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QUÍMICA PARA CRIANÇAS 
A p r e n d e n d o  q u í m i c a  d e  u m  j e i t o  d i f e r e n t e  

Este material didático constitui uma parte do projeto 

de extensão, executado por docentes e estudantes do 

IFMG – Campus Bambuí, intitulado: “Desenvolvimento 

de kits experimentais de baixo custo e fácil acesso 

como ferramenta didático-pedagógica para o ensino 

de química para crianças”. 



Apresentação 

A Química é uma ciência que possui estreita relação com o cotidiano. Entretanto, práticas 

docentes revelam que seu ensino não tem despertado o interesse dos estudantes, o que 

conduz à busca motivadora de sua introdução desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Como é uma ciência experimental, torna-se evidente a utilização da experimentação como 

recurso didático-pedagógico favorecedor da contextualização do ensino. No entanto, ela é 

inconstante nas escolas, pois, além de exigir tempo de planejamento, envolve custos elevados 

e uso de laboratórios. Levando em consideração o desenvolvimento do pensamento 

científico desde a época em que os estudantes são crianças, objetiva-se, com este material 

didático, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. Neste material didático é 

disposta, ao final de cada experiência, uma lista de atividades que permitem averiguar como 

são as noções das crianças após a realização da prática, criando condições para o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Foram utilizados personagens infantis, 

mostrando a inclusão da Química e sua abordagem de maneira simplista, porém não menos 

importante. Por meio de uma linguagem cotidiana, busca-se contemplar conteúdos químicos 

essenciais e valiosos para o estudo da disciplina em séries posteriores. As autoras acreditam 

que os estudantes ficarão mais motivados por conceberem a química como uma ciência 

prática e aplicável em situações do dia a dia. 

  
As autoras 



Conhecendo a nossa turma 

Esta é a Gabi. Ela gosta de 

comer verduras e carne. 

Gabi gosta de brincar de 

boneca. 

Esta é a Bia. Bia gosta de 

dançar balé e ouvir 

música. Sua comida 

predileta é macarronada. 

Este é o Leo. Ele gosta de 

comer doces e 

brincadeiras ao ar livre. 

Leo pratica natação. 

Este é o Dudu. Ele gosta 

de comer pipoca. Dudu 

gosta de brincar de bola 

e andar de skate. 

Este é o professor Bingo. 

Ele é muito animado e 

adora ensinar 

experimentos novos. 
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Introdução 

Vocês querem aprender também? 

Venham! Vai ser divertido!!! 

A partir de hoje, vamos começar  

a estudar uma disciplina nova: a 

química! 

Vamos fazer algumas experiências e 

explicaremos para vocês tudo o que 

está acontecendo em cada uma delas.  

Olá crianças! 



Experimento 1 

Quase uma lâmpada de lava 



Reação química é uma transformação de tudo 
que tem massa (podemos medir em uma 
balança) e que ocupa seu lugar no espaço. Isso 
será observado se as características forem 
diferentes. Quando uma reação química ocorre, 
podemos observar, por exemplo, mudança de 
cor, de textura, liberação de bolhas, etc. 

A nossa primeira 

experiência é 

denominada “Quase uma 

lâmpada de lava”. 

Através dela, vamos 

estudar as reações 

químicas. 

Mas o que é uma reação 

química? Alguém aí sabe me 

dizer? 

Temos como exemplos de reações químicas que 
ocorrem no nosso dia a dia: plantas que 
produzem seu próprio alimento, o 
amadurecimento de frutas, pregos e 
fechaduras enferrujando, ovo sendo frito, 
produção de fogo, explosão de fogos de 
artifícios, dentre tantos outros. 

Quase uma lâmpada de lava Experimento 1 

Vamos lá... 
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Para fazer essa experiência é só seguir 
este procedimento: 
 
1 – Coloque a água num copo 
descartável (aproximadamente 2 dedos); 
2 – Adicione uma colher de suco em pó 
e misture; 
3 – Complete o copo com óleo. Espere um 
pouco até que o óleo e a água se 
separem; 
4 – Coloque o comprimido efervescente e 
observe o que acontece. 

Agora, vamos fazer 

logo essa experiência 

e observar mais de 

perto tudo o que 

falamos até aqui!! 

E, para isso, você vai precisar de: 

copos descartáveis, água, suco, 

óleo, 1/4 de comprimido 

efervescente e uma colher.  
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Quase uma lâmpada de lava Experimento 1 

Mão na massa!!! 



1) Quando vocês colocaram água com suco e 
óleo em um mesmo copo, os líquidos se 
misturaram? 

(   ) sim  (   ) não 

2) Qual líquido ficou em cima? 

(   ) óleo (   ) mistura de água + suco 
3) Qual líquido é o mais leve? 

(   ) óleo (   ) mistura de água + suco 4) Ocorreu reação química? 

(   ) sim (   ) não 

5) Ocorreu formação de bolhas? 

(   ) sim  (   ) não 

6) Dê uma nota para a experiência de 0 a 10:  

Quase uma lâmpada de lava Experimento 1 

Tirando de letra 
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Com a realização da experiência, podemos notar que o suco se MISTUROU com a água, 

sendo observado um único aspecto. Neste caso, falamos que o suco se DISSOLVEU na 

água, e a mistura formada é uma SOLUÇÃO. O suco, por estar em menor quantidade, é 

denominado SOLUTO, enquanto a água, por estar em maior quantidade, é denominada 

SOLVENTE. 

Quando se adicionou o óleo, verificamos que os líquidos se misturaram, mas não 

solubilizaram. Os líquidos que não se solubilizam são denominados IMISCÍVEIS. Podemos 

observar que o óleo flutua sobre a água. Neste caso, dizemos que o óleo é MAIS LEVE 

que a água, ou seja, o óleo é MENOS DENSO que a água contendo o suco dissolvido.  

Quando se adicionou o comprimido efervescente, o comprimido afundou. 

Neste caso, podemos dizer que o comprimido é MAIS DENSO e tudo que é 

mais denso TENDE A AFUNDAR. Quando o comprimido se dissolveu, aconteceu 

uma REAÇÃO QUÍMICA entre os constituintes do comprimido, sendo 

observada a LIBERAÇÃO de gás, que subiu para a superfície, já que é menos 

denso. Esse gás é chamado de GÁS CARBÔNICO, responsável pela 

fotossíntese das plantas. Pela ABSORÇÃO do gás carbônico, as plantas podem 

produzir seu próprio alimento.  

Quase uma lâmpada de lava Experimento 1 

Tintim por tintim... 
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Experimento 2 

Enchimento automático dos balões 



Reação química é uma transformação de tudo 
que tem massa (podemos medir em uma 
balança) e que ocupa seu lugarzinho no espaço. 
Isso será observado se as características forem 
diferentes. Quando uma reação química corre, 
podemos observar, por exemplo, mudança de 
cor, de textura, liberação de bolhas, etc. 

Olá amiguinhos!! Agora vamos 

fazer outra experiência de reação 

química!!! E ela é chamada 

“Enchimento automático dos 

balões”. 

Temos como exemplos de reações químicas que 
ocorrem no nosso dia a dia: plantas que 
produzem seu próprio alimento, o 
amadurecimento de frutas, pregos e 
fechaduras enferrujando, ovo sendo frito, 
produção de fogo, explosão de fogos de 
artifícios, dentre tantos outros. 

Enchimento automático dos balões Experimento 2 

Para fazer essa experiência é só seguir 
este procedimento: 
 
1 – com o auxílio de um funil, colocar o 
vinagre (aproximadamente quatro dedos) 
dentro da garrafa plástica 
2 – com o auxílio de um funil, colocar 
uma colher de bicarbornato de sódio em 
um balão 
3 – encaixar a boca do balão na garrafa 
4 – em seguida, é só virar o bicarbonato 
que está dentro do balão na garrafa 

Para fazer esta experiência, você vai 

precisar de: uma garrafa de plástico, 

bicarbonato de sódio, vinagre, balão, 

funil e colher.  

Uau! Que legal!!! Essa 

mistura está liberando 

um gás, que está 

enchendo o balão 

sozinho!  

Mão na massa!!! 
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1)A experiência mostra uma reação química? 

(   ) sim  (   ) não 2) Foram formadas bolhas de gás? 

(   ) sim  (   ) não 

3) O balão demorou muito tempo para encher? 

(   ) sim  (   ) não 

4) Houve modificação de cor na experiência? 

(   ) sim  (   ) não 

 

5) Dê uma nota para a experiência de 0 a 10:  

Experimento 2 Enchimento automático dos balões 
Tirando de letra 

Vocês acharam legal??? 

Agora, respondam em 

grupo as seguintes 

perguntas 
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Ao ser realizada a experiência, verificou-se que ocorreu uma reação química, o 

que fica comprovado pelo enchimento do balão. O enchimento do balão 

acontece porque existe a reação entre o ácido contido no vinagre e o 

bicarbonato de sódio. Nesta reação, ocorre a liberação de gás carbônico. 

Na medida em que se forma mais gás carbônico, a pressão dentro da 

garrafa aumenta e o balão enche, já que o recipiente está fechado e não 

há como o gás escapar. Quando a reação acaba, o balão para de 

encher. 

O gás carbônico é importante para os vegetais, 

pois é essencial na realização do processo de 

fotossíntese das plantas (a fotossíntese é um 

processo em que a energia solar é convertida 

em energia química que produz alimento e 

permite que as plantas cresçam). Além disso, 

este gás é liberado na nossa respiração e na 

queima de combustível (gasolina, diesel, 
querosene, carvão mineral e carvão vegetal). 

Experimento 2 Enchimento automático dos balões 
Tintim por tintim... 
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Experimento 3 

Pegadinha do banho de catchup 



Reação química é uma transformação de tudo 
que tem massa (podemos medir em uma 
balança) e que ocupa seu lugarzinho no espaço. 
Isso será observado se as características forem 
diferentes. Quando uma reação química corre, 
podemos observar, por exemplo, mudança de 
cor, de textura, liberação de bolhas, etc. 

Temos como exemplos de reações químicas que 
ocorrem no nosso dia a dia: plantas que 
produzem seu próprio alimento, o 
amadurecimento de frutas, pregos e 
fechaduras enferrujando, ovo sendo frito, 
produção de fogo, explosão de fogos de 
artifícios, dentre tantos outros. 

Pegadinha do banho de catchup Experimento 3 

Para fazer essa experiência é só seguir 
este procedimento: 
 
1 – Coloque um pouco de catchup em um 
frasco; 
 
2 – Adicione uma colher de bicarbonato 
de sódio; 
 
3 – Agora é preciso sacudir, sacudir e 
depois destampar; 
 
4 – Aperte o frasco, mas não suje 
ninguém. 
 

Vocês vão precisar de: catchup, um 

frasco (de preferência um de 

catchup),colher e bicarbonato de 

sódio. 

Mão na massa!!! 
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Olá, crianças! A nossa 

experiência de agora é 

denominada “Pegadinha do 

banho de catchup”. Nela, 

vamos continuar estudando as 

reações quimícas!  



1) Ocorreu reação química? 

(   ) sim  (   ) não 2) Ocorreu formação de bolhas? 

(   ) sim  (   ) não 

3) Foi fácil realizar esse experimento? 

(   ) sim  (   ) não 

 

4) Dê uma nota para a experiência de 0 a 10:  

Experimento 3 

Tirando de letra 
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Pegadinha do banho de catchup 

Agora chegou a hora de observar se vocês entenderam 

tudo o que fizeram, respondendo as perguntinhas abaixo. 

Nessa experiência, o catchup ainda vai continuar com a 

mesma textura, mas será formado um gás dentro do frasco, 

depois que ocorrer a reação química, que fará com que 

ele saia de uma única vez assim que o recipiente for aberto 



Com a realização da experiência, podemos notar que, 

quando se mistura o catchup e o bicarbonato de sódio, 

ocorre uma reação química entre o ácido contido no 

catchup e o bicarbonato de sódio que foi colocado no 

frasco. Essa reação, mais uma vez, forma o gás carbônico 

(CO2), que exerce uma pressão dentro da 

embalagem,fazendo com que a mistura saia de uma única 

vez quando se abre a tampa e aperta o frasco de catchup. 

Experimento 3 

Tintim por tintim... 
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Pegadinha do banho de catchup 



Experimento 4 

Desvia ou não desvia? 



Reação química é uma transformação de tudo 
que tem massa (podemos medir em uma 
balança) e que ocupa seu lugarzinho no espaço. 
Isso será observado se as características forem 
diferentes. Quando uma reação química corre, 
podemos observar, por exemplo, mudança de 
cor, de textura, liberação de bolhas, etc. 

Temos como exemplos de reações químicas que 
ocorrem no nosso dia a dia: plantas que 
produzem seu próprio alimento, o 
amadurecimento de frutas, pregos e 
fechaduras enferrujando, ovo sendo frito, 
produção de fogo, explosão de fogos de 
artifícios, dentre tantos outros. 

Desvia ou não desvia? Experimento 4 

Para fazer essa experiência é só seguir 
este procedimento: 
 
1 – Coloque água em um copo; 
2 - Em outro copo, coloque a mesma 
quantidade de óleo; 
3 - Pegue um canudo e atrite (esfregue) 
com papel em um único sentido; 
4 - Faça um pequeno furo no copo de água 
e deixe que ela caia em um prato 
descartável; 
5 - Aproxime o canudo da água que está 
caindo e observe o que acontece; 
6 - Faça um pequeno furo no copo de óleo e 
deixe que ele caia em um prato descartável; 
7 - Aproxime o canudo do óleo que está 
caindo e observe o que acontece. 
 

Mão na massa!!! 
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Olá, crianças! A nossa 

experiência agora é 

“Desvia ou não desvia?”. 

Nessa experiência, vamos 

estudar o comportamento 

dos líquidos quando estão 

perto de um objeto 

eletrizado. Pode ocorrer 

casos em que haverá 

atração do líquido pelo 

objeto e outros casos em 

que nada ocorrerá. 

Para fazer esta 

experiência, vocês vão 

precisar de: dois copos 

grandes, um canudo, um 

pedaço de papel, água e 

óleo.. 



1)A água foi atraída pelo canudo que estava eletrizado? 

(   ) sim  (   ) não 

2) A água foi desviada de seu caminho? 

(   ) sim  (   ) não 

3) O óleo foi atraído pelo canudo que estava eletrizado? 

(   ) sim  (   ) não 

 

4) Dê uma nota para a experiência de 0 a 10:  

Experimento 4 

Tirando de letra 
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Uau! Que legal!!! O canudo ficou eletrizado e os líquidos se 

comportaram de maneira diferente? 

Desvia ou não desvia? 

Sim!!! O líquido quando se aproxima pode ficar 

atraído e cair de maneira torta ou nada disso 

pode ocorrer! 

4) O óleo foi desviado de seu caminho? 

(   ) sim  (   ) não 



A água é classificada como líquido polar. Dizemos que ela 

apresenta dois polos: positivo e negativo. Quando ela está 

próxima do corpo eletrizado, falamos que está sofrendo ação 

de um campo elétrico. Neste caso, esses polos ficam 

orientados e alinhados e observamos o desvio, fazendo a 

água cair de maneira mais torta!  

Experimento 4 

Tintim por tintim... 
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Desvia ou não desvia? 

Por outro lado, como não aconteceu nada com o óleo 

quando estava próximo do canudinho eletrizado, dizemos 

que ele é um líquido apolar. Neste caso, não se observa 

desvio porque não há alinhamento, nem orientação. 



Experimento 5 

Fazendo areia movediça 



Reação química é uma transformação de tudo 
que tem massa (podemos medir em uma 
balança) e que ocupa seu lugarzinho no espaço. 
Isso será observado se as características forem 
diferentes. Quando uma reação química corre, 
podemos observar, por exemplo, mudança de 
cor, de textura, liberação de bolhas, etc. 

Temos como exemplos de reações químicas que 
ocorrem no nosso dia a dia: plantas que 
produzem seu próprio alimento, o 
amadurecimento de frutas, pregos e 
fechaduras enferrujando, ovo sendo frito, 
produção de fogo, explosão de fogos de 
artifícios, dentre tantos outros. 

Fazendo areia movediça Experimento 5 

Para fazer essa experiência é só 
seguir este procedimento: 
 
1 - Em uma bacia, coloque dois copos 

de amido de milho e um copo de 
água; 

2 - Com a ajuda de uma colher, 
misture bastante entre 3 e 5 
minutos; 

3 - Distribua a mistura em copos de 
café; 

4 - Introduza o palito de dente com 
muita força na mistura e observe; 

5 - Introduza o palito de dente com 
pouca força na mistura e observe. 

 

Mão na massa!!! 
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Um fluido se deforma com a 

aplicação de uma força sobre 

uma determinada região. Pode 

ser um líquido puro, um gás, etc... 

Para fazer esta experiência, 

vocês vão precisar de: copo 

descartável (maior e menor), 

amido de milho, água, bacia e 

palitos de dente. 

Olá, crianças! A experiência 

de hoje é chamada 

“Fazendo areia movediça”. 

Aqui, vamos estudar o 

comportamento dos fluidos, 

quando aplicamos uma 

força sobre eles. 



1)Quando você colocou o palito com força na mistura, ele afundou? 

(   ) sim  (   ) não 

2) Quando você colocou o palito com pouca força na mistura, ele afundou? 

(   ) sim  (   ) não 

3) Se o copinho tivesse apenas água, aconteceria o mesmo que foi observado? 

(   ) sim  (   ) não 

 

4) Dê uma nota para a experiência de 0 a 10:  

Experimento 5 

Tirando de letra 
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Façam agora as atividades, e vou ficar observando se 

entenderam tudo que explicamos! Conto com as respostas 

de vocês! 

Quando misturamos amido de milho e água, quanto maior a pressão 

(força que aplicamos em uma região), mais consistente (mais espessa) 

a mistura fica! Dizemos que se trata de um fluido não newtoniano. 

Fazendo areia movediça 



A mistura de água e amido de milho pode ser classificada 

como um fluido não newtoniano porque, quanto maior a 

pressão exercida sobre ela, maior é a sua dificuldade em 

escoar, ou seja, a mistura torna-se mais consistente ou 

espessa. Podemos falar que, quando a mistura está parada, 

os grãos de amido estão envolvidos pela água. A água, neste 

caso, segura os grãos de amido como se fosse uma prisão. Se 

aplicamos uma força pequena, os grãos de amido são 

obrigados a movimentar-se e assim conseguimos colocar o 

palito dentro da mistura. 

Experimento 5 

Tintim por tintim... 
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Já no caso de um fluido newtoniano, a consistência se 

mantém mesmo se aplicamos uma força pequena ou muito 

grande. Alguns exemplos desse fluido no nosso cotidiano são 

a água e muitos óleos que encontramos em supermercados. 

Fazendo areia movediça 



Experimento 6 

Formando um arco-íris 



Solução é uma mistura em que nós 
observamos um único aspecto.. Nesta 
experiência, vamos preparar soluções 
de diversas cores, que contêm: água, 
gelatina e açúcar.. O que vai 
diferenciar essas soluções é a 
quantidade de açúcar, fazendo com 
que elas possuam densidades 
diferentes. 

  

Solução? Densidade? O que é 

isso, Leo? Não sei do que está 

falando. 

Formando um arco-íris Experimento 6 

Vamos lá... 
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Oi pessoal! Nossa experiência 

agora é chamada “Formando um 

arco-íris”. Nesta experiência, vamos 

preparar soluções e observar como 

a densidade pode fazer com que 

uma solução flutue sobre a outra. 



E, para isso, você vai precisar 

de: 6 copos descartáveis, 

água, gelatinas de vários 

sabores, açúcar e uma colher.  
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Experimento 6 Formando um arco-íris 

Nossa, que legal!! 

Mãos à obra, 

pessoal! Essa 

experiência é 

linda demais!!! 

Densidade é o resultado da divisão da 
massa pelo volume. Se a quantidade de 
água e de gelatina for a mesma em 
todas as soluções e a quantidade de 
açúcar for diferente, a que possuir 
mais açúcar é mais densa e vai ficar no 
fundo, enquanto a que possuir menos 
açúcar vai ficar na superfície. 

Vamos lá... 



Para fazer essa experiência é só seguir este procedimento: 
 
1 – Encher 06 copos com água; 
2 – Em cada copo, colocar uma colher de gelatina de cores diferentes. 
Dica: vamos usar as cores do arco-íris para ficar mais bonito: vermelho, laranja 
(meia colher do vermelho e meia colher do amarelo), amarelo, verde, azul e 
violeta; 
3 – adicionar quantidades diferentes de açúcar em cada copo: 
-No copo vermelho, você não vai adicionar o açúcar 
-No copo laranja, coloque 1 colher de açúcar 
-No copo amarelo, coloque 2 colheres de açúcar 
-No copo verde, coloque 3 colheres de açúcar 
-No copo azul, coloque 4 colheres de açúcar 
-No copo violeta, coloque 5 colheres de açúcar 
Mais uma dica: misture bem ... até tudo ficar bem dissolvido! 
4 – você vai colocar no copo maior, com a ajuda de uma seringa, a gelatina que 
tem mais açúcar (violeta) e, aos poucos, adicionar na seguinte ordem: azul, 
verde, amarela, laranja e vermelha. 
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Experimento 6 

Mão na massa!!! 
Formando um arco-íris 



1) Qual a solução que apresenta maior densidade?  

(   ) Vermelha  (   ) Laranja  (   ) Amarela  

(   ) Azul  (   ) Violeta  (   ) Verde 

3) Dê uma nota para a experiência de 0 a 10:  

Experimento 6 

Tirando de letra 
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Formando um arco-íris 

2) Qual a solução que apresenta menor densidade?  

(   ) Vermelha  (   ) Laranja  (   ) Amarela  

(   ) Azul  (   ) Violeta  (   ) Verde 

Hummm... Ficou lindo mesmo! 

Dá até vontade de beber 

tudinho!! 
Ai, ai, ai, Dudu .. você só pensa em 

comer! Não é bom você beber toda 

essa gelatina, porque tem muito 

açúcar, pode fazer mal à saúde! 

Por que não ocupa essa cabecinha 

com as atividades dessa experiência!? 



A formação da sequência de cores do arco-íris mostra um fato interessante a 

respeito da densidade: como todos os copos têm o mesmo volume de água e 

a mesma quantidade de gelatina, a que tiver mais açúcar que as outras 

ficará com maior massa e no fundo do copo descartável (no caso, a gelatina 

de cor violeta); enquanto a que não tem açúcar flutuará, por ser menos 

densa (gelatina de cor vermelha). Quando todas as soluções são colocadas 

de acordo com a quantidade de açúcar, a torre de cores consegue ficar 

certinha, como se fosse um arco-íris. 

Experimento 6 

Tintim por tintim... 
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Formando um arco-íris 



Experimento 7 

Solubilidade do CO2 no refrigerante 



Reação química é uma transformação de tudo 
que tem massa (podemos medir em uma 
balança) e que ocupa seu lugarzinho no espaço. 
Isso será observado se as características forem 
diferentes. Quando uma reação química corre, 
podemos observar, por exemplo, mudança de 
cor, de textura, liberação de bolhas, etc. 

Solubilidade do CO2 no refrigerante Experimento 7 

Para fazer essa experiência é só seguir 
este procedimento: 
 
1 -  Colocar aproximadamente um dedo 
de refrigerante em um copo; 
2 - Com a ajuda de um adulto, retire 
uma pequena quantidade com o auxílio 
de uma seringa; 
3 - Com o dedo, tampe a ponta da 
seringa; 
4 - Puxe o êmbolo e observe o que 
acontece. 
 

Mão na massa!!! 
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Olá, crianças! A experiência de hoje é denominada “Solubilidade do 

CO2 no refrigerante”. Vocês sabiam que o refrigerante que nós 

tomamos tem aquele gás que encheu o balão na experiência 

“Enchimento automático dos balões”? Pois é! Agora, nessa experiência, 

vamos estudar como a força que exercemos (pressão) pode afetar na 

solubilidade. 

Vocês vão precisar de: 

refrigerante, copo 

descartável e uma seringa. 

Nossa!!! Que legal!!! Quer dizer 

que, se eu puxo o êmbolo, eu 

diminuo a força sobre o 

refrigerante, e o gás que estava 

dissolvido acaba sendo liberado! 



1) Quando você puxou o êmbolo da seringa, conseguiu ver a formação de bolhas? 

(   ) sim  (   ) não 

2) O gás escapou do refrigerante? 

(   ) sim  (   ) não 

3) Se você empurasse o êmbolo, ia ter menos bolhas? 

(   ) sim  (   ) não 

 

4) Dê uma nota para a experiência de 0 a 10:  

Experimento 7 

Tirando de letra 
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Neste caso também podemos observar as bolhas saindo. 

Dizemos que o CO2 ficou menos solúvel no refrigerante! 

Chegou a hora de testar seus conhecimentos. 

Solubilidade do CO2 no refrigerante 



Solubilidade é o nome que damos à maior quantidade que conseguimos 

dissolver de uma substância que está em menor quantidade em outra que 

está em maior quantidade em uma mistura que observamos um só aspecto. A 

substância que está em menor quantidade é chamada de soluto, enquanto a 

que está em maior quantidade é chamada de solvente.  

Experimento 7 

Tintim por tintim... 
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Solubilidade do CO2 no refrigerante 

Quando fazemos a experiência, podemos observar que, ao puxar 
o êmbolo, diminuímos a força sobre a seringa que contém o 

refrigerante. Dizemos, então, que diminuímos a pressão. Essa 

diminuição da pressão afeta na solubilidade do gás que estava no 

refrigerante. Foi observada a formação de bolhas porque o gás 

que estava dissolvido no refrigerante escapou. Se vocês fizessem a 

experiência empurrando o êmbolo da seringa, iriam observar que 

as bolhas de gás sumiriam. Podemos, então, falar que o aumento 

da pressão aumenta a solubilidade, e a diminuição da pressão 
diminui a solubilidade. 
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