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Resumo: 

Com o objetivo de facilitar a compreensão e reduzir a dificuldade de 

aprendizado na área da química aplicada, foram propostos experimentos que 

provam a relação quantitativa dos reagentes e seus produtos dentro de uma 

reação. 

Introdução: 

A prática laboratorial envolve uma série de materiais e um processo dinâmico 

que tem como vantagem ser um trabalho expositivo no qual irá gerar o 

interesse dos alunos. Mas ao mesmo tempo o desenvolvimento laboratorial 

pode vir acompanhado de uma dificuldade de compreensão. 

Com o intuito de acoplar o despertar do interesse de alunos do ensino superior 

na disciplina de química do Centro Universitário Newton Paiva, e facilitar o 

aprendizado destes, foi proposto um trabalho que envolve uma série de 

experimentos que tem como objetivo observar experimentalmente a correlação 

quantitativa entre consumo de reagentes e seus respectivos produtos. Além da 

tentativa de oferecer para os estudantes o domínio sobre essa área, também 

será demonstrada como executar de maneira segura o procedimento 

experimental. 

Objetivos: 

Demonstrar a correlação entre massa e volume molar; Exemplificar uma 

proporção estequiométrica; Introduzir uma noção de ácido-base para os 

estudantes. 

 

Metodologia: 

A metodologia adotada do ponto de vista teórico estará enfocada em uma linha 

de problematização proposta no projeto, com as cinco etapas do Arco de 

Maguerez: 



  

Figura 1: Arco de Maguerez com as etapas da problematização. 

Desenvolvimento: 

O primeiro procedimento proposto para o desenvolvimento do trabalho foi a 

reação do sódio metálico em água. Essa reação se mostra ser pirofóbica, uma 

vez que o hidrogênio gasoso é muito inflamável. Ao final da reação ocorre a 

formação do hidróxido de sódio e hidrogênio gasoso como está indicado na 

reação a baixo:  

Na(s) + H2O(aq)  NaOH(aq) + ½ H2(g)  

O segundo procedimento proposto consiste na reação do sódio metálico com o 

metanol. Essa reação se difere da ultima, por ser mais demorada.  O resultado 

da reação é a formação de metóxido de sódio e hidrogênio gasoso, como está 

demonstrado na reação abaixo: 

Na(s) + CH3OH(aq)    CH3ONa(aq) +   ½ H2(g) 

Resultados preliminares:  

Os resultados finais serão obtidos após os testes em triplicata. Até o momento  

os testes concluídos totalizaram oito correlações entre massa de sódio metálico 

e volumes de água e metanol. A linearidade e correlação esperadas, podem 

ser demonstradas nas figuras 2 e 3. 



  

Figura 2: Gráfico de correlação entre massa de sódio e massa de hidróxido de sódio, na 

reação entre sódio metálico e água. 

 

Figura 3: Gráfico de correlação entre massa de sódio e massa de hidróxido de sódio, na 

reação entre sódio metálico e metanol. 
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