
QUÍMICA EM CASA
Breno Pannia Espósito

SUPLEMENTO PARA O PROFESSOR

Palavras ao professor

Apresentamos abaixo algumas dicas e observações a respeito das experiências propostas no livro. 

Experiência 1 — Ação dos alvejantes (p. 16):
• Se o objeto estudado for de plástico ou de vidro, o pigmento estará mesclado no interior da

estrutura, e portanto inacessível à ação do alvejante. No caso das folhas, algumas têm uma cama-
da por fora, que as protege contra a evaporação excessiva de água — e, por decorrência,
contra a invasão de materiais do exterior. Essa característica pode ser explorada em colaboração
com o professor de Biologia, ou numa excursão para coleta de materiais e observação da natureza.

• Chame a atenção dos alunos para o fato de que é por um fenômeno semelhante que o sangue
“embranquece” quando tratado com água oxigenada — outro alvejante, por sinal, que pode ser
usado na experiência, embora demore mais para dar os resultados.

• Sobre os materiais, em geral é conveniente evitar tudo o que seja amarelo, pois o desbotamento
pode ser mais difícil de verificar. Prefira sempre as cores vivas.

Experiência 2 — Separação de substâncias em uma mistura por cromatografia (p. 22):
• A experiência introduz o tema da separação de misturas, podendo ser precedida por outras

técnicas, como a filtração e a destilação.

Experiência 3 — Funcionamento associado do olfato com o paladar (p. 28):
• A experiência também pode ilustrar uma aula sobre os cinco sentidos.
• Pode-se também desenvolver um trabalho sobre olfação animal, com destaque para os cães usados

pela polícia para descobrir drogas.
• Algumas técnicas modernas no combate às pragas agrícolas envolvem o uso de feromônios,

tema que também se presta a um trabalho de pesquisa pelos alunos. Como os feromônios estão
envolvidos na comunicação entre insetos, eles podem servir, por exemplo, para atraí-los, e assim
racionalizar o uso dos pesticidas. 

Experiência 4 — Disco de Newton (p. 36):
• Os conceitos de composição e decomposição de cores podem ser usados em aulas de Educação

Artística, sobre cores primárias e secundárias.

Experiência 5 — Reciclagem de plásticos (p. 44):
• Caso o poliestireno não flutue, peça aos alunos que dissolvam um pouco mais de sal na água —

alguns materiais à base de PS podem ser ligeiramente mais densos do que a solução proposta
(ver tabela). 

• Proponha essa atividade como parte de um programa de coleta seletiva de lixo na escola. Os
dados sobre o consumo de eletricidade e a produção de papel e alumínio podem introduzir o
tema da responsabilidade ecológica. Como no caso das peles animais, do pau-brasil e dos fi-
xadores, vale a pena estimular os estudantes a se conscientizarem do impacto ambiental provo-
cado por uma moda ou pelo simples afã de consumo. Eles devem compreender que algumas
providências simples dependem somente deles enquanto cidadãos. Basta, por exemplo, dizer
“não” à tendência de ver na troca de carros todo ano um sinal de status, aos banhos de meia hora,
ao excesso de detergentes (especialmente para aquelas crianças que ajudam os pais com a limpeza
da casa), ao desperdício de papel (usar uma folha nova de papel para tomar recados), etc.
Como atividade, a classe será convidada a fazer um levantamento das atitudes ecologicamente
incorretas que podem ser evitadas.

• A introdução do conceito de densidade permite discutir, por exemplo, o uso dessa propriedade na
detecção de adulterações na gasolina, dado que os postos são obrigados a apresentar a densidade
do combustível vendido.
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Outras sugestões de atividades:

Cremes dentais:

• Aproveite a ocasião para falar sobre noções de higiene bucal.
• Pode-se também propor uma pesquisa sobre os processos de tratamento de água, explicando-se o

papel de todos os componentes a ela adicionados (e dela removidos!) antes que chegue às casas.

Cabelos:

• Oriente uma pesquisa (com coleta de materiais) sobre os diferentes tipos de pelos dos animais
(incluindo crinas e vibrissas), comparando-os com as penas das aves. Discuta também as razões
pelas quais alguns animais trocam de pelos em algumas épocas do ano. 

• Pode-se também explicar por que a pele de alguns animais tem maior valor comercial do que
outras. As melhores são as que possuem pelos finos e em dupla camada. O lobo-guará, por
exemplo, tem um pelame dourado bonito, mas os pelos são grossos e não há subpelos, portanto
o valor comercial é baixo; ainda assim, consta que se vendem peles de lobo-guará em algumas
regiões do Brasil.

• Outra sugestão seria procurar conhecer mais sobre as fibras sintéticas que imitam pelos naturais
e sua contribuição para a preservação de espécies ameaçadas. 

• O comprimento dos fios de cabelo altera-se um pouco com as mudanças de umidade atmosférica,
tanto que foram usados antigamente na fabricação de higrômetros. Essa informação pode servir
de base para uma pesquisa sobre o funcionamento desses instrumentos.

Perfumes:

• Estimule os alunos a estudar a biologia dos animais em extinção mencionados, dentro e fora
do Brasil.
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Para saber se o seu sabão está “no ponto”, trace uma linha na superfície da mistura; se ela
persistir por alguns segundos, é sinal de que o sabão está pronto! É nesse momento que, se você
quiser, poderá  adicionar uma colher de chá do óleo essencial da sua preferência (embora para este
sabão, como já dissemos, isso não seja necessário). Caso adicione o óleo essencial, continue com o
aquecimento por mais alguns minutos. 

Terminado esse processo, transfira esse sabão ainda pastoso para a saboneteira ou outro recipiente
de plástico flexível que sirva de molde. Deixe endurecer por dois dias e depois remova-o do molde.
Antes de usá-lo, é necessário deixá-lo “envelhecer” por aproximadamente três semanas, para que a
alcalinidade provocada pela soda cáustica diminua. É provável que você possa acompanhar esse
processo, pois, durante esse período, forma-se lentamente uma “poeira” branca sobre o sabão.
Essa poeira consiste em carbonato de sódio, um produto da reação da soda cáustica que “sobrou”
da reação e o gás carbônico do ar. Basta esfregar o sabão com um pano ligeiramente úmido para
removê-la. Depois disso, curta o seu sabão!

Professor: Esta experiência poderia fazer parte de uma “feira”, na qual os alunos produzissem
e vendessem o seu sabão, eventualmente em colaboração com outros professores. A ideia seria dar
aos alunos noções de como gerir o próprio negócio, fornecendo-lhes as bases da contabilidade para
que saibam se estão tendo lucro ou prejuízo nessa “pequena indústria”.
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