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Estamos apresentando, a você, o Caderno deste bimestre. Ele trata de assuntos bastante interessantes,
relacionados ao seu cotidiano. Continuaremos a levar você a uma viagem através da Química, que faz
parte do seu dia a dia.
No primeiro bimestre, você aprendeu que os elementos químicos estão presentes em vários objetos ao
nosso redor, em nosso corpo e também no Universo.
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Querido aluno,

Agora, chegou o momento de descobrir como esses elementos químicos interagem uns com os outros,
dando origem a novas substâncias.
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Professora Inês Mauad (Escola Municipal Minas Gerais)
Professora Márcia da Luz Bastos (E/SUBE/CED/CT)
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Bons estudos!

- 9º Ano

Apresentaremos algumas atividades que podem ser compartilhadas com seus colegas ou solucionadas
individualmente. Não esqueça de apresentar à turma suas conclusões e descobertas!

A água é um recurso natural infinito?
A disponibilidade de água doce é suficiente para suprir as necessidades do ser humano?
Qual a importância da água para a vida?
Como podemos contribuir para a preservação da água no planeta?

2º BIMESTRE / 2012
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Todos nós sabemos sobre a
importância da água para a
manutenção da vida de todas as
espécies do planeta. Esse recurso
natural cobre cerca de 70% da
superfície
terrestre,
entretanto,
cerca de 3% deste volume é de
água doce. Devemos ter clareza,
também, que a água não é um
recurso infinito e que é necessário
seu uso racional e a preservação da
sua qualidade. O uso cada vez mais
intenso dos recursos hídricos vem
obrigando à adoção de medidas de
regulação e modificação dos cursos
d’água o que gera variações nos
ecossistemas e microclimas, com
prejuízos à flora, fauna e habitat.
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anossavidaeanatureza.blogspot.com

A ÁGUA É UM ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA A SOCIEDADE E PARA CADA UM DE NÓS
A ÁGUA NOSSA DE CADA DIA

3

Na piscina ou no mar temos água. Será que a água da
piscina ou do mar contém outras substâncias dissolvidas?
Que características indicam isso?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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ÁGUA - SUBSTÂNCIA ENCONTRADA NO NOSSO CORPO E NO DIA A DIA
ÁGUA: SOLUÇÃO, SOLVENTE E DISSOLUÇÃO

aluguetemporada.com.br

Livro Ciência em cena 9º ano Carolina Godinho Eliana Garcia Mariana G. do Valle
Cristiano Q. M. dos Santos Escola Educacional 2008
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ecoviagem.uol.com.br

A água mineral é um tipo específico de água
subterrânea, formada pelas águas das chuvas que vai
se infiltrando nas rochas muito lentamente. Em algumas
regiões, falhas geológicas podem fazer com que este
depósito aflorem na superfície, originando as fontes.
Portanto a composição da água mineral começa ainda
na atmosfera, em forma de chuva, absorvendo alguns
elementos do ar. No solo, depois de alguns períodos,
essa composição vai sendo alterada, dependendo das
camadas geológicas pelas quais a água atravessa e das
rochas e minerais que ela dissolve.

- 9º Ano

O que é uma água mineral?
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graficavisual.com

Olha, olha, olha, olha água mineral, água mineral, água mineral do
Candeal! Você vai ficar legal!"
A água mineral é uma mistura, pois é formada por várias substâncias
diferentes. Observe o rótulo dessa água mineral, veja na sua
composição as substâncias existentes e anote-as aqui.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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ÁGUA - SUBSTÂNCIAS DIFERENTES FORMAM MISTURAS

afonsocfq.blogspot.com
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Gás oxigênio
(substância simples)

Gás hidrogênio
(substância simples)
deboni.he.com.br

Molécula da água
(substância composta)

2º BIMESTRE / 2012

- 9º Ano

joao-bernardes-cfq-8c.blogspot.com

Se retirarmos da água mineral todos os sais minerais e os gases
dissolvidos, teremos uma substância composta. Esta substância
é formada por mais de um elemento químico: o hidrogênio e o
oxigênio. Quando estes elementos químicos unem-se com outros
elementos químicos iguais a eles formam uma substância simples.
9º ano, ciências, aula 7, atividade 9

clipart
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Na água da piscina
encontramos uma
quantidade maior de
cloro dissolvido.

Na água do mar dentre
várias substâncias
dissolvidas, encontramos
grande quantidade de
sódio e de cloro.

clipart
clipart

Coordenadoria de Educação

ÁGUA - SUBSTÂNCIAS DIFERENTES FORMAM MISTURAS
DESCOBRINDO AS MISTURAS

2º BIMESTRE / 2012

Um sistema homogêneo a olho nu pode apresentar-se
heterogêneo quando observado ao microscópio. O leite é um
bom exemplo. A olho nu, ele pode ser classificado como sistema
homogêneo. No entanto, ao microscópio, observa-se flocos de
gordura espalhados no líquido, classificando-o agora, como
sistema heterogêneo.

O sódio (Na+) e o cloro
(Cl-) são íons dissolvidos
na água. Preste atenção!
Não é o cloreto de sódio!
Na água da piscina e na
água do mar estes íons
estão em quantidades
diferentes, estabelecendo
características
específicas para cada
ambiente.
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Fases - cada uma das porções que apresenta aspecto visual
uniforme, podendo ser contínuo ou não, mesmo quando observado
num microscópio

- 9º Ano

Devido a água do mar e da piscina serem formadas por várias
substâncias, ela é classificada como uma mistura.
As misturas podem apresentar um aspecto visual uniforme (sistema
homogêneo) ou apresentar aspectos visuais distintos (sistema
heterogêneo), onde podemos evidenciar suas fases.

clipart

9º ano, ciências, aula 7, atividade 10
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ÁGUA - SUBSTÂNCIAS DIFERENTES FORMAM MISTURAS
Quantas fases?

algosobre.com.br
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Realize as misturas (homogêneas e heterogêneas) com substâncias conhecidas no nosso cotidiano e
anote o resultado.
Procedimentos:
Separe a turma em três grupos.
Materiais utilizados:
1º grupo - > misturar a água com sal e observar.
Água;
2 º grupo - > misturar a água e o óleo e observar.
Sal;
3º grupo -> misturar a água, areia e prego e observar.
Areia;
Óleo;
Prego;
Três copos transparentes de 200 ml.
Registro:
a) O que você observa quando misturarmos a água +sal? _________________________________

- 9º Ano

c) E a água + Óleo ? _______________________________________
d) Quantas fases? _____________________________________
pt.scribd.com

CIÊNCIAS

e) Agora, a água + Areia + Prego? _________________________________
f) Quantas fases? ______________________________________

2º BIMESTRE / 2012

b) Quantas fases você observa? _____________________________________

Diga se a mistura observada é homogênea ou heterogênea:
g) Água com sal _________________________________
h) Água com óleo ________________________________
i) Água, areia e prego ____________________________

clipart
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No experimento anterior, a água com sal de cozinha totalmente dissolvido é uma mistura homogênea ou
heterogênea? E quando o sal de cozinha não dissolve na água? Justifique suas respostas.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Registrando...
a) O que aconteceu com o sal de cozinha quando inicialmente
adicionado a água?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
b) O que aconteceu quando você continuou adicionando sal de
cozinha à solução?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

- 9º Ano

pt.scribd.com
Procedimento:
Encha o copo com ¾ de água. Adicione aos poucos sal de
cozinha a água, mexendo até dissolver completamente o sal .
Continue adicionando sal de cozinha à solução, até atingir um
ponto em que o sal de cozinha não se dissolve mais a água e se
deposita no fundo do copo.

Nas soluções, como água e sal , há
um soluto (o sal de cozinha), que é
a substância que foi dissolvida, e
um solvente (a água), substância
que dissolve o soluto. A quantidade
de soluto dissolvida em uma
quantidade de solvente é chamada
de concentração da solução.
Quanto maior for a quantidade de
soluto dissolvido em um solvente
maior será a concentração da
solução.

francisco-serra-cfq-8c.blogspot.com

Materiais utilizados:
copo transparente
água
Sal de cozinha

CIÊNCIAS

E quando o soluto é maior que o solvente?
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SOLUÇÃO: SOLUTO E SOLVENTE EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES
E AGORA QUEM É QUEM DENTRO DO TUBO DE ENSAIO?

clipart
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clipart

Centrífuga para separação do
sangue
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poderdasmaos.com

analiticaweb.com.br

Bolsa de sangue
doesanguebr.blogspot.com

O sangue quando observado a
olho nu parece ser homogêneo,
mas trata-se de uma mistura
heterogênea. As suas diferentes
porções constituintes podem ser
observadas ao microscópio. Nos
laboratórios de análise clínica o
sangue, que é uma mistura
heterogênea, é submetido a
centrifugação para separação
dos seus componentes.

Sangue centrifugado

- 9º Ano

O sangue é uma mistura homogênea?

CIÊNCIAS

Pedra granito

Água mineral
fotosdanet.com

selectgame.com.br

Troféu de bronze

http://www.aguageraldao.com.br

O cobre (Cu) quando associado com outros metais tais como alumínio (Al), fósforo (P) ou níquel (Ni)
formam o bronze. A água mineral, conforme visto nas páginas anteriores possui várias substâncias na sua
composição. O granito é formado basicamente por quartzo, feldspato e mica.
Com base nessas informações quantas fases existem nos materiais das figuras? Agora vamos classificalas em mistura homogênea ou heterogênea.
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MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS
SEPARANDO O QUE FOI UNIDO...

Quando as substâncias reagem, não é possível separá-las por meios físicos.

b) Deixe a mistura em repouso e observe. O que aconteceu?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) A água com a terra apresenta duas fase distintas, como podemos separá-los?
___________________________________________________________________

brunokennedy10.blogspo.

Procedimento e registro:
No recipiente, misture a terra com a água.
a) A mistura é homogênea ou heterogênea?
__________________________________________________________________

clipart
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Separando os componentes da mistura
Material
Água
Terra
Um recipiente transparente (garrafa pet cortada ao meio)

- 9º Ano

Numa mistura heterogênea os componentes podem ser separados por métodos
mecânicos e são visíveis com facilidade. Soluções, ou misturas homogêneas,
exigem métodos próprios, como as mudanças de estado, pois não é possível
diferenciar as substâncias que as integram.

2º BIMESTRE / 2012
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Quando duas ou mais substâncias químicas são colocadas em contato, três coisas podem ocorrer:
1) Reagir, se tiverem afinidade química;
2) Dissolver, formando uma mistura homogênea, também chamada de solução, se tiverem
afinidade física;
3) Misturar sem chegar à dissolução, produzindo uma mistura heterogênea. As misturas
heterogêneas formam-se quando a afinidade entre as substâncias é pequena.

10
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No experimento da folha anterior, os
componentes podem ser separados por filtração
ou decantação.
Na filtração a mistura é passada por um filtro, a
areia fica retida e a água passa pelo filtro.
A decantação é a separação de fases por
repouso. Para separar a mistura basta passar a
água para outro recipiente, com cuidado.

quiprocura.net

MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS
SEPARANDO O QUE FOI UNIDO...
No experimento da página anterior, foi possível separar os componentes da mistura água e terra.
Mas como podemos separar os componentes de outras misturas heterogêneas? E das homogêneas, isso é
possível?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

clipart

Adicionamos
água
quente para fazer a
extração
de
substâncias solúveis
presentes no pó de
café.
Facilitando
assim, sua filtração.
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Para coar o café, utilizamos água quente.
Por que não utilizamos água fria?

CIÊNCIAS

Para facilitar o processo de separação de uma
mistura, deve-se observar primeiro a própria
mistura. Nas misturas homogêneas, deve-se
aplicar primeiro métodos que envolvam
mudanças de estados físicos (evaporação,
solidificação etc.). Nas misturas heterogêneas,
deve-se separar as “fases” (os diferentes
aspectos da mistura) utilizando, primeiro,
métodos mecânicos (catação, levigação etc.), e
depois, os mesmos métodos de separação
utilizados em substâncias homogêneas, caso
seja necessário.

- 9º Ano

http://www.brasilescola.com/quimica

beatrizmirandanobre.blogspot.com
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Antes de cozinhar arroz, feijão, soja, lentilha,
ervilha etc, a dona de casa costuma “selecionar”
os grãos. A seleção ou catação é feita
separando-se
os
grãos
que
não
se
desenvolveram, as pedrinhas e outros resíduos
provenientes do processo de colheita manual.
Esses materiais (impurezas) são retirados, ou
melhor, separados do alimento por intermédio
das mãos da cozinheira. Na estação de coleta
de lixo, ocorre a separação dos diferentes tipos
de materiais que compõem esse lixo: vidro,
metais, borracha, papel, plásticos etc, para
serem destinados à reciclagem.
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brasilescola.com

MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS
SEPARANDO O QUE FOI UNIDO...

2º BIMESTRE / 2012

Existem outras formas de separar misturas, descubra acessando:
www.educopedia.com.br 9º ano, ciências, aula 7, atividade 12 .

CIÊNCIAS

- 9º Ano

andrefidusi.com

Ou assistindo ao vídeo sobre métodos de separação de misturas:
http://www.youtube.com/watch?v=s8QJwPBiEmM

12
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MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS
SEPARANDO COISAS NO NOSSO DIA A DIA

SEPAR AÇÃ O DE MISTUR AS
Exemplos práticos onde a separação de misturas é aplicada:
- Tratamento de esgotos / Tratamento de água
O esgoto urbano contém muito lixo “grosso”, é necessário
separar este lixo do resto da água (ainda suja, por
componentes líquidos, que serão extraídos depois)

site.sabesp.com.br

CIÊNCIAS

- Exame de sangue
Separa-se o sangue puro do plasma (líquido que compõe parte
do sangue, que ajuda no carregamento de substâncias pelo
organismo), através de um processo de sedimentação
“acelerada” (o sangue é posto em uma centrífuga, para que a
parte pesada do composto se deposite no fundo do recipiente).

2º BIMESTRE / 2012

- Separação de frutas podres das boas em cooperativas
Seleção por catação.

- 9º Ano

- Dessalinização da água do mar
Em alguns lugares do planeta, a falta de água é tamanha, que é
preciso pegar água do mar para utilizar domesticamente. Para
isso, as usinas dessalinizadoras utilizam a osmose e
membranas semipermeáveis para purificar a água.

Que método de separação de misturas parecido com o utilizado
para separar o sangue as máquinas de lavar utilizam para secar a
roupa?
flogvip.net
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2. Classifique os materiais abaixo em substância pura
ou mistura:
a) água mineral – ________________________
b) b) sabão em pó – ______________________
c) c) leite – _____________________________
d) d) gás oxigênio - ______________________

3.Quantas fases observamos ao misturarmos areia, água e um pouco de açúcar.
R: ___________________________________________________________

Coordenadoria de Educação

1. Classifique as substâncias em simples ou
compostas:
a) Cl – __________________________
b) b) H2SO4 – _____________________
c) c) NaCl – ______________________
d) d) O3 - ________________________

4. Observe o sistema representado na figura ao lado e responda:
a) O sistema representa uma substância ou mistura? Justifique.
R: _________________________________________________________

6. Indique uma sequência que pode ser usada para separar água + limalha de ferro + sal + óleo.
R: ________________________________________________________________________________

2º BIMESTRE / 2012

5. Para separar o ouro da areia em um garimpo, qual o processo de separação de misturas que é
utilizado?
R: ________________________________________________________________________________

CIÊNCIAS

quimicano1anoconego.blogspot.com

- 9º Ano

b) Quantas moléculas diferentes estão representadas no sistema em questão?
R: _________________________________________________________

7. Num tubo graduado adicionou-se água, óleo de cozinha e álcool, nessa ordem.
Faça um desenho mostrando as fases observadas no tubo. Quantas fases são?
R:________________________________________________________________________________

14
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MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS
SEPARANDO COISAS NO NOSSO DIA-A-DIA
Como seria possível separar a mistura de sal e areia do mar?
Material:
• Areia do mar
• Água
• Recipiente transparente (garrafa pet cortada ao meio)
Procedimento:
Adicionarmos água a essa mistura de sal e areia do mar.
Com o auxílio de um filtro de papel, filtra-se o sistema.
Registro:

CIÊNCIAS

casatemporadacabofrio.blogspot.com

Sal e salinas
O sal sempre foi importante fonte econômica para a cidade
de Cabo Frio. O trabalho nas salinas fluminenses é uma das
ocupações humanas mais antigas da região, as relações
comerciais e sociais vinculadas à produção do sal fazem
parte da história de Cabo Frio e das cidades ao seu redor. O
sal da região abasteceu o sul e o sudeste brasileiro, desde o
início da colonização europeia no Brasil.

- 9º Ano

OBS.: Se quisermos obter o sal puro, é só aquecer a água até que ela se evapore, o
sal se deposita no fundo do recipiente. Peça ajuda ao seu professor.

clipart

9º ano, ciências, aula 7, atividade 18 .
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Agora, registre o que você observou:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURA
O ÓLEO SE TRANSFORMA EM PRODUTOS ESSENCIAIS PARA O SEU DIA A DIA.

Faça uma pesquisa sobre os produtos derivados do petróleo e suas aplicações. Depois, liste pelo menos 5
produtos presentes em sua casa feitos de compostos de petróleo.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
clipart
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Em um último momento, os produtos sofrem ainda tratamentos complementares para
melhorarem suas qualidades. É obtida finalmente toda uma série de produtos utilizados pelos
consumidores: lubrificantes, solventes, gasolinas especiais, combustíveis e produtos diversos.

- 9º Ano

www.vestibulandoweb.com.br/quimica

CIÊNCIAS

http://www.vestibulandoweb.com.br/quimica/teoria/fracionamento-petroleo.jpg

Na sequência, o petróleo passa para a
etapa de fracionamento, na qual ocorre
o processo de destilação fracionada
separar as frações. Essa separação
envolve a vaporização de um líquido por
aquecimento, seguida da condensação
de seu vapor. No caso do petróleo, a
destilação fracionada, é executada com
a utilização de uma coluna de
fracionamento. Nas refinarias, essas
colunas são substituídas por enormes
torres, chamadas de torres de
fracionamento.

braslimp.com.br

Inicialmente, o petróleo bruto sofre dessalinização, removendo os sais
minerais.
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O petróleo, formado pela decomposição da matéria orgânica, é extraído da natureza e enviado para as refinarias.
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Que avanços tivemos desde a Eco 92?
Na verdade, pouco se conseguiu objetivamente desde a Eco 92, no tocante a reduzir os riscos futuros
representados pelo aquecimento global devido a ação do homem. As emissões globais de gases de efeito
cresceram em mais de 40% em relação àquelas de 1992 e não há ponto de inflexão à vista. A Rio+20 pode ser
uma nova oportunidade para conseguir um acordo multilateral, legalmente vinculante, para redução rápida das
emissões globais.
Não importa o tema (mudança climática, oceanos, biodiversidade, resíduos), todos perpassam a questão
das mudanças climáticas.

CIÊNCIAS

http://www.rio20.info/2012/

O que esperar da Rio+20?
Marcada para junho de 2012, no Rio de Janeiro, a Rio+20 - Conferência das Nações Unidas em
Desenvolvimento Sustentável espera-se que as decisões tomadas por lá sejam mais que um balanço dos
últimos 20 anos que a separam da Rio 92, marco na história socioambiental mundial que resultou numa série
de documentos importantes, como a Agenda 21, e também nas Convenções sobre Clima e Diversidade
Biológica.
A conferência, em 2012, tratará do tema desenvolvimento sustentável e terá duas prioridades. Uma é a
economia verde no contexto da erradicação da pobreza. Ainda há uma discussão conceitual a respeito, por
causa de diferenças de percepção entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Outro tema é o da
governança internacional para o desenvolvimento sustentável. Outros temas também serão tratados, tais
como, a erradicação da pobreza, a mudança dos padrões de produção, consumo e manejo de recursos
naturais.

O que é economia verde e qual o papel do governo para sua implementação?
De acordo com a ONU, a Economia Verde pode ser definida como aquela que resulta em melhoria do bemestar das pessoas devido a uma maior preocupação com a equidade social, com os riscos ambientais e com a
escassez dos recursos naturais.
Por Fernando Meneguin

Publicado em 08/08/2011
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Você deve se lembrar que estudamos os fenômenos no
caderno passado. Vamos relembrar!
Fenômeno químico e transformação química têm o mesmo
significado que reação química e ocorre formação de novos materiais.
E no fenômeno físico não há formação de novos materiais.
Observe a situação abaixo:
O pavio da vela vai se queimando até consumir toda a parafina.
1. Na sua opinião, na queima do pavio ocorreu uma reação química? Que sinais de mudança você observou?

Coordenadoria de Educação

REAÇÕES QUÍMICAS: FENÔMENO, TRANSFORMAÇÃO E REPRESENTAÇÃO.
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2. Que gás do ar atmosférico reagiu e ativou a queima?

2º BIMESTRE / 2012

CIÊNCIAS

4. E a transformação da parafina de sólida para líquida é considerada uma reação química ou um fenômeno
físico? Por quê?

- 9º Ano

3. Se colocássemos um copo cobrindo a vela o que ocorreria?
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http//www.sobiologia.com.br

Glossário: efervescência - evolução de um gás em bolhas no meio de um líquido.

CIÊNCIAS

Procedimentos:
Coloque o sal de frutas e o vinagre no copo com água e observe.
Cubra com a cartolina todo o copo deixe por 3 minutos.
Coloque o fósforo aceso dentro do copo sem molhá-lo, deslocando um
pouco a cartolina, sem removê-la totalmente.

2º BIMESTRE / 2012

http://www.proenc.iq.unesp.br

Materiais utilizados:
1 colher de chá de sal de frutas
1 copo de 300 ml de água
100 ml de vinagre
Caixa com palitos de fósforo.
Cartolina para cobrir o copo.

Vinagre

- 9º Ano

Liberação de uma substância gasosa.
Acho que comi alguma coisa que não caiu bem... Só quero
um sal de frutas e ir pra casa...

Coordenadoria de Educação
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4. Que gás foi liberado?
________________________________________________________________________________________

CIÊNCIAS

5. Houve uma transformação ou fenômeno?
________________________________________________________________________________________

7. Caso o sal de fruta em pó seja substituído por um sal de fruta em pastilha, a liberação de gás no
experimento será mais rápida? Por quê?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

http//www.sobiologia.com.br

6.Ocorreu uma reação química? Como você pode afirmar?
________________________________________________________________________________________

2º BIMESTRE / 2012

3. O que aconteceu quando você aproximou o palito de fósforo aceso do gás liberado?
________________________________________________________________________________________

- 9º Ano

2. O que a efervescência pode indicar?
________________________________________________________________________________________

http://www.proenc.iq.unesp.br

Registro:
1. O que você observou?
________________________________________________________________________________________
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Vamos entender como ocorre uma reação química a
nível das partículas que a formam?
Para que ocorra
uma reação
química, é
preciso desfazer
as moléculas dos
reagentes

(H2 e O2).

e dispor seus
átomos
segundo uma
nova
recombinação
www.profjoaoneto.com.br/quimicag/sreacoes.htm
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(H2O).

2º BIMESTRE / 2012

Lê-se: duas
moléculas de
hidrogênio
reagem com
uma molécula
de oxigênio
para formar
duas moléculas
de água.

CIÊNCIAS

Agora é com você. Houve reação química nas
transformações das situações abaixo?

- 9º Ano

A formação de novos tipos de moléculas (H2O) e, consequentemente, de novas substâncias. No exemplo
acima, veja que as substâncias simples (H2 e O2) separaram, formando uma substância composta (H2O).
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A equação química é a representação gráfica de uma reação química. As substâncias que reagem entre si, são
os reagentes, e as substâncias resultantes, são os produtos. O número de moléculas envolvidas deve ser
igual, tanto do lado dos reagentes, como dos produtos resultantes da reação.

Uma reação muito conhecida de todos nós ocorre com o ferro na presença do oxigênio
e da água. Esta reação é indesejável e produz o óxido de ferro popularmente chamado
de ferrugem.

2 Fe + 3/2 O2 + H2O

Coordenadoria de Educação
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Fe2O3.H2O

2º BIMESTRE / 2012

CIÊNCIAS

Um químico francês muito conhecido chamado Lavoisier elaborou uma lei denominada "Lei da
conservação da massa", que pode ser resumida em uma frase muito famosa:
"Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.”

- 9º Ano

A equação acima representa a combinação química do ferro (Fe) com o oxigênio (O2) e água (H2O),
formando ferrugem (Fe2O3.H2O). A ferrugem é facilmente observada pelos sinais apresentados no
processo, ou seja, as evidências de uma transformação química.

Se aplicarmos essa frase na equação química da produção de ferrugem
descrita acima observamos que o número de átomos do lado dos reagentes é o
mesmo que no lado dos produtos neste caso, podemos dizer que a equação
está balanceada.
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As reações químicas fazem parte do nosso dia-a-dia. Por exemplo, quando vamos
preparar o café da manhã utilizamos o gás do botijão, o oxigênio do ar e uma fonte de
ignição (fósforo, acendedor elétrico ou acendedor
manual) para aquecermos a água no fogão. Esses três elementos reagem entre si
gerando a combustão.
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8 CO2 + 10 H2O

2º BIMESTRE / 2012

2 C4H10 + 13 O2

CIÊNCIAS

A queima (reação química) do Butano, pode ser representada pela seguinte
equação:

- 9º Ano

Gás Liquefeito do Petróleo (GLP) é composto por Gás Propano (C3H8) e Gás
Butano (C4H10) e é conhecido como gás de cozinha. Normalmente, é
comercializado em botijões no estado líquido, torna-se gasoso à pressão
atmosférica e temperatura ambiente na hora de sua utilização em fogão.
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Vamos tentar montar a equação química da reação química que
acontece no contato da água oxigenada com a enzima do
nosso corpo? Atenção, não esqueça da Lei de Lavoisier!

2º BIMESTRE / 2012
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A água oxigenada (Peróxido de hidrogênio) é um produto que você pode comprar em farmácias.
Embora a maioria das pessoas a use como um antisséptico, a verdade é que ela não é um
antisséptico tão bom assim. A razão da água oxigenada formar aquela espuma é pelo fato de o
sangue e as células conterem uma enzima – a catalase. Quando a água oxigenada (H2O2) entra
em contato com um ferimento ou um arranhão, na presença da enzima, acaba se transformando
em água (H2O) e gás oxigênio (O2). E as bolhas que você vê na espuma são bolhas de oxigênio
puro, liberadas pela ação da enzima do nosso corpo.

- 9º Ano

Em uma reação de combustão temos um combustível, que pode ser o Butano (C4H10), e o
Oxigênio (O2) que é um dos reagentes (o comburente). Sempre que o Oxigênio (O2) é um
dos reagentes, estamos em presença de uma reação de combustão. Nessa reação temos
formação de óxidos, o Dióxido de Carbono (CO2) e a água (H2O - Óxido de Hidrogênio).

sadabandeira.com
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É possível saber se ocorreu uma reação química?
Reação química é o mesmo que fenômeno químico ou transformação química com
formação de novos materiais. Estes novos materiais possuem propriedades diferentes dos
materiais originais.
Quando misturamos duas substâncias, por vezes, é possível saber se ocorre uma reação
e outras vezes não. Mas como saber se uma nova substância está sendo formada?
Existem alguns sinais que indicam a ocorrência de reação química,
como: liberação de calor, mudança de cor na sustância formada, liberação de um gás,
luminosidade, mudança de odor e formação de um precipitado (sólido formado durante a
reação química).
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CIÊNCIAS

morango mofado

sal de frutas

euachei.com.br

conhecimentosgerais-algosobre.blogspot.com

fósforo aceso

- 9º Ano

Observe as situações abaixo e as relacione aos sinais de
ocorrência de reação química.
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Os alimentos são fundamentais para o funcionamento dos organismos vivos, pois é através
deles que obtemos as peças de reposição e fontes de energia para a montagem das
moléculas usadas na manutenção da vida.
Pensando sobre nossa alimentação podemos coletar mais evidências da ocorrência de
reações químicas, basta compreendermos que os alimentos ingeridos são transformados:
...nas diferentes estruturas que formam nossos corpos;
...nos diferentes fluidos que produzimos (lágrima, saliva, secreções etc.);
...nos resíduos que eliminamos na forma, de fezes e urina.
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Ou seja, uma simples comparação entre os materiais que entram em nosso corpo, com aquilo
em que eles são transformados ou eliminados, nos dão mais pistas da ocorrência de reações
Educopédia, Ciências, aula 12
químicas no nosso próprio corpo.

CIÊNCIAS

Veja mais evidências de reações químicas nos alimentos no nosso corpo e no cotidiano das pessoas
nos sites abaixo do

2º BIMESTRE / 2012

- 9º Ano

Liste outras reações químicas que acontecem no nosso corpo diariamente, e nós nem notamos.

http://www.youtube.com/watch?v=qvyXat5rLSs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xxAl_wvNZII&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=7QKtdzq7m4Q&feature=youtu.be
clipart
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A importância do fermento do pão
As reações de fermentação resultam da ação de bactérias e fungos. A grande maioria dos seres vivos obtém
energia pelo consumo de oxigênio; alguns microrganismos, porém, utilizam a energia obtida por
fermentação. Os fermentos biológicos ou leveduras (fungos), são exemplos de seres vivos que obtêm
energia fazendo fermentação e liberando gás carbônico.
Uma grande variedade de alimentos além de medicamentos, fertilizantes e outros produtos, são preparados
com auxílio de leveduras (fungos).

clipart

2º BIMESTRE / 2012

sabetudo.net

CIÊNCIAS

http://www.agracadaquimica.com.br/index.php
http://www.portalsaofrancisco.com.br
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20691
http://www.fleischmann.com.br/culinaria/

Veja mais evidências de reações químicas nos alimentos com a ação dos dois tipos de
fermento químico e biológico no site abaixo. Faça uma dramatização a sobre a simulação
“ MILAGRE DAS MASSAS”. Mostre para toda a comunidade escolar. Vai ser muito
legal!!!
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/8332/sim_qui_milagredasma
ssas.htm?sequence=5

clipart

- 9º Ano

Alguns alimentos utilizados no nosso cotidiano tem em sua composição fermento biológico ou
fermento químico.
Pesquise a diferença entre estes tipos de fermentos e os alimentos onde os encontramos.
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Não existe uma velocidade geral para todas as reações químicas, cada uma acontece em sua velocidade específica.
Algumas são lentas e outras são rápidas, como por exemplo: a oxidação (ferrugem) de um pedaço de ferro é um
processo lento, pois levará algumas semanas para reagir com o oxigênio do ar.
Já no caso de um palito de fósforo que acendemos, a reação de combustão do oxigênio ocorre em segundos gerando
o fogo, sendo assim é uma reação rápida.

2º BIMESTRE / 2012

Assim como na música de Lulu Santos este agente transformador é importante
na velocidade das reações químicas.
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Na música de Lulu Santos qual é o agente transformador quando ele canta
“Tudo que se vê não é - Igual ao que a gente - Viu há um segundo?”
__________________________________________________________

- 9º Ano

Como Uma Onda
Lulu Santos
Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa
Tudo sempre passará
A vida vem em ondas
Como um mar
Num indo e vindo infinito
Tudo que se vê não é
Igual ao que a gente
Viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo
No mundo....

CIÊNCIAS

infoescola.com

REAÇÕES QUÍMICAS: NEM TUDO É COMO HÁ UM SEGUNDO.
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Registro:
A. O que foi observado no tubo 1 após a colocação do Iodo?
______________________________________________________________________________________________
B. O que foi observado no tubo 2?
______________________________________________________________________________________________
C. O que foi observado no tubo 3?
______________________________________________________________________________________________
D. Em todos os procedimentos ocorreram reações químicas? O que o aumento de temperatura mudou no tubo 3?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
GLOSSÁRIO: reagentes: elementos (substâncias) que interagem numa reação química.
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Procedimento:
Dilua o amido na água, em temperatura ambiente. E distribua essa solução
entre os tubos de ensaio, da seguinte maneira:
tubo 1: amido diluído, em temperatura ambiente e pingar gotas de iodo.
tubo 2: amido diluído, em temperatura ambiente, adicione uma parte
da saliva armazenada e. pingar gotas de iodo.
tubo 3: amido diluído, adicione a parte restante da saliva armazenada e
pingar gotas de iodo. Segurar o tubo de ensaio com o pregador de roupa e aquecer,
sem ferver.

- 9º Ano

clipart

CIÊNCIAS

http://webeduc.mec.gov.br/portaldoprofessor

www.dombosco.com.br/.14.jpg

Qual é a química entre o iodo e o amido?
Agora acompanhe o experimento que permite visualizar a reação química entre o iodo e o amido de milho.
Materiais utilizados:
Amido (amido de milho - maisena)
Água
vidro com conta – gotas
tintura de iodo (farmácias)
3 tubos de ensaio
Saliva armazenada num recipiente.
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1. Fenômeno Químico é aquele que altera a natureza do material que sofre o fenômeno. O material do
estado inicial "desaparece" e no seu lugar surge pelo menos uma nova substância. São fenômenos
químicos: __________________, _____________________ e _______________.
2. Houve reação química nas transformações das situação abaixo.

Coordenadoria de Educação
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3. Esquematize uma equação química que contemple o esquema acima.

2º BIMESTRE / 2012

6. Marque um X nas características das reações químicas:
( ) a. formarem novo(s) material(is) ou substância(s);
( ) b. serem reconhecidas pelas diferenças entre propriedades físicas dos reagentes e produtos;
( ) c. ocorrerem sempre na presença da luz;
( ) d. serem representadas por equações químicas;
( ) e. ocorrerem com rearranjos de átomos;
( ) f. ocorrerem sempre liberando energia em forma de calor.

CIÊNCIAS

5. A bioluminescência no vaga-lume pode ser resumida como a maneira pela qual ele chama a atenção de sua
parceira, além de servir de instrumento de defesa ou para atrair as presas. Para fazer isso, os vaga-lumes
possuem células especiais em seu abdômen que produzem luz em contato com o oxigênio do ar. Que
evidência prova que a bioluminescência nos vagalumes é uma reação química?

- 9º Ano

4. Se, por um lado, o ser humano, como animal, é parte integrante da natureza e necessita dela para continuar
sobrevivendo, por outro, como ser social, cada dia mais utiliza a tecnologia para extrair recursos que, ao
serem aproveitados, podem alterar de modo profundo a funcionalidade harmônica dos ambientes naturais.
Baseado no texto acima pesquise na ação dos seres humanos sobre a natureza as reações químicas.
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Diferentes substâncias e compostos químicos estão presentes no nosso dia-a-dia.
Podemos encontrá-los na composição dos alimentos, nas frutas, nos produtos de higiene e
limpeza, nos combustíveis e medicamentos.
Todas essas substâncias podem ser agrupadas segundo as propriedades que apresentam.

Quais são os sabores das frutas ?
Professor/a, combine com a turma em trazer para aula frutas e fazer uma salada de frutas.
Separando-as em dois grupos:
A - laranja, abacaxi, morango, limão e tangerina .
B - banana, mamão, caqui, goiaba e manga.
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Para caracterizar melhor, imagine o sabor destas frutas verdes (cica).

3. Se juntarmos somente as frutas do grupo A, o que acontecerá ao sabor?
_________________________________________________________________
4. O que acontecerá se misturarmos as frutas do grupo A com as do B?
_________________________________________________________________
http://filoczar.com/Conteudo%20educacional/Apostilas/Quimica/Funcoes.pdf
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_______________________________________________________________________________

- 9º Ano

carolinaritterribeiro.blogspot.com

CIÊNCIAS

1. Qual a característica das frutas do grupo A?
__________________________________________________________________
2. As frutas do grupo B que "amarram" na boca têm sabor ____________.

O sabor azedo é uma característica das substâncias ácidas. Isso vale tanto para as frutas
como para outros compostos químicos. Já o sabor adstringente é característica das
substâncias básicas. Então ao misturá-las neutralizamos a ação de cada uma delas.

Glossário: sabor adstringente - sabor que comprime a boca, como a cica das frutas.
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Agora é com você. Analise a situação abaixo!

Na embalagem de um produto usado para desentupir pias e ralos, à base de soda cáustica
(função química – Base), são encontradas, entre outras, as instruções:

jennisima.blogspot.com

CUIDADO: Em caso de contato, lavar imediatamente os olhos ou a pele com água em
abundância durante quinze minutos. Se ingerido, não provocar vômito. Dar grande
quantidade de água e também vinagre diluído em um copo de água. Justifique a instrução:
DAR VINAGRE (função química ácido) DILUÍDO EM UM COPO DE ÁGUA.

2º BIMESTRE / 2012

Quando misturamos as duas funções químicas (ácido + base) ocorre uma
reação de neutralização.
Isto é, as funções ácido e base perdem as suas propriedades originais pois se
transformam em novas substâncias.
Agora você já sabe porque a salada de fruta feita pela turma não deve ter tido
um gosto predominante!

- 9º Ano

Função química das frutas:
grupo A – Ácido.
grupo B – Base.

CIÊNCIAS

Através da investigação das frutas, você pôde perceber que determinados
conjuntos de substâncias apresentam propriedades que são comuns a todas do
mesmo grupo. A este grupo de substâncias damos o nome de função química.
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JUSTIFICATIVA:
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ÁCIDOS
Todos esses ácidos possuem, em sua estrutura química, o elemento
hidrogênio combinado com um ametal (Cl, S) Podemos, assim,
definir essa função da seguinte maneira: função ácido é o grupo de
compostos que em solução aquosa se ionizam, produzindo o cátion
hidrogênio como íon positivo.
Os ácidos têm sabor azedo. Ex. Limão, vinagre, etc.
Quando em solução aquosa os ácidos conduzem a eletricidade. Ex.
Eletrólise da água.
Os ácidos reagem com bases formando sais e água na reação
chamada de neutralização.
Ex. reação de neutralização; HCl + NaOH
NaCl + H2O
O nome dos ácidos é dado pela palavra acido + o nome do ânion
HCl = ácido clorídrico

NaOH

2º BIMESTRE / 2012

BASES
Função base é o grupo de compostos que em solução aquosa se
dissociam em íons, sendo o íon negativo o radical OH (hidroxila ou
hidróxido) e o cátion um metal. Ex: LiOH ( hidróxido de lítio).
As bases apresentam as propriedades químicas:
Têm sabor adstringente.
Conduzem bem a eletricidade, quando em solução.
Reagem com os ácidos, produzindo sal e água. Ex: reação de
neutralização;
HCl + NaOH
NaCl + H2O
O nome das bases é dada pela palavra hidróxido + o nome do cátion
NaOH = hidróxido de sódio

- 9º Ano

HF
CIÊNCIAS

As bases também
podem ser chamadas
de hidróxidos!

Atenção!!! Pode –se
dizer que o ácido é
uma substância que
libera prótons.
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Os ácidos apresentam também outras propriedades muito importantes:
presença do elemento hidrogênio em sua fórmula, liberam hidrogênio
quando reagem com metais, e são bons condutores de corrente elétrica.
Vamos investigar estas propriedades fazendo o experimento abaixo!
clipart

Corrosão do ferro com refrigerante (ácido).
Materiais utilizados:
1 prego limpo e sem ferrugem;
1 copo com 250 ml de refrigerante do tipo “cola”.
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3. Houve formação de bolhas?
______________________________________________________________________________
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2. Por que isso aconteceu?
______________________________________________________________________________

CIÊNCIAS

Registro:
1. O que você observou?
______________________________________________________________________________

- 9º Ano

Procedimento:
Coloque o prego no copo com refrigerante.
Acompanhe e anote o que acontece com o ferro depois de uma semana.

4. O que a formação de bolhas quer dizer?
______________________________________________________________________________
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Al2O3

ÓXIDOS
Função óxido é o grupo de substâncias cujas moléculas são formadas por átomos
de dois elementos químicos, sendo um deles o oxigênio (ânion oxigênio).
Os óxidos apresentam as seguintes utilidades:
Na indústria, os óxidos são usados como clarificadores (alvejantes) de tecidos e
polpa de celulose.
Nas construções civis é usado na preparação de argamassas: a cal viva (CaO).
A denominação dos óxidos é dada pela palavra óxido + de + cátion.
Ex: óxido de cálcio (CaO), óxido de zinco (ZnO).

2º BIMESTRE / 2012

A pedra pomes tão utilizada
para lixar os pés nos salões
de beleza é constituída de
dois óxidos.

- 9º Ano

SAIS
Função sal é o grupo de substâncias iônicas que possuem um cátion diferente de H+
e um ânion diferente de OH-.
Os sais apresentam as seguintes propriedades químicas:
Conduzem bem a eletricidade, quando em solução.
São obtidos pelas reação de ácidos com bases. Essa reação é denominada de
reação de neutralização ou de salificação. Ex: HCl + NaOH
NaCl + H2O
O nome dos sais: o nome do ânion seguido do nome do cátion.
Ex: NaCl - cloreto de sódio.

CIÊNCIAS

Todos os sais têm sabor salgado
como nosso sal de cozinha – O
cloreto de sódio!
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FUNÇÕES QUÍMICAS: QUEM É QUEM NO MUNDO DA QUÍMICA.
OS SAIS E ÓXIDOS
Coordenadoria de Educação

O que o giz escolar, a concha do mar e o sal de cozinha e as águas dos rios
e nascentes possuem em comum?
São os sais mais comuns na química do cotidiano.

O que você vai beber?

Faça cartazes e espalhe pelos murais da escola.

2º BIMESTRE / 2012

Faça uma pesquisa na sala de leitura sobre os principais sais minerais encontrados
nas águas minerais do Brasil. Depois elabore uma lista de suas ações terapêuticas.

CIÊNCIAS

As águas minerais provêm de fontes naturais ou artificiais. Características químicas
as diferenciam das águas comuns, por esse motivo possuem propriedades
terapêuticas. Considera, também, como água mineral àquelas que, na sua
composição química há de forma predominante a presença de um determinado
elemento ou substância bem como quando possui comprovação de ação
medicamentosa.

- 9º Ano

clipart

http://www.acquarella.com.br
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petropolis.com.br
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CIÊNCIAS

O Estado do Rio de Janeiro possui fontes de água minerais naturais com
sais de Flúor e Lítio. Estes sais minerais possuem propriedades que
retardam o envelhecimento das células. Pesquise uma cidade do Estado
do Rio de Janeiro que exista essas fontes naturais de água mineral e faça
um propaganda turística (folhetos) do lugar com: localização (como
chegar da cidade do Rio de Janeiro), uma foto das fontes naturais e um
relato dos benefícios da água, e uma foto da cidade onde a fonte se
localiza.

- 9º Ano

O que é que o Rio também tem? Água!
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A. Em que copo ocorreu a ferrugem (corrosão)? Por quê?
_____________________________________________________________

B. Qual foi a ação do óleo no copo 2?
___________________________________________________________

C. O que podemos concluir?
_______________________________________________________

2º BIMESTRE / 2012

Registro

http://webeduc.mec.gov.br/portaldoprofessor/quimica

Procedimento
1. Coloque um prego em um dos copos e adicione água suficiente para cobri-lo, não tampe para
que tenha contato suficiente com o ar;
2. No outro copo coloque o outro prego e adicione água suficiente para cobri-lo, e coloque o óleo .
3. Após oito dias analise o estado físico dos dois pregos.

- 9º Ano

E aí já criou ferrugem?
Materiais utilizados
2 pregos de ferro
2 copos de vidro
Água
Óleo

CIÊNCIAS

clipart

Agora acompanhe o experimento que permite visualizar a formação de ferrugem:
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FUNÇÕES QUÍMICAS: QUEM É QUEM NO MUNDO DA QUÍMICA.
OS SAIS E ÓXIDOS

A reação química que ocorre no enferrujamento ou corrosão forma a ferrugem que é um óxido. A
função química óxido, no caso da ferrugem, precisa do oxigênio do ar para se formar.
Ferro + ______ do ar =

função química ->
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Quer uma ajudinha para fazer sua historia em
quadrinhos?
Assista ao filme no link abaixo:
http://www.youtube.com/watch?v=xTE_V9IK_N8

clipart

CIÊNCIAS

Faça uma história em quadrinhos onde o dióxido de carbono seja
o artista principal com o título:
Dióxido de Carbono, mocinho ou bandido!

- 9º Ano

O dióxido de carbono (CO2), um óxido formado pela união do átomo de carbono e dois de oxigênio, é um dos
principais causadores do Efeito Estufa. O Efeito Estufa é a forma que a Terra tem para manter sua temperatura
constante.
A atmosfera é altamente transparente à luz solar, porém cerca de 35% da radiação que recebemos vai ser
refletida de novo para o espaço, ficando os outros 65% retidos na Terra. Isto deve-se principalmente ao efeito
sobre os raios infravermelhos em gases como o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e outros óxidos
presentes na atmosfera.
Estes gases, retêm em si a radiação solar, mantendo uma temperatura estável no planeta. O excesso dos níveis
de concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera terrestre aumenta o efeito estufa e causa o
aquecimento global. São muitos os fatores que atualmente contribuem para o aumento na concentração de
dióxido de carbono (CO2) na atmosfera; o desmatamento por queimadas, o consumo excessivo de combustíveis,
etc.
http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2003/ee/Efeito_Estufa.html
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Efeito Estufa – um reação que não é totalmente bem-vinda, mas está presente em nosso planeta!

Coordenadoria de Educação

FUNÇÕES QUÍMICAS: QUEM É QUEM NO MUNDO DA QUÍMICA.
OS SAIS E ÓXIDOS

gampeufrpe.blogspot.com
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Algumas plantas possuem substâncias coloridas na sua seiva, que são capazes de mudar de cor
na presença de ácidos ou bases. Isso ocorre porque seus átomos reagem mudando o arranjo
entre eles. Devido a esta propriedade, elas podem ser classificadas como Indicadores naturais.
Vamos testar!
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FUNÇÕES QUÍMICAS: QUEM É QUEM NO MUNDO DA QUÍMICA.
MUDOU DE COR É ÁCIDO. MUDOU DE COR É BÁSICO!

Vamos observar que a água de beterraba muda de cor na presença de certas substâncias.
http://educador.brasilescola.com
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- 9º Ano

Procedimento:
Cortar e ferver as 3 beterrabas em 300 ml de água, em seguida, passe a mistura pelo filtro de papel,
descarte o que ficar no filtro e reserve a solução roxa filtrada (indicador natural).
Em cada copo numerado, acrescente cerca de 50 ml do indicador recém-preparado.
Em seguida, acrescente gotas de vinagre ao copo 1.
Acrescente uma colher de sabão em pó ao copo 2.
Acrescente uma colher de bicarbonato de sódio ao copo 3.
Acrescente gotas de limão ao copo 4.

clipart

CIÊNCIAS

Materiais utilizados:
3 beterrabas
filtro de papel
300 ml de água
4 copos de 200 ml numerados
5 ml de vinagre 1 colher de chá de sabão em pó
5 ml de limão
1 colher de chá de bicarbonato de sódio
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CIÊNCIAS
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Depois de
preencher
a tabela ao lado
o que você pode
concluir?
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Agora é com você!
Observe a figura e
preencha a tabela
identificando o que é
ácido, neutro ou básico.
Vamos lá!

Aprenda mais sobre as funções químicas neste jogo sobre as
substâncias ácidas e básicas no nosso dia-a-dia.
Ácido no dia-a-dia.

Ácido

Neutro

Básico

CIÊNCIAS

- 9º Ano

Os produtos de limpeza, como o sabão em pó, são em geral básicos, pois
as bases ajudam a dissolver a gordura e remover a sujeira.
O limão, a vitamina C e o vinagre são ácidos. A água destilada, aquela que
não possui nenhuma substância dissolvida nela, é neutra.

2º BIMESTRE / 2012

Para uma definição do grau de acidez e basicidade das substâncias usamos um índice.
Este índice é chamado de pH.
Ele mede o quanto uma substância é ácida ou básica, ou ainda se ela é neutra (como a água pura).
Os ácidos possuem pH com valores menores do que 7
enquanto que as bases têm valores maiores do que 7.
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FUNÇÕES QUÍMICAS: QUEM É QUEM NO MUNDO DA QUÍMICA.
MUDOU DE COR É ÁCIDO. MUDOU DE COR É BÁSICO!

clipart

http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?acao=simula&i=10
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FUNÇÕES QUÍMICAS: QUEM É QUEM NO MUNDO DA QUÍMICA.
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1. X é uma substância gasosa nas condições ambientes. É um gás que apaga o fogo e também é um dos
gases que participam do Efeito Estufa.
a) Qual é a função química da substância X?_______________________
b) Qual é a substância X?_____________________
c) c) Qual é a formula química da substância X?______________
2. Complete com uma única palavra:
a) Substâncias que reagem com bases neutralizando sua ação – _____________________
b) Função química na qual se enquadra os produtos de limpeza e o sabão em pó – ____________________
c) Função química na qual se enquadra o sal de cozinha –_______________________
d) Função química do gás responsável pelo efeito estuf –________________________

6. Para uma definição do grau de acidez e basicidade das substâncias usamos um índice. Este índice
é chamado de pH. Qual é o pH da água destilada e dos produtos de limpeza?
_______________________________________________________________________________________

2º BIMESTRE / 2012

5. O suco gástrico, necessário à digestão, contém ácido clorídrico que, em excesso, pode provocar “dor de
estômago”. Neutraliza-se esse ácido, sem risco, ingerindo-se uma substância __________________.

clipart

CIÊNCIAS

4. Sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde (não-madura). Que função
química caracteriza o sabor adstringente (sabor que "amarra" na boca)?_______________________.

- 9º Ano

3. Aos frascos A e B, contendo soluções aquosas rosadas de água de beterraba foram adicionadas gotas de
iodo. Observou-se que o frasco A continuou rosa mas o frasco B passou a apresentar coloração
esverdeada. Identifique as funções químicas das substâncias que podem estar presentes nos frascos A e B
(observe a foto ao lado).
A =_______________________
B=____________________

7. Entre outros processos, o reflorestamento contribui para a diminuição do efeito estufa, ao promover o(a):
_______________________________________________________________________________________
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Todos os elementos químicos tendem a circular no ambiente para os organismos e destes,
novamente, ao ambiente. Esta atividade dos organismos ocasiona um movimento dos elementos e
compostos químicos essenciais para a vida, entre eles a água.
Nesta figura, os canudos simbolizam fontes de retirada de água do Planeta:
Considere esta afirmativa: A água da Terra está acabando.

http://www.planetabio.com/ecologia.pdf

O que acontecerá com os animais e plantas que
vivem nas margens do rio?
___________________________________________
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No trajeto de um rio, localizou-se um ponto de despejo de esgoto doméstico, como mostrado nesta figura:
Vamos tentar avaliar a extensão das consequências desse despejo.

- 9º Ano

APRESENTE um argumento contra essa afirmativa.

CIÊNCIAS

http://www.planetabio.com/ecologia.pdf

APRESENTE um argumento a favor dessa afirmativa.
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CICLOS BIOGEOQUÍMICOS: TUDO QUE VAI VOLTA!

Os elementos e compostos químicos que existem no
solo permaneceram nas mesmas concentrações ou
quantidades? Por quê?
___________________________________________
___________________________________________
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CIÊNCIAS
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CICLOS BIOGEOQUÍMICOS
O ciclo biogeoquímico é o percurso realizado no meio ambiente por um elemento químico essencial à
vida. Ao longo do ciclo, cada elemento é absorvido e reciclado pelos seres vivos e pelos fatores ambientais
como o ar, a água, e o solo; elementos da biosfera, e às vezes pode se acumular durante um longo período
de tempo em um mesmo lugar.
É por meio dos ciclos biogeoquímicos que os elementos químicos e compostos químicos são
transferidos entre os organismos e entre diferentes partes do planeta.
Além da água e do dióxido de carbono (CO2) usados na fotossíntese, os organismos necessitam de
uma série de elementos essenciais, presentes na atmosfera e na litosfera.
A disponibilidade de elementos como o ozônio (O3), o fósforo (P), o oxigênio (O2) ou a água (H2O)
condicionam a produção dos ecossistemas. A interação da biosfera com a atmosfera e a litosfera dá lugar à
mobilização destes materiais nos ciclos biogeoquímicos.
Nestes ciclos é muito comum distinguir-se, para efeitos práticos, o ciclo da água, e os ciclos
http://www.portalsaofrancisco.com.br
biogeoquímicos dos nutrientes minerais como o nitrogênio (N).
A Flor Mais Grande do Mundo (José Saramago)
Quem disse que poesia não é ciência?
O ciclo biogeoquímico é o percurso realizado no meio ambiente por um
elemento químico essencial à vida. Complicado? Um pouco? Assista este
vídeo do poema animado do José Saramago e verá como tudo fica mais
fácil.
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CICLOS BIOGEOQUÍMICOS: TUDO QUE VAI VOLTA!

clipart

http://www.youtube.com/watch?v=YUJ7cDSuS1U&feature=related
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Utilizando sites, livros, material jornalístico construa um jornal mural coletivo com as seguintes seções :
nome, editorial, charge, horóscopo, coluna de ecologia e quadrinhos sobre o tema que estudamos,
AS AÇÕES DE INTERFERÊNCIA DOS SERES HUMANOS NOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS.
JORNAL MURAL
- Nome,
- Editorial,
- Charge,
- Horóscopo,
- Coluna de ecologia e
- Quadrinhos.

- 9º Ano

clipart

CIÊNCIAS

Sites sugeridos:
http://www.portalsaofrancisco.com.br,
www.suapesquisa.com/.../aquecimento_global.htm
www.brasilescola.com
E outros que você achar que seja apropriado.

Jogo do reflorestamento
O reflorestamento diminui os impactos ambientais da ação dos seres vivos nos ciclos
biogeoquímicos. O que você acha de reflorestar o deserto? Quer saber mais? Jogue no
site abaixo da Educopédia.
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CONFECÇÃO DE UM JORNAL MURAL

Coordenadoria de Educação

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS: TUDO QUE VAI VOLTA!

http://www.conpet.gov.br/images/jogos/jogo_reflorestar.swf
http://pimctic-5h.blogspot.com/2009/03/jogo-do-reflorestamento.html
clipart
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