâmpadas, de 10 ou 
15 W e de 60 W, respectivamente, ligadas em paralelo, tendo um resistor intercalado no circuito e 
um fio terminal para ser ligado a uma tomada.
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Materiais

1 dispositivo de teste (conforme a figura apresentada);

lâminas de alguns metais, como ferro, alumínio, cobre e zinco;

pedaços de madeira, plástico e mármore;

água potável e água destilada;

etanol;

açúcar (sacarose);

cloreto de sódio;

carbonato de cálcio;

hidróxido de sódio em pastilhas;

naftalina triturada;

1 colher (de chá) para medir quantidades;

10 frascos pequenos de boca larga (do tipo usado para patês ou comida de bebê) ou bé-
queres pequenos (50 mL a 100 mL);

5 béqueres de 100 mL;

1 cápsula de porcelana;

5 bastões de vidro ou dispositivos para agitar as soluções;

3 lâmpadas: uma de neon de 2,5 W, uma de 10 W ou 15 W e uma de 60 W;

1 pedaço de esponja de aço;
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1 pinça;

1 tripé e tela de amianto;

1 fonte de calor (lamparina ou bico de Bunsen);

fita-crepe.

Recomendações

Não toque nos dois eletrodos (fios desencapados), simultaneamente, quando o dis-
positivo estiver ligado à tomada.

Limpe os eletrodos antes de testar cada um dos materiais estudados.

Sempre que for limpar os eletrodos, desligue o dispositivo.

Ao testar materiais líquidos, mantenha os eletrodos sempre paralelos e imersos até a 
mesma altura (controle de variáveis).

Procedimento

Com o dispositivo desligado, limpe os eletrodos com a esponja de aço.

Prenda duas lâmpadas no dispositivo e ligue-o à tomada. As lâmpadas acendem? O 
que é preciso fazer para acendê-las?

Com o dispositivo ligado à tomada, usando uma lâmpada de cada vez (mantendo uma 
rosqueada e a outra desrosqueada), coloque os eletrodos em contato com as amostras 
de metais (ferro, alumínio, cobre e zinco), de madeira, de plástico e de mármore. Ano-
te na tabela as observações sobre o acendimento ou não da lâmpada em uso.

Em cada um dos frascos pequenos, coloque os seguintes materiais e identifi-
que-os usando rótulos: água potável, água destilada, etanol, e pequena quan-
tidade (uma colherinha rasa) dos sólidos: cloreto de sódio, hidróxido de só-
dio, carbonato de cálcio, naftalina triturada e açúcar (sacarose). Inicie os 
testes usando o aparelho de condutibilidade com todas as lâmpadas rosquea-
das. Caso nenhuma lâmpada acenda, desrosqueie a de 60 W e observe nova-
mente. Se não ocorrer nenhum acendimento, desrosqueie a de 10 W ou 15 W  
e observe. Teste a condutibilidade elétrica iniciando pelos materiais sólidos, usando 
uma lâmpada de cada vez. Anote na tabela de dados suas observações sobre o surgi-
mento ou não de luz e sua intensidade. 
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Coloque na cápsula de porcelana aproximadamente 2,0 g de hidróxido de sódio (20 pas-
tilhas). Monte um suporte para aquecimento e aqueça o sistema suavemente, até a fusão 
do sólido. Teste a condutibilidade do hidróxido de sódio no estado líquido (fundido) e 
anote sua observação.

Prepare soluções aquosas de sacarose, cloreto de sódio, hidróxido de sódio e etanol, acres-
centando a mesma quantidade de água destilada aos frasquinhos que as contêm. Agite 
e teste a condutibilidade das soluções obtidas, usando uma lâmpada de cada vez. Anote 
suas observações.

Registre os dados coletados na tabela.

Utilize as notações (+), (++) e (+++) para expressar a condutibilidade e a intensidade da 
luz, e a notação (–) no caso do material não ser condutor.

Materiais
Observação das lâmpadas

2,5 W 10 W ou 15 W 60 W

Ferro

Alumínio

Cobre

Zinco

Madeira

Plástico

Mármore

Cloreto de sódio (NaCl)

Sacarose (C12H22O11)

Carbonato de cálcio (CaCO3)

Naftalina triturada (C10H8)

Hidróxido de sódio sólido (NaOH)

Hidróxido de sódio fundido
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Materiais
Observação das lâmpadas

2,5 W 10 W ou 15 W 60 W

Etanol (C2H5OH)

Água destilada

Água potável

Solução aquosa de cloreto de sódio 

Solução aquosa de açúcar

Solução aquosa de hidróxido  
de sódio 

Solução aquosa de etanol

Questões para análise do experimento

1. Com base nas observações coletadas, classifique os materiais testados como condutores, maus 
condutores ou isolantes. 

2. Justifique por que os fios elétricos, bem como os cabos das ferramentas usadas pelos eletricistas, 
são revestidos de plástico.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola. 
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3 Os materiais considerados condutores conduzem corrente elétrica com a mesma intensidade? 
Explique.

4. Entre os materiais testados, há algum que possa ser classificado, ao mesmo tempo, como condu-
tor e como isolante? Explique.

5. Considerando suas observações registradas na tabela do Roteiro de experimentação, reagrupe os 
materiais testados de acordo com os estados físicos e com as situações em que eles são conside-
rados condutores de corrente elétrica (sólido, líquido e dissolvido).

6. Analisando os dados coletados, pode-se perceber que alguns materiais no estado sólido, como 
a madeira, são isolantes, e outros, como o ferro e o alumínio, são condutores. Considerando 
a corrente elétrica como movimento de cargas elétricas, que suposição é possível fazer sobre a 
natureza e a liberdade de movimento das partículas que constituem os materiais condutores 
(sólidos, líquidos e dissolvidos)?

7. Nas mesmas condições, que suposição é possível fazer em relação aos materiais isolantes?

No seu caderno, elabore um pequeno texto sobre as ideias desenvolvidas nessa atividade, levan-
do em conta a movimentação de cargas elétricas e sua relação com a organização e a liberdade de 
movimento das partículas nos sólidos, nos líquidos e nas soluções aquosas.
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Elaboração de um modelo: de onde vêm as cargas elétricas?

Refletindo sobre as observações

Retome e analise as observações sobre os testes de condutibilidade do hidróxido de sódio 
(sólido, líquido e dissolvido), do cloreto de sódio (sólido e dissolvido) e do açúcar (sólido e dis-
solvido) para responder às seguintes situações.

1. O hidróxido de sódio sólido não é condutor, mas sua solução aquosa apresenta alta condutibi-
lidade elétrica. Comparando o grau de condutibilidade que a água apresenta antes da adição de 
hidróxido de sódio com a sua condutibilidade após a dissolução, o que é possível afirmar sobre 
a quantidade de cargas elétricas presentes na solução que se movimentaram conduzindo a cor-
rente elétrica?

2. Quando se colocam as extremidades dos fios do aparelho de medida de condutibilidade elétrica 
no hidróxido de sódio no estado líquido (aquecendo o hidróxido a 318 ºC, ele se funde), as 
lâmpadas se acendem, indicando que é um bom condutor de corrente elétrica. Compare os pro-
cessos de fusão e de dissolução do hidróxido de sódio em água em termos de “surgimento” de 
cargas elétricas. Diante dos fatos observados, que suposição você pode fazer: as cargas elétricas 
surgiram na dissolução ou estavam “presas” no sólido e foram separadas como resultado de sua 
interação com a água? Justifique a resposta.

3. O efeito causado pela dissolução do açúcar em água foi igual ao causado pela dissolução do clo-
reto de sódio em água? As partículas presentes na solução de açúcar são da mesma natureza que 
as partículas presentes na solução de cloreto de sódio? Justifique.
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4. Considerando que o cloreto de sódio apresenta comportamento similar ao do hidróxido de sódio 
em termos de condutibilidade elétrica, nos estados sólido e líquido e em solução aquosa, é possível 
admitir a ideia de que esse sal seja constituído de partículas portadoras de cargas elétricas (íons)? 
Qual das suposições feitas no início da atividade mostra-se mais coerente com os fatos? 

1. Elabore um quadro-síntese (diagrama) que mostre a classificação dos materiais testados em 
condutores e não condutores, considerando diferenças no estado físico dos materiais e sua dis-
solução em água.
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2. Considere as propriedades dos materiais apresentados na tabela.

Propriedades de alguns materiais

Material
Temperatura 
de fusão (ºC)

Temperatura  
de ebulição (ºC) 

(1 atm)

Solubilidade 
em água

Condutibilidade 
elétrica do material 

em água

Cloreto  
de sódio
(NaCl)

801 1 401 Solúvel

Açúcar  
(sacarose)
(C12H22O11)

185 Decompõe a 
250 Solúvel

Água
(H2O) 0 100

Hidróxido  
de sódio
(NaOH)

318 1 390 Solúvel

Hidróxido  
de potássio
(KOH)

380 1 320 Solúvel

Carbonato  
de sódio
(Na2CO3)

851 Solúvel

Ácido butanoico
(C4H8O2)

–5,7 163 Pouco solúvel

Etanol  
(C2H6O) –114 78 Solúvel

Carbonato  
de cálcio
(CaCO3)

Pouco solúvel

Fonte: Química: módulo 3. Programa de Educação Continuada. Construindo sempre. 
Aperfeiçoamento de professores. Ensino Médio. São Paulo: SEE, 2003.

a) Complete a tabela com os dados de condutibilidade dos materiais que você conhece.

b) Estabeleça relações entre os dados da tabela e o grau de condutibilidade elétrica. Justifique 
as relações estabelecidas.
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Ideias de Thomson sobre o átomo

Embora o modelo atômico de Dalton explicasse as relações de massa em uma transformação 
química, suas ideias não foram aceitas por toda a comunidade de cientistas. Propriedades como 
a natureza elétrica da matéria necessitavam ainda de explicações que o modelo atômico de 
Dalton não fornecia. Em fins do século XIX e início do século XX, cientistas realizaram inúmeras 
experiências com a finalidade de investigar a constituição da matéria. Essas experiências eviden-
ciaram a existência de partículas subatômicas dotadas de carga elétrica. Em 1897, Joseph John 
Thomson (1856-1940), um cientista inglês, havia comprovado experimentalmente que o elé-
tron era um dos constituintes fundamentais de toda e qualquer espécie de matéria.

Em 1898, ele propôs uma nova representação para o átomo. Segundo suas ideias, o átomo 
poderia ser representado como uma esfera maciça de eletricidade positiva, na qual a massa e as 
partículas positivas estariam uniformemente distribuídas por todo o seu volume, e os elétrons, 
corpúsculos de carga negativa, presentes em igual número ao de cargas positivas, estariam in-
crustados nessa esfera. Pode-se fazer uma analogia com ameixas em um pudim.

Elaborado por Maria Eunice Ribeiro Marcondes e Yvone Mussa Esperidião especialmente para o São Paulo faz escola.

Questões para análise do texto

1. Qual das representações a seguir poderia corresponder a uma lâmina de ouro segundo as 
ideias de Dalton? Justifique.
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c) É possível fazer uma previsão para a condutibilidade elétrica das soluções aquosas de carbonato 
de sódio, de carbonato de cálcio, de hidróxido de potássio e de ácido butanoico? Explique.

Atividade 2 – Do átomo de Dalton ao átomo de Rutherford-Bohr

I II
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2. Represente a lâmina de ouro supondo que 
seja constituída por átomos, segundo o mo-
delo de Thomson.

3. Segundo esse modelo, se um átomo contém quatro cargas positivas, quantas cargas negativas ele 
deve conter? Justifique.

Ideias de Rutherford: modelo do átomo nuclear

O conhecimento de que a matéria apresenta natureza elétrica propiciou uma nova maneira 
de pensar sobre os átomos. Outro conhecimento, fundamental para que se elaborassem outros 
modelos, foi a descoberta da radioatividade.

O cientista francês Henri Becquerel (1852-1908) havia observado (em 1896) que todos os 
sais de urânio até então conhecidos geravam uma impressão em uma chapa fotográfica, mesmo 
que ela estivesse no escuro. O fato foi interpretado considerando-se que o elemento químico 
urânio tem a propriedade de emitir “raios invisíveis”, capazes de penetrar certos materiais. Em 
1896, o casal de cientistas Pierre (1859-1906) e Marie Sklodowska Curie (1867-1934) desco-
briu e isolou outros elementos radioativos, como o polônio e o rádio. Em 1899, Marie Curie 
sugeriu que os átomos que produzem radiações são instáveis e desintegram-se, transformando-se 
em outros elementos, com emissão de energia. 

Pouco antes, em 1898, Ernest Rutherford (1871-1937), estudando também a radioatividade, 
descobriu que as radiações eram de dois tipos, denominando-as alfa ( ) e beta ( ), e, em 1907,  
trabalhando com o físico Hans Geiger, descobriu também que, independentemente do elemento 
radioativo de que proviessem, os raios  eram sempre de mesma natureza. Estudos sobre as pro-
priedades dessas radiações levaram à ideia de que elas seriam constituídas por partículas pesadas 
e de carga positiva. A radiação  foi considerada constituída por partículas “leves” e de carga 
negativa (feixe de elétrons de alta velocidade).
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Entre 1909 e 1911, Ernest Rutherford e seus colaboradores, Geiger e Marsden, estudavam o 
comportamento das partículas , emitidas por uma fonte radioativa, como o rádio ou o polônio, 
quando lançadas como projéteis, em alta velocidade (10 000 km · s–1), sobre lâminas muito finas 
de ouro ou de platina.

As partículas eram detectadas pelas cintilações que produziam em um anteparo recoberto de 
sulfeto de zinco. O material radioativo era colocado em uma cavidade profunda de um bloco de 
chumbo, provido de um orifício por onde saía um fino feixe de radiações, em uma única direção. 
O restante delas era absorvido pelo chumbo. A lâmina metálica era intercalada no trajeto dos 
raios, entre a fonte de partículas  e o anteparo (veja a figura a seguir).

Experimento de Rutherford.

Os resultados surpreenderam os cientistas, pois algumas das partículas  não apresentavam 
o comportamento esperado – atravessar o anteparo sem se dispersar –, sofrendo desvio, e outras, 
em número muito menor, eram refletidas. Pode-se imaginar, para fazer uma analogia, um dardo 
pesado que, quando lançado contra uma folha de papel, em vez de atravessá-la, retorna.

Em 1911, Rutherford propôs um modelo para o átomo, que considerou coerente com 
suas observações experimentais. Nesse modelo, a massa do átomo estaria concentrada em um 
núcleo muito menor que o próprio átomo, e esse núcleo apresentaria carga positiva. Ao redor 
desse núcleo estariam os elétrons, em órbitas circulares, em número suficiente para assegurar 
um átomo neutro. Usando esse modelo, era possível explicar o fato de a maioria das partículas 

 atravessar a lâmina de metal sem ser desviada, pois existiriam espaços vazios entre o núcleo 
e as órbitas e entre as próprias órbitas. Mesmo que essas partículas colidissem com os elétrons, 
eles, por serem leves, não ofereceriam resistência à sua passagem. Os grandes desvios obser-
vados podem ser entendidos como resultantes da repulsão eletrostática entre as partículas , 
positivamente carregadas, e os núcleos também positivos. O retorno das partículas  é expli-
cado como resultado da colisão frontal, seguida de repulsão, dessas partículas com os próprios 
núcleos diminutos, mas de grande massa.

fonte de partículas �

partículas �

lâmina de ouro

detector de 
partículas

anteparo com sulfeto de zinco

©
 S

am
ue

l S
ilv

a



Química – 2a série – Volume 1

63

Questões para análise do texto

1. Faça um desenho que represente o modelo para o átomo proposto por Rutherford.

2. Os modelos atômicos propostos por Dalton e por Thomson podem explicar os dados experi-
mentais obtidos por Rutherford no experimento descrito? Explique.

3. Descreva o modelo atômico proposto por Rutherford e apresente as evidências experimentais 
que justificam esse modelo.

4. O modelo atômico de Rutherford pode ser utilizado para explicar a conservação da massa numa 
transformação química? Justifique sua resposta.

A carga positiva do núcleo dos átomos é devida aos prótons, cuja existência foi evidenciada 
experimentalmente por Rutherford em 1911. Ele obteve, por meio de cálculos, a carga nuclear 
de alguns elementos e constatou que os valores encontrados eram aproximadamente a metade 
do valor da massa atômica relativa do elemento correspondente. Com base nesses dados, previu 
a existência no núcleo de outra partícula, cuja massa deveria ser igual à do próton, mas desprovida  
de carga elétrica: o nêutron.

Elaborado por Maria Eunice Ribeiro Marcondes e Yvone Mussa Esperidião especialmente para o São Paulo faz escola.
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 Ampliando os conhecimentos sobre o átomo: novas ideias sobre o núcleo e a eletrosfera  

Embora o modelo de Rutherford tenha trazido novas explicações sobre a estrutura da maté-
ria, ele ainda apresentava alguns problemas perante os conhecimentos da época. Sendo os pró-
tons partículas de carga positiva, seria razoável esperar que eles se repelissem. No entanto, eles se 
mantinham dentro do núcleo, e as ideias de Rutherford revelaram-se insuficientes para explicar 
a natureza das forças de interação entre eles, as quais dão ao núcleo uma relativa estabilidade.

Além disso, o modelo admitia os elétrons movendo-se em órbitas circulares ao redor do núcleo. 
Mas uma carga elétrica, ao girar em torno de outra de sinal contrário, perde energia progressiva-
mente. Assim, os elétrons de um átomo deveriam perder energia e acabariam atingindo o núcleo.

Nessa época, o físico dinamarquês Niels Bohr (1885-1962), baseando-se também em 
conhecimentos sobre a radiação luminosa (espectros atômicos), propôs, em 1913, uma série de 
postulados1 que aprimoraram o modelo de Rutherford.

No átomo, os elétrons giram em órbitas determinadas, chamadas níveis de energia ou ca-
madas eletrônicas.

Enquanto giram em determinada órbita, os elétrons não irradiam energia.

Em cada órbita, os elétrons têm uma quantidade de energia permitida. Quanto mais próxi-
mos estiverem do núcleo, menor a energia dos elétrons em relação ao núcleo. Quanto mais 
afastados, maior a energia em relação ao núcleo.

Os elétrons podem passar de uma órbita para outra. Para que passem de uma órbita mais 
próxima do núcleo para uma mais afastada, é necessário absorver energia; quando os elé-
trons passam de uma órbita mais afastada para outra mais próxima do núcleo, há liberação 
de energia (veja a figura a seguir).

absorvendo
energia

liberando 
energia

Representação, segundo o modelo de Bohr, da transição do elétron de uma órbita para outra.
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1 Proposições que não são evidentes em si, mas que se tornam um consenso inicial e servem de base para a cons-
trução de uma teoria. 
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Questões para análise do texto

1. Quais são as semelhanças e diferenças entre as ideias de Rutherford e as de Bohr?

2. O teste de chama é um procedimento muito usado na identificação de substâncias químicas. Sabe-se 
que uma substância, quando aquecida a determinada temperatura, emite luz de frequências bem de-
finidas, que são características dos átomos que a constituem. Assim, por exemplo, o átomo de sódio 
emite luz amarela; o de cálcio, alaranjada; o de estrôncio, vermelho-carmim. Utilizando as ideias de 
Bohr, procure explicar essa característica apresentada por certos átomos.

Bohr percebeu que a energia dos elétrons não é emitida de maneira contínua, como era es-
perado segundo os conhecimentos da época, mas que eles emitem (ou absorvem) certos valores 
de energia apenas quando mudam de órbita. A organização dos elétrons nos vários níveis de 
energia, segundo Bohr, levava em conta um número fixo de elétrons em um dado nível. Baseado 
em uma relação matemática estabelecida pelo cientista sueco Rydberg, no final do século XIX, 
para o número de elétrons dos gases nobres, Bohr notou uma regularidade: os números 2, 8, 
18 e 32 representavam as diferenças entre o total de elétrons de um dado gás nobre e o total de 
elétrons de seu anterior. Levando em conta a pouca reatividade manifestada pelos gases nobres, 
Bohr considerou que esses números correspondiam ao número máximo de elétrons permitido 
em cada nível e apresentou a seguinte tabela:

Distribuição eletrônica segundo o modelo atômico de Bohr

Camada eletrônica K L M N O P Q
Nível de energia 1 2 3 4 5 6 7

Número máximo de 
elétrons

2 8 18 32 32 18 2

Essas ideias contribuíram para ampliar os conhecimentos sobre a estrutura dos átomos.

Elaborado por Maria Eunice Ribeiro Marcondes e Yvone Mussa Esperidião especialmente para o São Paulo faz escola.
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O número atômico e a descoberta do nêutron

As ideias de Bohr permitiram que se entendesse a organização dos elétrons na eletrosfera. 
Quanto ao núcleo atômico, embora tivesse carga positiva e concentrasse a massa do átomo, 
não se sabia ainda a magnitude dessas cargas, e Rutherford havia previsto a existência de outras 
partículas, além dos prótons, responsáveis também pela massa do átomo.

Por volta de 1914, um jovem cientista, Henry Moseley, quando estudava os raios X, verificou 
experimentalmente ser possível associar a cada elemento um valor que representava a carga nu-
clear desse elemento e que correspondia ao número de ordem do elemento na tabela periódica de 
Mendeleev. Esse número, chamado número atômico, representa o número de prótons do áto-
mo do elemento. Levando isso em conta, pode-se definir elemento químico como um con-
junto de átomos de mesmo número atômico (Z).

A questão da massa nuclear só foi resolvida em 1932, vinte anos depois das ideias apresen-
tadas por Rutherford sobre a estrutura do átomo. O cientista James Chadwick, estudando o 
bombardeamento de átomos com partículas , descobriu os nêutrons, partículas constituintes 
do núcleo atômico, desprovidas de carga elétrica e com massa igual à do próton. A questão da 
massa nuclear apresentada por Rutherford havia, assim, sido solucionada.

O total de prótons e de nêutrons do núcleo é chamado de número de massa do átomo (A).
A notação A

Z
X   tem sido adotada para representar os átomos; X é o símbolo do elemento 

químico; A, seu número de massa; e Z, seu número atômico.
No entanto, átomos de um mesmo elemento, embora tenham números atômicos idênticos 

e comportem-se quimicamente de modo semelhante, podem apresentar diferentes números de 
nêutrons. Átomos desse tipo, com o mesmo número atômico e que diferem apenas pelo núme-
ro de nêutrons presentes no núcleo atômico, são chamados isótopos. Na natureza, a maioria 
dos elementos químicos é constituída por uma mistura de isótopos (mistura isotópica). Alguns 
exemplos são dados a seguir:

Alguns elementos químicos e seus isótopos

Notação do 
isótopo

Número de 
massa

Número de 
prótons

Número de 
nêutrons

% na natureza

1
1H 1 1 0 99,99

2
1H  (deutério) 2 1 1 0,01

3
1H  (trítio) 3 1 2

16
8 O 16 8 8 99,76

17
8 O 17 8 9 0,04

18
8 O 18 8 10 0,20

206Pb82 206 82 124 24,1
208Pb82 208 82 126 52,4

Elaborado pelas autoras especialmente para o São Paulo faz escola.
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Questões para análise do texto

1. Número atômico é o mesmo que número de massa?

2. Complete a tabela a seguir, preenchendo os espaços em branco.

Nome do 
elemento

Prótons Nêutrons Elétrons
Número  
atômico

Número 
de massa

Neônio 10 10 10

11 11 23

17 17 35

Estrôncio 38 87

3. O que são isótopos? Cite exemplos e apresente argumentos que justifiquem por que isótopos 
têm o mesmo comportamento químico.

             Desafio!

Busque informações sobre a utilização de alguns radioisótopos naturais, como o carbono-14 
(C-14 ou 14 

6C) na determinação da idade de fósseis, o U-238 (ou 238 
92U) na determinação da idade 

da Terra ou das rochas ou o I-131 em Medicina.
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Elabore uma síntese das ideias contidas nos textos sobre Thomson, Rutherford e Bohr.

Ideias sobre a constituição do átomo

Ideias de Thomson (1898)

Ideias de Rutherford (1911)

Ideias de Bohr (1913)
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Atividade 3 – A tabela periódica revisitada

Você já pensou como os conhecimentos sobre a estrutura da matéria que acabamos de conhe-
cer refletem na tabela periódica dos elementos químicos? Nesta atividade, vamos revisitar a tabela 
periódica tendo em vista a constituição dos átomos. 

Tabela periódica.

Questões para a sala de aula

1. A tabela periódica proposta por Mendeleev, em 1869, foi organizada considerando as massas 
atômicas dos elementos. A tabela atual segue essa mesma organização?

2. Explique o significado da expressão “camada de valência”.
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3. Faça um resumo de como os elétrons devem ser distribuídos nos níveis de energia conforme o 
modelo de Bohr.

4. Localize na tabela periódica um dos grupos de elementos relacionados a seguir ou aquele que o 
professor designar.

a) Li, Na, K. b) F, Cl, Br. c) Be, Mg, Ca. d) B, Al, Ga.
e) C, Si, Ge. f ) O, S, Se. g) Ne, Ar, Kr.

 A que grupo da tabela periódica esses elementos pertencem? Há um nome característico para 
esse grupo?

5. Para cada um dos elementos do grupo escolhido, distribua os elétrons nos níveis de energia dos 
átomos do elemento.

6. Que regularidade você observou ao comparar o número de elétrons de valência dos átomos dos 
elementos do grupo estudado?
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7. Considere os elementos da segunda linha (período) da tabela periódica (Z = 3 a Z = 10). Como 
varia o número de elétrons de valência ao longo desse período? O que você observou é válido para 
os elementos que formam a terceira linha da tabela periódica? E para as demais linhas (períodos)?

1. O cálcio reage com a água, resultando em hidrogênio gasoso e uma solução ligeiramente turva, 
que torna azul o papel de tornassol vermelho, e também liberando grande quantidade de calor.

a) Represente essa transformação por meio de uma equação química.

b) Por que o papel de tornassol vermelho adquire a cor azul?

c) Quais outros elementos você esperaria que tivessem comportamento semelhante ao cálcio? 
Explique.
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             Desafio!

Energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo. Compare 
os valores das energias de ionização sucessivas dos átomos dos elementos Na e Mg e explique, 
utilizando as ideias de Bohr, por que o íon de sódio é Na+ e o íon de magnésio é Mg2+.

Energias de ionização sucessivas dos átomos de sódio e de magnésio

Elemento E
1
 (kcal · mol–1) E

2
 (kcal · mol–1) E

3
 (kcal · mol–1) E

4
 (kcal · mol–1)

Na 118 1 091 1 453

Mg 175 345 1 838 2 526

             Saiba mais!

Na tabela periódica, você pode observar dois elementos cujos nomes foram designados pela 
União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) em 2012: o fleróvio (Fl, Z = 114) e 
o livermório (Lv,  Z = 116).  

O fleróvio teve seu nome escolhido em reconhecimento ao trabalho realizado no Laborató-
rio Flerov de Reações Nucleares, na Rússia, onde sua descoberta foi registrada em 1998. É um 
elemento radioativo, portanto instável, que não foi encontrado na natureza, tendo sido sintetiza-
do artificialmente. Seus átomos são detectáveis por pouco tempo: os menos estáveis podem exis-
tir por frações de segundos e os mais estáveis, por tempos inferiores a três minutos. Há previsões 
a respeito de suas propriedades que apontam para semelhanças com os metais.

O livermório teve seu nome escolhido em reconhecimento ao trabalho realizado no Labo-
ratório Nacional Lawrence Livermore, nos Estados Unidos, cujos resultados contribuíram para 
sua descoberta. Também é um átomo que não foi encontrado na natureza, tendo sido produzido 
artificialmente. Seus átomos são ainda menos estáveis que os átomos de fleróvio, podendo ser 
detectados por não mais do que milésimos de segundos. As propriedades do livermório possivel-
mente são semelhantes às do polônio.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 10 
EXPLICANDO O COMPORTAMENTO DE MATERIAIS:  
AS LIGAÇÕES ENTRE ÁTOMOS, ÍONS E MOLÉCULAS

É muito importante o conhecimento das propriedades dos materiais, pois auxilia a decidir so-
bre sua produção e seus usos e a conhecer alguns aspectos ambientais relacionados a esses processos. 
Com os conhecimentos que você já tem sobre a estrutura da matéria, vamos procurar estabelecer 
relações entre as propriedades das substâncias e as partículas que as constituem, para poder prever 
certos comportamentos das substâncias.

Atividade 1 – As ideias sobre estrutura da matéria para explicar a existência das 
substâncias: as ligações químicas

Questão para a sala de aula – reflexão sobre as propriedades dos materiais

 A tabela a seguir apresenta propriedades físicas de algumas substâncias. 

Substância
Estado físico 

a 25 °C
Solubilidade 

em água

Temperatura 
de fusão  

°C

Temperatura 
de ebulição 
°C (1 atm)

Açúcar 
(C12H22O11)

Sólido Solúvel 185 Decompõe a 
250

Etanol 
(C2H6O) Líquido Solúvel –114 78,5

Cloreto de 
sódio (NaCl) Sólido Solúvel 801 1 401

Butano (C4H10) Gás Pouco solúvel –135 0,48

Octano (C8H18) Líquido Insolúvel –57 126

1. Compare as propriedades e a composição dessas substâncias com base nos elementos que as 
constituem. Como você explicaria as semelhanças e diferenças observadas, levando em conside-
ração a composição dessas substâncias?

!
?

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



Química – 2a série – Volume 1

74

Ligações químicas na molécula de água

A molécula de água, como você já sabe, é constituída por dois átomos de hidrogênio e um áto-
mo de oxigênio. Mas como esses átomos se ligam de maneira a conferir à água as propriedades que 
conhecemos? Para saber mais sobre a estrutura da água, utilize as informações a seguir e responda 
às questões propostas.

H2O               H – 1 próton, 1 elétron               O – 8 prótons, 8 elétrons

1. Represente a água por meio de sua fórmula química.

2. Estudando algumas das propriedades da 
água, o arranjo dos átomos mais adequado 
para explicá-las é aquele em que o átomo 
de oxigênio se liga a cada um dos átomos 
de hidrogênio. Represente um possível ar-
ranjo para a molécula H2O.

3. Dê o número de prótons e de elétrons de cada um dos elementos constituintes da água.

4. Dê o número de elétrons da órbita mais externa do oxigênio (camada de valência).

5. Considere as repulsões e atrações possíveis entre esses elétrons e os núcleos dos átomos. Para que 
ocorra uma ligação, quais forças devem ser mais fortes?

6. Faça um desenho que represente a molécula H2O e, considerando as intensidades das forças 
de atração e repulsão entre núcleos e elétrons, discuta se os elétrons das camadas mais externas 
(camada de valência) dos átomos de H e O poderiam estar mais deslocados para um dos átomos.
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7. Compare sua representação com a de seus colegas e, após a discussão em classe, desenhe nova-
mente a molécula de água, representando a possível distribuição de cargas.

Obtenção de cristais

Neste experimento, você vai acompanhar a formação de cristais de um sal.

Materiais

2 béqueres ou copos;

água;

papel de filtro ou coador de papel;

folha de papel ou filme plástico;

suporte para o papel ou coador;

1 colher ou outro instrumento para agitar;

sal de cozinha (NaCl) ou sulfato de cobre II (CuSO4 · 5H2O).

Procedimento

Prepare uma solução saturada do sal, adicionando-o aos poucos em um dos béqueres (ou copo) 
contendo água até, aproximadamente, a metade de sua capacidade. Agite constantemente.
Quando todo o sal se dissolver, adicione mais uma pequena quantidade e agite. Repita 
esse procedimento até que o sal não se dissolva mais. 
Filtre, utilizando o papel de filtro, recolhendo o que foi filtrado no outro béquer.
Tampe com uma folha de papel ou filme plástico, fazendo pequenos orifícios para per-
mitir a evaporação da água. Coloque o béquer (ou copo) em um lugar onde seja possí-
vel observá-lo, sem removê-lo. Observe-o diariamente, por vários dias, registrando suas 
observações.

Não se esqueça de colocar um rótulo no copo, identificando seu conteúdo. Se fizer o ex-
perimento em casa, escreva um lembrete para evitar que alguém mexa ou jogue fora.

Elaborado pelas autoras especialmente para o São Paulo faz escola.
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Questões para análise do experimento

1. Faça um pequeno relato de suas observações 
e, com seus conhecimentos de Química, 
procure explicar o que pode ter ocorrido. 
Represente por meio de um desenho uma 
possibilidade de arranjo dos átomos que 
compõem o sólido obtido. 

2. O processo de obtenção de sal de cozinha nas salinas (por exemplo, as de Cabo Frio, no Estado 
do Rio de Janeiro) pode ser comparado à formação do NaCl no experimento? Explique.

Questão para a sala de aula 

1. Elabore um texto para explicar cada um dos modelos de ligação química que você aprendeu.
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1. Comparando as propriedades do cloreto de sódio (NaCl) e do açúcar (C12H22O11), pode-se dizer 
que ambas as substâncias apresentam o mesmo tipo de ligação entre os átomos? Explique. (Veja 
a tabela com algumas propriedades do cloreto de sódio e do açúcar apresentada no início desta 
Situação de Aprendizagem.)

2. Para explicar a formação do metal magnésio 
(Mg), admite-se que cada um de seus átomos 
apresenta dois elétrons livres que compõem 
o “mar de elétrons”. Faça um desenho que 
represente as ligações existentes nesse metal.

3. Que tipo de ligação você esperaria que ocorresse entre átomos de cálcio e de cloro para explicar 
a existência do sal CaCl2, sabendo que esse sal conduz corrente elétrica quando fundido?

4. Butano (C4H10) e octano (C8H18) são formados por ligações covalentes entre seus átomos (C-H 
e C-C). Comparando suas propriedades, pode-se perceber certas semelhanças, mas não igual-
dade. Como você explicaria esse fato? (Veja a tabela de algumas propriedades do butano e do 
octano apresentada anteriormente)

Atividade 2 – Explorando a tabela periódica: a previsão dos modelos de ligação 
química

É possível prever o tipo de ligação química que uma substância apresenta? Para responder a essa 
questão, vamos relacionar os modelos que explicam as interações entre os átomos numa substância, 
as propriedades das substâncias e as posições dos elementos que as constituem na tabela periódica. 
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Análise de informações sobre algumas substâncias

Analise os três conjuntos de substâncias cujas propriedades são apresentadas a seguir. 

Conjunto 1

Substância Propriedades Algumas aplicações

Cloreto de potássio 
(KCl)

É sólido à temperatura ambien-
te, solúvel em água, apresenta 
temperatura de fusão de 773 °C, 
quando fundido conduz corren-
te elétrica; a solução aquosa tam-
bém é condutora de eletricidade.

É usado na agricultura 
(fertilização do solo) e obtido 
de minerais, principalmente a 
silvinita (mineral que contém 
NaCl e KCl), encontrada em 
Sergipe e no Amazonas.

Cloreto de magnésio 
(MgCl2)

É sólido à temperatura ambien-
te, solúvel em água, apresenta 
temperatura de fusão de 712 °C, 
conduz corrente elétrica no esta-
do líquido e em solução aquosa.

É utilizado para a obtenção de 
magnésio metálico, na produção 
de um tipo de cimento e em 
tinturaria; é obtido da água  
do mar.

Cloreto de bário 
(BaCl2)

É sólido à temperatura ambien-
te, solúvel em água, apresenta 
temperatura de fusão de 963 °C, 
tanto a solução aquosa quanto o 
sal fundido conduzem corrente 
elétrica.

É utilizado na fabricação de 
aço, em fogos de artifício e em 
tinturaria; é obtido mediante 
a transformação química de 
minerais como a barita (sulfato 
de bário).

1. Leia as informações apresentadas e aponte as similaridades e as diferenças entre as substâncias.

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



Química – 2a série – Volume 1

79

2. Considerando seus conhecimentos sobre o cloreto de sódio (um sólido iônico) e as informações 
fornecidas na tabela, você consideraria que essas substâncias, à semelhança do cloreto de sódio, 
se formam por meio de ligação iônica entre os elementos constituintes? Explique.

3. Localize na tabela periódica os elementos constituintes desses compostos. O que você observa? 
É possível estabelecer alguma generalização?

4. Qual seria a fórmula do brometo de sódio e do brometo de magnésio? Explique como se dariam 
as ligações entre os elementos constituintes desses sais. Faça uma representação.

5. Escreva um pequeno texto com  as conclusões a que você chegou nessa atividade para apresentar 
à classe, na discussão geral.
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Conjunto 2

Substância Propriedades Algumas aplicações

Óxido de cálcio 
(CaO)

É sólido à temperatura ambiente, 
reage com água produzindo o 
hidróxido de cálcio, funde a 
2 572 °C.

É usado na produção de cimen-
to e materiais de construção; é 
obtido a partir da decomposição 
térmica do calcário (CaCO3).

Óxido de magnésio 
(MgO)

É sólido à temperatura ambiente, 
apresenta temperatura de fusão de 
2 800 °C, é pouco solúvel em água.

É utilizado na manufatura de 
materiais refratários e na produ-
ção de cimento; é obtido pela 
calcinação dos minerais que 
contêm carbonato de magnésio, 
como a magnesita e a dolomita.

Óxido de sódio 
(Na2O)

É sólido à temperatura ambiente, 
funde a 1275 oC, reage com água 
formando o hidróxido de sódio.

É utilizado na fabricação de vidros 
e cerâmicas, como agente desi-
dratante; pode ser obtido pela de-
composição térmica do Na2CO3.

1. Leia as informações apresentadas e aponte as similaridades e as diferenças entre as substâncias.

2. Localize na tabela periódica os elementos constituintes desses compostos. O que você observa?

3. Você consideraria que essas substâncias poderiam se formar por meio de ligação iônica entre os 
elementos constituintes? Justifique. Procure explicar como se daria essa ligação.

Elaborado pelas autoras especialmente para o São Paulo faz escola. Fonte dos dados: LIDE, D. R. (editor-in-chief ). Handbook of Chemistry and 
Physics. 73. ed. Boca Raton: CRC Press, 1992-1993.
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4. Considerando a localização dos elementos na tabela periódica, é possível estabelecer alguma 
generalização? Explicite-a.

5. Qual seria a fórmula do óxido de lítio?

6. Localize o elemento enxofre na tabela periódica. O sulfeto de potássio (K2S) se formaria por 
ligação iônica entre S e K? Você esperaria que fosse sólido à temperatura ambiente? Explique.

7. Qual seria a fórmula do sulfeto de magnésio?

8. Escreva um pequeno texto com  as conclusões a que você chegou nessa atividade para apresentar 
à classe, na discussão geral.
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Conjunto 3

Substância Propriedades Algumas aplicações

Dióxido de enxofre 
(SO2)

É gás não inflamável à 
temperatura ambiente, sua 
temperatura de fusão é –72 °C e 
de ebulição, –10 °C (a 1 atm); é 
solúvel em água, reagindo com 
ela para formar o ácido sulfuroso, 
é um dos óxidos responsáveis 
pela formação da chuva ácida 
e é emitido principalmente na 
queima de óleo diesel.

É utilizado na preservação 
de frutas, vegetais, sucos e 
vinhos e como desinfetante; 
é produzido pela combustão 
do enxofre (S) e do mineral 
pirita (FeS2).

Pentóxido de difósforo 
(P2O5)

É sólido à temperatura ambiente, 
funde a 340 °C, possui 
temperatura de ebulição de 360°C 
e reage com água formando o 
ácido fosfórico (H3PO4).

É utilizado como agente 
secante e desidratante; é 
preparado comercialmente 
pela queima do fósforo (P) 
em uma corrente de ar seco.

Dióxido de nitrogênio 
(NO2)

É gás à temperatura ambiente, 
apresenta temperatura de fusão de 
–9,3 °C e de ebulição de  
21,15 °C (a 1 atm); reage com 
água formando ácido nítrico 
(HNO3) e monóxido de 
nitrogênio, é um dos responsáveis 
pela formação da chuva ácida, 
sendo emitido na queima de 
combustíveis automotivos.

É utilizado na fabricação 
de certos compostos 
orgânicos e de explosivos, é 
intermediário na produção 
do ácido nítrico; é preparado 
industrialmente pela reação 
de monóxido de nitrogênio 
(NO) e oxigênio do ar.

1. Leia as informações apresentadas e aponte as similaridades e as diferenças entre as substâncias.

2. Tendo em vista seus conhecimentos sobre a água e as informações fornecidas, você consideraria 
que essas substâncias se formam por meio de ligação covalente entre os elementos constituintes? 
As temperaturas de fusão e de ebulição são mais próximas às apresentadas pela água ou mais 
próximas às temperaturas das substâncias formadas por ligações iônicas?

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



Química – 2a série – Volume 1

83

3. Localize na tabela periódica os elementos constituintes desses compostos. O que você observa?

4. É possível estabelecer alguma generalização?

5. Localize o elemento carbono na tabela periódica. O monóxido de carbono se formaria por 
ligação covalente entre C e O? Você esperaria que esse composto fosse sólido à temperatura 
ambiente? Explique.

6. Escreva um pequeno texto com  as conclusões a que você chegou nesta atividade para apresentar 
à classe, na discussão geral.

Aprendendo sobre eletronegatividade

Como você acabou de ver, as posições relativas dos elementos na tabela periódica podem au-
xiliar a prever o tipo de ligação química que ocorrerá entre eles. Para fazer tais previsões, também 
podemos utilizar os valores de eletronegatividade.

Questões para a sala de aula

1. Defina eletronegatividade.
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2. Observe, a seguir, uma parte da tabela periódica com os valores de eletronegatividade de alguns 
átomos.

3
Li
1,0

4
Be
1,5

1
H
2,2

5
B

2,0

6
C

2,5

7
N
3,0

8
O
3,5

9
F

4,0

11
Na
0,9

12
Mg
1,2

13
Al
1,5

14
Si

1,8

15
P

2,1

16
S

2,5

17
Cl
3,0

19
K

0,8

20
Ca
1,0

21
Sc
1,3

22
Ti
1,5

23
V

1,6

24
Cr
1,6

25
Mn
1,5

26
Fe
1,8

27
Co
1,8

28
Ni
1,8

29
Cu
1,9

30
Zn
1,6

31
Ga
1,6

32
Ge
1,8

33
As
2,0

34
Se
2,4

35
Br
2,8

37
Rb
0,8

38
Sr
1,0

46
Pd
2,2

47
Ag
1,9

48
Cd
1,7

49
In
1,7

50
Sn
1,8

51
Sb
1,9

52
Te
2,1

53
I

2,5

55
Cs
0,7

56
Ba
0,9

78
Pt
2,2

79
Au
2,4

80
Hg
1,9

81
Tl
1,8

82
Pb
1,8

83
Bi
1,9

84
Po
2,0

85
At
2,2

Valores da eletronegatividade de alguns átomos.

a) Escreva uma frase que indique a variação da eletronegatividade no grupo dos metais alcali-
nos (grupo 1) e dos metais alcalinoterrosos (grupo 2).

b) Escreva uma frase que indique a variação da eletronegatividade no grupo dos halogênios 
(grupo 17).
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3. Complete a tabela e responda às questões.

Diferença de eletronegatividade entre átomos em diferentes substâncias

Eletronegatividade 
dos elementos 
constituintes

Diferença de 
eletronegatividade

Eletronegatividade 
dos elementos 
constituintes

Diferença de 
eletronegatividade

NaCl
            Na: 0,9
            Cl: 3,0

3,0 – 0,9 = 2,1 N2
            N: 

KBr
            K: 
            Br: 

SO2
            S: 
            O:

MgCl2
            Mg: 
            Cl: 

NH3
            N:
            H:

CaO
            Ca: 
            O:

CO
            C:
            O:

a) Há alguma regularidade quando se comparam as diferenças de eletronegatividade em substân-
cias que se formam por ligação iônica? E em substâncias que se formam por ligação covalente? 
Explique.

b) Localize na tabela periódica os elementos que apresentam as maiores e as menores eletronegativi-
dades. Você pode estabelecer alguma relação entre eletronegatividade e localização na tabela?

c) Pode-se estabelecer um valor para a diferença de eletronegatividade dos elementos que formam 
uma substância, a partir da qual seria possível classificar a ligação como iônica ou covalente?
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PESQUISA INDIVIDUAL

Escolha uma substância – ou peça indicação do professor – e procure obter informações sobre 
ela. Você pode pesquisar:

a) fórmula química;

b) propriedades físicas;

c) tipo de ligação entre os átomos e correlacionar com algumas das propriedades;

d) estrutura;

e) usos;

f ) efeitos no ambiente (incluindo os efeitos nos seres humanos).

Escreva um texto com as informações obtidas. Apresente uma tabela com as propriedades. Se 
achar conveniente, faça um desenho que represente a estrutura da partícula que compõe a substân-
cia pesquisada. Destaque as informações que você considerar mais importantes.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 11 
TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS: UMA QUESTÃO  
DE QUEBRA E FORMAÇÃO DE LIGAÇÕES

Sabemos que nas transformações químicas se formam novos materiais e que podemos explicar 
essa formação por meio do rearranjo dos átomos que constituem as substâncias reagentes. Você 
pode se perguntar, admitindo a ideia de formação de ligação entre os átomos, como esses rearranjos 
ocorrem. Assim, vamos estudar a quebra e a formação de ligações químicas.

Atividade 1 – Entendendo a formação das substâncias do ponto de vista da energia

Questões para a sala de aula

1. Represente, por meio de um gráfico de energia versus distância entre dois átomos, a variação de 
energia desde a situação em que os átomos estão separados e vão se aproximando para formar a 
ligação, até estarem a uma distância em que passem a se repelir.

 A formação de uma ligação é um processo endotérmico ou exotérmico? E a ruptura de uma 
ligação, é um processo exotérmico ou endotérmico?

!
?

Distância

Energia

0
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2. O ar é constituído de vários gases, entre eles o nitrogênio (N2) e o oxigênio (O2). É necessária 
uma quantidade de energia maior para separar os átomos de nitrogênio que compõem o N2 do 
que para separar os átomos de oxigênio que compõem o O2. Admitindo que os átomos separa-
dos têm energia igual a zero, aponte, nas curvas apresentadas, qual deve ser a que corresponde à 
formação do N2 e do O2. Justifique sua escolha e discuta com seus colegas suas justificativas.

3. Dê o significado de energia de ligação.

E

0

Distância
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A tabela a seguir apresenta valores médios de energia de ligação. Utilize-os para responder às 
questões.

Energia média de ligação a 25 °C e 1 atm 

Ligação
Energia média de ligação a 
25 °C e 1 atm (kJ · mol–1)

Ligação
Energia média de ligação a 
25 °C e 1 atm (kJ · mol–1)

H–H 436 C=O (CO2) 802
O=O 497 C–O 351
H–O 463 H–Cl 432
C–C 348 H–N 388
H–C 412 Cl–Cl 242
H–I 297 F–F 154

1. Calcule a energia liberada na formação de 1 mol de amônia e de 1 mol de etanol a partir de seus 
elementos constituintes.

NH
3  

(amônia)

N

H

HH

Ligações existentes na molécula: 

Energia de ligação: 

Energia liberada na formação de 1 mol de NH3: 

 C
2
H

5
OH

  
(etanol)

C

H

H

H

H

C O HH

Ligações existentes na molécula: 

Energias de ligação: 

Energia liberada na formação de 1 mol de C2H5OH: 

2. Quanta energia seria necessária para romper as ligações na amônia e no etanol?

Elaborado pelas autoras especialmente para o São Paulo faz escola.  
Fonte dos dados: LIDE, D. R. (editor-in-chief ). Handbook of Chemistry and Physics. 73. ed. Boca Raton: CRC Press, 1992-1993.
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Atividade 2 – Explicando a energia liberada na combustão

O metano (CH4) é gás à temperatura ambiente (ponto de fusão: –182 °C; ponto de ebulição [1 atm]: 
–161 °C). Pouco solúvel em água, é um dos principais constituintes do gás natural. Produzido na 
decomposição de matéria orgânica (biomassa), o metano é um dos gases responsáveis pelo efeito 
estufa. Sua combustão fornece 212,8 kcal · mol–1, ou seja, 889,5 kJ · mol–1.

Nesta atividade, vamos procurar explicar o valor da energia de combustão do metano conside-
rando seus conhecimentos sobre a energia envolvida na quebra e na formação de ligações.

Questão para a sala de aula

1. A tabela a seguir resume cálculos sobre a combustão do metano. Complete-a.

CH4(g) + 2 O2(g)  2 H2O(g) + CO2(g)

Ligações rompidas nos reagentes:       mol de ligações C–H

                                                           mol de ligações O=O

Ligações formadas nos produtos:        mol de ligações O–H

                                                         mol de ligações C=O

Energia consumida na quebra das ligações: 

Energia liberada na formação das ligações: 

Saldo de energia: energia liberada – energia consumida: 

Liberação de  na combustão de 1 mol de metano

2. Reescreva a equação incluindo a variação de energia.

             Desafio!

Sabendo que na decomposição de hidrazina1 em seus átomos constituintes são rompidas 
ligações N–N e N–H e que há envolvimento de 1 720 kJ · mol–1 de hidrazina, calcule o valor da 
energia de ligação N–N.

N2H4(g)  2 N(g) + 4 H(g)

1 A hidrazina é um combustível usado como propelente de foguetes.
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APRENDENDO A APRENDER

Procure conhecer o calor de combustão e a estrutura molecular de alguns dos combustíveis 
utilizados atualmente e relacione-os às ideias desenvolvidas sobre a energia envolvida na quebra 
e na formação de ligação.

C

H

H

H

H

H

H

C C HH

1. O gás propano, C3H8, é um dos componentes do GLP, gás liquefeito de 
petróleo. Aplique seus conhecimentos para calcular a energia liberada na 
queima de 1 mol desse gás. 

a) Escreva a equação que representa a queima do propano.

b) Considerando a queima de 1 mol de propano, calcule a energia necessária para a quebra das 
ligações nos reagentes. (Energia da ligação C–C = 348 kJ · mol–1, veja a tabela dos valores 
médios de energia de ligação, apresentada anteriormente).

c) Calcule a energia liberada na formação das ligações dos produtos.

d) Calcule o saldo energético. O valor encontrado explica o fato de a transformação ser exotérmica?

e) Reescreva a equação da combustão incluindo a variação de energia, ou seja, o calor de com-
bustão do propano.
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 12 
REPRESENTANDO A ENERGIA ENVOLVIDA NAS  
TRANSFORMAÇÕES: O USO DE DIAGRAMAS DE ENERGIA

A variação de energia que acontece em uma transformação química pode ser representada por 
meio de diagramas. Nesta atividade, vamos representar, por meio desses diagramas, as energias en-
volvidas em alguns dos processos já estudados.

Questão para a sala de aula

1. Para a combustão do propano, o seguinte diagrama foi elaborado.

a) Segundo a representação feita no diagrama, a energia dos reagentes é maior ou menor que a 
dos produtos? Explique.

b) A reação é exotérmica ou endotérmica? Explique.

c) Retomando os dados obtidos sobre a energia liberada na combustão do propano, indique 
no diagrama a variação de energia ( H) e componha uma seta que mostre se o processo é 
endotérmico ou exotérmico. Justifique. Não se esqueça das unidades.

!
?

en
er

gi
a

C3H8 + 5 O2

3 CO2 + 4 H2O
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Atividade-síntese

Elabore uma síntese das ideias sobre a energia envolvida nas transformações químicas. Para 
ajudá-lo, algumas questões são apresentadas a seguir.

1. Como é possível explicar o envolvimento de energia numa transformação química?

2.  Como é possível relacionar os processos de formação e quebra de ligação ao consumo ou à libe-
ração de energia?

3. Considerando essas ideias, como é possível explicar que certas transformações químicas liberam 
energia e outras absorvem energia?

4. Qual é o significado de calor de uma reação? Como se pode expressá-lo?

5. Qual é o significado do sinal negativo que precede o valor do H?

Materiais e reagentes

1 latinha de refrigerante;

fósforos de segurança;

1 lamparina;

1 béquer de 250 mL;

Queima de combustíveis

Este experimento exige a supervisão do professor. Recomenda-se o uso de óculos de segurança.
Nele, você vai comparar o poder calorífico de alguns combustíveis.

             Desafio!

Tratando-se de reações endotérmicas como as que seguem, mostre como representá-las 
usando diagramas de energia. Explique por que o valor do H é positivo.

H2O(l)  H2(g) + ½ O2(g)    H = 285,8 kJ · mol–1

Fe2O3(s) + 3 C(s)  2 Fe(s) + 3 CO(g)   H = 490,8 kJ · mol–1
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1 rolha furada no centro;

balança;

pedaços de arame;

1 termômetro;

1 suporte universal;

1 mufa;

1 argola.

água;

querosene ou etanol.

Procedimento

Medir com o béquer 200 mL de água e transferir para a 
latinha de refrigerante.

Adaptar o termômetro à rolha furada e colocar na latinha, 
de modo que o bulbo do termômetro esteja à altura equi-
valente à  metade da altura da água contida na latinha.

Montar o experimento conforme o esquema ao lado.

Colocar o etanol na lamparina.

Medir a massa do conjunto lamparina + combustível.

Medir a temperatura inicial da água.

Acender a lamparina e colocá-la sob a lata contendo a 
água, com a maior proximidade possível.

Apagar a lamparina quando a temperatura da água chegar a 
90 oC; caso esse valor de temperatura tenha sido ultrapas-
sado, anotar a temperatura final alcançada.

Esperar o conjunto lamparina + combustível esfriar e me-
dir sua massa novamente.

Repetir o procedimento com o outro combustível.

©
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Questões para análise de dados

Registre na tabela os dados coletados.

APRENDENDO A APRENDER

Para alguns dos metais que você conhece, procure imaginar as ligações entre os átomos 
que os constituem. Tente associar o modelo que você imaginou à propriedade de condução de 
corrente elétrica apresentada pelos metais.

1. Para cada combustível, calcule a massa consumida para aquecer a massa de água, assim como a 
variação de temperatura, e escreva os valores na tabela.

2. Relacione a quantidade consumida de cada combustível e a variação de temperatura da água. Qual 
dos dois combustíveis forneceu maior quantidade de energia por grama? Qual deles apresenta calor 
de combustão maior?

Combustível
Massa 
inicial 

(g)

Massa 
final 
(g)

Massa de 
combustível 

que reagiu (g)

Temperatura 
inicial da 
água (ºC)

Temperatura 
final da água 

(ºC)

Variação de 
temperatura 

(ºC)
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Atividade-síntese

Escreva um texto para resumir o que você aprendeu sobre a estrutura da matéria e as relações 
entre a estrutura e as propriedades das substâncias.
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VOCÊ APRENDEU?

1. Ao preparar argamassa, o pedreiro mistura água à cal viva, CaO. Nessa reação, que provoca 
grande liberação de calor, ocorre a formação da cal extinta, Ca(OH)2. A cal viva é produzida a 
partir do carbonato de cálcio, por sua decomposição térmica. As equações que representam as 
transformações citadas são:

I. decomposição do CaCO3

 CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)  ΔH = 1    207,0 kJ · mol–1

II. formação da cal extinta

 CaO(s) + H2O(l)  Ca(OH)2(aq)  ΔH = –986 kJ · mol–1

 Com relação aos processos I e II, pode-se afirmar que:

a) os processos I e II são exotérmicos.

b) o processo I e o processo II apresentam entalpia dos produtos menor que a dos reagentes.

c) o processo I poderia ser representado da seguinte maneira:

  CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g) + 1 207,0 kJ · mol–1.

d) apenas o processo II apresenta entalpia dos produtos menor que a dos reagentes.

e) a energia liberada no processo II seria suficiente para que 1 mol de CaCO3 sofresse decom-
posição.

2. (Fuvest – 2002) As figuras a seguir representam, esquematicamente, estruturas de diferentes 
substâncias à temperatura ambiente.

Sendo assim, as figuras I, II e III podem representar, respectivamente:

a) cloreto de sódio, dióxido de carbono e ferro.

b) cloreto de sódio, ferro e dióxido de carbono.

c) dióxido de carbono, ferro e cloreto de sódio.

d) ferro, cloreto de sódio e dióxido de carbono. 

e) ferro, dióxido de carbono e cloreto de sódio.

(I)                                  (II)                                (III)
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3. “Entre carbono e cloro, a ligação é iônica ou covalente?” Essa é uma questão apresentada por um 
internauta a uma página de perguntas e respostas. Algumas das respostas dadas à questão estão 
transcritas a seguir.

Resposta 1

A ligação iônica acontece entre um metal e um não metal.

 Obs.: metal (lado esquerdo da tabela periódica) tende a perder elétrons, exceto o H; não metal 
(lado direito da tabela periódica) tende a ganhar elétrons.

 A ligação covalente se dá entre não metal e não metal; portanto, os dois tendem a ganhar elé-
trons e ficam do lado direito da tabela periódica.

 Para responder à sua pergunta é só verificar a posição dos átomos. O carbono fica do lado di-
reito e, então, a chance é ser iônica ou covalente, mas é preciso saber onde fica o cloro; se ficar 
à direita, será ligação covalente; se ficar à esquerda, iônica.

Resposta 2

Carbono = não metal
Cloro = não metal
não metal + não metal = ligação covalente
São necessárias 4 moléculasa de cloro para que cada elemento compartilhe um elétron do carbono.
4 Cl + C  CCl4

 Analise cada uma das respostas e, com base em seus conhecimentos, elabore uma que você 
consideraria boa para constar na página da internet.

4. Há mais de cem anos, Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a carga e a massa 
do elétron, o que pode ser considerado a descoberta do elétron. É reconhecida como uma con-
tribuição de Thomson ao modelo atômico:

a) o átomo ser indivisível.
b) a existência de partículas subatômicas.
c) os elétrons ocuparem níveis discretos de energia.
d) os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo.
e) o átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera.

a O autor dessa explicação deve estar se referindo a átomos de cloro, e não à molécula de cloro, a qual é formada por dois 
átomos de cloro (Cl2).
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5. O número de elétrons do cátion X2+ do elemento X é igual ao número de elétrons do átomo 
neutro de um gás nobre, cujo número atômico é 10 e o número de massa é 20. O número atô-
mico do elemento X é:

a) 8.
b) 10.
c) 12.
d) 18.
e) 20.

Água hoje e sempre: consumo sustentável. São Paulo: SEE/CENP, 2004. Essa obra apresen-
ta textos para ampliar os conhecimentos e reflexões sobre a água. Também está disponível 
em: <http://cenp.edunet.sp.gov.br/index.htm>. Acesso em: 27 maio 2013. (Clique em 
“Rede do Saber” e depois em “Água”.)

AMBROGI, Angélica; VERSOLATO, Elena F.; LISBÔA, Júlio Cezar Foschini. Unidades 
modulares de Química: unidade II: reações químicas: fontes de energia. CECISP (Centro 
de Ensino de Ciências de São Paulo). São Paulo: Hamburg, 1987. Trata-se de um livro 
em que as reações de combustão são apresentadas como fontes de energia. É proposto um 
experimento como exemplo a partir do qual são desenvolvidos os conceitos relacionados 
ao tema.

FARIAS, Robson Fernandes de. A química do tempo: carbono-14. QNESC, n. 16, p. 6-8, 
2002. Nesse artigo, o autor apresenta uma visão geral sobre a técnica de datação de objetos 
por meio de medidas do decaimento radioativo do isótopo com número de massa 14 do 
carbono, bem como sua importância para a sociedade.

Química e sobrevivência: hidrosfera, fonte de materiais. São Paulo: Edusp, 2005. Esse livro, 
que faz parte da seleção de livros da SEE/SP, trata de várias propriedades da água, de suas 
modificações causadas pela presença de materiais dissolvidos. Apresenta, ainda, informa-
ções sobre o ciclo hidrológico, poluição e tratamento.

SABESP. Disponível em: <http://www.sabesp.com.br/>. Acesso em: 27 maio 2013. Apre-
senta informações sobre o tratamento da água e matérias que podem ampliar o conheci-
mento sobre esse tema.
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Show atômico. Disponível em: <http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_
qui_showatomico.htm>. Acesso em: 27 maio 2013. Essa animação interativa apresenta 
alguns filósofos e cientistas reunidos em um programa de auditório explicando suas ideias 
sobre o modelo atômico. Há desafios para resolver. 

STRATHERN, Paul. O sonho de Mendeleev – a verdadeira história da Química. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2002. Nesse livro, o autor narra diversos aspectos históricos ligados à constru-
ção do conceito de elemento químico, às descobertas de diversos elementos e às tentativas 
de organizá-los de acordo com suas características e propriedades até chegar à proposta de 
Mendeleev.

Um passeio diferente. Disponível em: <http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/
sim_qui_passeiodiferente.htm>. Acesso em: 27 maio 2013. Nessa simulação, o personagem 
Pedro terá prova de Química sobre átomos, na segunda-feira, e descobre que na fazenda de 
seu avô poderia aprender mais sobre o assunto. Há desafios para resolver. 
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Maria da Graça de Jesus Mendes. 

Física: Carolina dos Santos Batista, Fábio 
Bresighello Beig, Renata Cristina de Andrade 

Oliveira e Tatiana Souza da Luz Stroeymeyte.

Química: Ana Joaquina Simões S. de Matos 
Carvalho, Jeronimo da Silva Barbosa Filho, João 
Batista Santos Junior e Natalina de Fátima Mateus.

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Emerson Costa, Tânia Gonçalves e 
Teônia de Abreu Ferreira.

Geografia: Andréia Cristina Barroso Cardoso, 
Débora Regina Aversan e Sérgio Luiz Damiati.

História: Cynthia Moreira Marcucci, Maria 
Margarete dos Santos e Walter Nicolas Otheguy 
Fernandez.

Sociologia: Alan Vitor Corrêa, Carlos Fernando de 
Almeida e Tony Shigueki Nakatani.

PROFESSORES COORDENADORES DO NÚCLEO 
PEDAGÓGICO

Área de Linguagens  
Educação Física: Ana Lucia Steidle, Eliana Cristine 
Budisk de Lima, Fabiana Oliveira da Silva, Isabel 
Cristina Albergoni, Karina Xavier, Katia Mendes 
e Silva, Liliane Renata Tank Gullo, Marcia Magali 
Rodrigues dos Santos, Mônica Antonia Cucatto da 
Silva, Patrícia Pinto Santiago, Regina Maria Lopes, 
Sandra Pereira Mendes, Sebastiana Gonçalves 
Ferreira Viscardi, Silvana Alves Muniz.

Língua Estrangeira Moderna (Inglês): Célia 
Regina Teixeira da Costa, Cleide Antunes Silva, 
Ednéa Boso, Edney Couto de Souza, Elana 
Simone Schiavo Caramano, Eliane Graciela 
dos Santos Santana, Elisabeth Pacheco Lomba 
Kozokoski, Fabiola Maciel Saldão, Isabel Cristina 
dos Santos Dias, Juliana Munhoz dos Santos, 
Kátia Vitorian Gellers, Lídia Maria Batista 
Bom m, Lindomar Alves de Oliveira, Lúcia 
Aparecida Arantes, Mauro Celso de Souza, 
Neusa A. Abrunhosa Tápias, Patrícia Helena 
Passos, Renata Motta Chicoli Belchior, Renato 
José de Souza, Sandra Regina Teixeira Batista de 
Campos e Silmara Santade Masiero.

Língua Portuguesa: Andrea Righeto, Edilene 
Bachega R. Viveiros, Eliane Cristina Gonçalves 
Ramos, Graciana B. Ignacio Cunha, Letícia M. 
de Barros L. Viviani, Luciana de Paula Diniz, 
Márcia Regina Xavier Gardenal, Maria Cristina 
Cunha Riondet Costa, Maria José de Miranda 
Nascimento, Maria Márcia Zamprônio Pedroso, 
Patrícia Fernanda Morande Roveri, Ronaldo Cesar 
Alexandre Formici, Selma Rodrigues e  
Sílvia Regina Peres.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Alexandre Emídio, Clóvis 
Antonio de Lima, Delizabeth Evanir Malavazzi, 
Edinei Pereira de Sousa, Eduardo Granado Garcia, 
Evaristo Glória, Everaldo José Machado de Lima, 
Fabio Augusto Trevisan, Inês Chiarelli Dias, Ivan 
Castilho, José Maria Sales Júnior, Luciana Moraes 
Funada, Luciana Vanessa de Almeida Buranello, 
Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge Monteiro, 

Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 

Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
Pedroza, Regiani Braguim Chioderoli e Rosimara 
Santana da Silva Alves.

Ciências: Davi Andrade Pacheco, Franklin Julio 
de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
de Lima, Paulo Garcez Fernandes, Paulo Roberto 
Orlandi Valdastri, Rosimeire da Cunha e Wilson 
Luís Prati. 

Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
Vieira Costa, André Henrique Ghel  Ru no, 
Cristiane Gislene Bezerra, Fabiana Hernandes 
M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
Bortoletto Fessel, Marta Ferreira Mafra, Rafael 
Plana Simões e Rui Buosi. 

Química: Armenak Bolean, Cátia Lunardi, Cirila 
Tacconi, Daniel B. Nascimento, Elizandra C. S. 
Lopes, Gerson N. Silva, Idma A. C. Ferreira, Laura 
C. A. Xavier, Marcos Antônio Gimenes, Massuko 
S. Warigoda, Roza K. Morikawa, Sílvia H. M. 
Fernandes, Valdir P. Berti e Willian G. Jesus. 

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Álex Roberto Genelhu Soares, Anderson 
Gomes de Paiva, Anderson Luiz Pereira, Claudio 
Nitsch Medeiros e José Aparecido Vidal.

Geografia: Ana Helena Veneziani Vitor, Célio 
Batista da Silva, Edison Luiz Barbosa de Souza, 
Edivaldo Bezerra Viana, Elizete Buranello Perez, 
Márcio Luiz Verni, Milton Paulo dos Santos, 
Mônica Estevan, Regina Célia Batista, Rita de 
Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.

Apoio:
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- FDE

CTP, Impressão e acabamento
Plural Indústria Grá ca Ltda.
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Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli. 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 
Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, 
Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 
Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 
Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, 
Marcelo Santos Masset Lacombe, Melissa de Mattos 
Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 
Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 
Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 
Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 
Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 
Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 
Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 
Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 
Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 
Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 
de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
Roger da Puri cação Siqueira, Sonia Salem e 
Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 
Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 
Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 
Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 
Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 
Felice Murrie.
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Presidente da Diretoria Executiva 
Antonio Rafael Namur Muscat

Vice-presidente da Diretoria Executiva 
Alberto Wunderler Ramos

GESTÃO DE TECNOLOGIAS APLICADAS  
À EDUCAÇÃO

Direção da Área 
Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Gestão Editorial 
Denise Blanes

Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Angélica dos Santos 
Angelo, Bóris Fatigati da Silva, Bruno Reis, Carina 
Carvalho, Carla Fernanda Nascimento, Carolina 
H. Mestriner, Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, 
Eloiza Lopes, Érika Domingues do Nascimento, 
Flávia Medeiros, Gisele Manoel, Jean Xavier, 
Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, Leandro 
Calbente Câmara, Leslie Sandes, Mainã Greeb 
Vicente, Marina Murphy, Michelangelo Russo, 
Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, Paula 
Felix Palma, Priscila Risso, Regiane Monteiro 
Pimentel Barboza, Rodolfo Marinho, Stella 
Assumpção Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e 
Tiago Jonas de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Érica Marques, José Carlos Augusto, Juliana 
Prado da Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida 
Acunzo Forli, Maria Magalhães de Alencastro e 
Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: Jairo Souza Design 
Grá co e Occy Design projeto grá co .

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
coordenadora  e Ruy Berger em memória .

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.
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