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Experimentos 

Misturas 

 

Mudança de cor, formação de gás e turvação são alguns dos sinais que indicam a formação de substancias 

químicas que não existiam antes de a mistura ser feita. Ou seja, as misturas realizadas produziram novas 

substâncias químicas, diferentes das que foram misturadas (lembre-se de que uma substancia química é 

caracterizada por suas propriedades). 

Essa formação de substancias químicas diferentes das que existiam inicialmente é decorrência do 

fenômeno conhecido como transformação química ou reação química. A formação de ferrugem é um exemplo.  

 

Materiais necessários: 

1 xícara (café) de vinagre de álcool; 

1 colher (café) de bicarbonato de sódio em pó (ou fermento químico em pó); 

3 pregos comuns novos; 

1 comprimido de acido acetilsalicílico de 500mg (obs.: não servem os comprimidos infantis ou os efervescentes); 

½ litro de água filtrada; 

10 lascas de sabão de coco ou de sabão em pedra comum (obs.: não serve sabonete); 

1 vidrinho de solução de iodo de farmácia; 

1 colher (café) de farinha de trigo; 

4 copos pequeno (aproximadamente 200ml de capacidade) incolores e transparentes (por exemplo: copos de 

geléia; potinhos de alimentos para bebê, copos descartáveis); 

1 colher (chá) para agitar as misturas; 

4 etiquetas; 

1 conta-gotas 9para o iodo). 

 

Procedimentos: 

 

Etiquete os copos, numerando-os de 1 a 4. Faça em cada copo a mistura indicada na tabela. Observe o que 

ocorre logo após a mistura e registre suas observações na tabela. Providencie um local para deixar os copos em 

repouso por mais dois dias. Observe os copos no dia seguinte e dois após as misturas. Registre suas observações 

na tabela a seguir. 

Fotografe as etapas para encaminhar junto com a ficha da próxima página. 



Copo 

número 
Mistura 

Observações nas 

mudanças ocorridas logo 

após a agitação da 

mistura 

Observações nas 

mudanças ocorridas no 

dia seguinte ao da 

mistura 

Observações nas 

mudanças ocorridas dois 

dias após a mistura 

1 

Água filtrada até 

metade do copo 

+ 1 colher de 

bicarbonato de 

sódio + ½ xícara 

de vinagre de 

álcool 

   

2 

Água filtrada até 

metade do copo 

+ 1 colher de 

farinha de trigo 

+ 10 gotas de 

iodo 

   

3 

Água  filtrada 

até metade do 

copo + 10 lascas 

de sabão + ½ 

xícara de 

vinagre de 

álcool 

   

4 

Água filtrada até 

metade do copo 

+ 3 pregos + 1 

comprimido de 

ácido 

acetilsalicílico 

   

 


