Balões gaseificados – CO2 na escola
Investigar as propriedades do dióxido de carbono com esta divertida demonstração.
Conhecimento do espaço, Observatório de Leiden


Idade
8 aos 12 anos
Nível
Ensino primário
Duração
2h
Grupo
Grupo
Supervisionado
Supervisionado
Custo
Médio (5 - 25 EUR)
Localização
Interior (por ex: sala de aula pequena)
Competências básicas:
Fazer perguntas, planear e realizar investigações, analisar e interpretar dados, construir explicações, argumentar com base em provas
Tipo de atividade de aprendizagem
Demonstração/ilustração
Breve descrição
Quando se adiciona água a pastilhas efervescentes ou a fermento em pó, formam-se bolhas: é produzido um gás. Pode usar-se este gás para encher um balão sem ser preciso soprar para o encher. Que tipo de gás é? Vamos recolher este gás e analisá-lo por meio de experiências. 
Objetivos
Esta atividade dá a conhecer o dióxido de carbono (CO2) aos alunos através de uma experiência prática. Os alunos ficam a conhecer algumas propriedades sobre o comportamento do CO2. 
Objetivos de aprendizagem
	•	Os alunos demonstram a presença de CO2 com água de cal. 
	•	Os alunos explicam que o dióxido de carbono de qualquer origem reage quimicamente com a água de cal, formando ácido carbónico. 
	•	Os alunos demonstram que o CO2 é mais pesado do que o ar e descrevem uma situação quotidiana, aplicando esta propriedade.  
	•	Os alunos conduzem e interpretam uma experiência (individualmente ou em pequenos grupos). 



Avaliação
	•	Pedir aos alunos que desenhem os passos de cada experiência e anotem as suas observações.  
	•	Escrever as hipóteses dos alunos no quadro após a execução de cada experiência. No fim da atividade, verificar com eles quais as hipóteses que podem ser validadas.  
	•	Pedir aos alunos que expliquem o que acontece à vela luminária quando é colocada no copo com CO2. Verificar através da experiência.  
	•	Pedir aos alunos que desenhem o que teria acontecido à vela se o CO2 fosse mais leve do que o ar. 
	•	Pedir aos alunos que descrevam um dos usos do CO2 na vida quotidiana por ser mais pesado do que o ar.  
Materiais
	•	Balões  
	•	Um funil  
	•	Pastilhas efervescentes (por exemplo, pastilhas de vitamina C) ou fermento em pó  
	•	Uma garrafa transparente de 500 ml  
	•	Água  
	•	Copos  
	•	Uma vela luminária 
	•	Fósforos  
	•	Uma pinça (ou um espeto de madeira)  
	•	Água de cal: Misturar uma colher de dopa de cimento ou argamassa com cerca de 250 ml de água. Deixar a suspensão assentar e filtrá-la usando dois filtros de papel para café. O filtrado é água de cal.  
	•	Uma palhinha grossa  
Informações de referência
Dióxido de carbono 
O dióxido de carbono (CO2) não só é um dos mais importantes gases com efeito de estufa, como existe à nossa volta em toda a parte: no ar (0,0388 vol%) que respiramos; no ar que exalamos (4 vol%). Existe igualmente nas bebidas gaseificadas, nos bolos, que crescem graças ao CO2 produzido pelo fermento em pó, e quando são queimados compostos orgânicos, como a parafina, o papel, a madeira ou o petróleo. Os gêiseres podem ser ativados por dióxido de carbono, além de vapor. Na forma líquida, é utilizado nos extintores de incêndio e como refrigerante na indústria alimentar (por exemplo, para armazenar e transportar gelado). 
Imagem: grande plano de um dos gêiseres em "El Tatio" em San Pedro de Atacama, no Chile. Autoria: AndresGottlieb
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Em concentrações elevadas, o CO2 pode tornar-se perigoso para os seres humanos e outros animais, embora também seja uma fonte de vida: durante a fotossíntese, as plantas usam CO2 e luz para produzir açúcar, amido, matérias gordas e proteínas, assim como o oxigénio de que precisamos para sobreviver. *A percentagem volumétrica ou vol% é o número de centímetros cúbicos de uma substância (geralmente oxigénio ou dióxido de carbono) existente em 100 ml de outra substância (por exemplo, sangue).  
Nota: As quantidades de dióxido de carbono produzidas nestas atividades não são suficientemente elevadas para serem perigosas. 
Propriedades do CO2 
O dióxido de carbono é incolor. Em baixas concentrações, o gás é inodoro. Em concentrações mais elevadas, tem um odor forte e acídico. À temperatura e pressão normais, a densidade do dióxido de carbono é de cerca de 1,98 kg/m3; é mais ou menos 1,67 vezes superior ao ar. O CO2 está presente em muito pequenas quantidades no ar, o que dificulta que se mantenha como uma só camada. Os gases não permanecem parados, movendo-se através do ar. Assim o CO2 não fica nas partes mais baixas da atmosfera, apesar de ser mais pesado do que o ar.  
Deteção de CO2 com água de cal 
O teste da água de cal para detetar o CO2 foi desenvolvido pelo químico Joseph Black (1728–1799). A água de cal é uma solução de hidróxido de cálcio (cal apagada). Quando se faz passar dióxido de carbono através dela, forma-se um precipitado sólido de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é cré ou calcário e é isto que turva a água de cal. 
hidróxido de cálcio  +  dióxido de carbono  ->  carbonato de cálcio  +  água.
 Ca(OH)2(aq)          +      CO2(g)                CaCO3(s)            +  H2O(l) 
Descrição da atividade completa
Os seis primeiros passos são comuns às duas atividades A e B; depois há duas opções para continuar. 
Passo 1:
Encher um balão e deixar sair novamente o ar para tornar a borracha mais elástica. 
Passo 2:
Usar o funil para encher o balão com um pacote de fermento de pó (20 g) ou cinco pastilhas efervescentes esmagadas. 
Passo 3:
Deitar 2-3 cm de água na garrafa. 
Passo 4:
Cobrir o gargalo da garrafa com o balão e deitar o fermento em pó/pastilhas efervescentes na garrafa. Pode ser necessário segurar o balão sobre o gargalo da garrafa para que não deslize.
Passo 5:
Agitar ligeiramente a garrafa. O balão enche-se com um gás que é produzido na efervescência. 
Passo 6:
Quando o balão acabar de encher, torcê-lo para o fechar para que não saia gás e retirá-lo da garrafa. 
Pedir aos alunos que descrevam o que está a passar-se. Pedir-lhes que falem das suas hipóteses sobre o que causou o enchimento do balão. Discutir as hipóteses antes de passar à parte A.  



A) Que tipo de gás é? 
Passo 7:
Deitar um pouco de água de cal num copo. 
Passo 8:
Colocar uma palhinha na abertura do balão e libertar lenta e cuidadosamente o gás do balão para a água de cal. A água de cal fica turva. 
Passo 9:
Repetir o passo 7 com água limpa.  
Pedir aos alunos que desenhem os dois copos diferentes e ilustrem as suas observações. Por que razão a água está limpa e a água de cal está turva? O que poderá causar a turvação na água de cal?  
Debater as respostas com os alunos. Que conclusão podemos tirar? Como se relaciona com a hipótese discutida na primeira parte da atividade?  
 Autoria da imagem: Chemol 
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Nota de segurança: se entrar água de cal para os olhos, lavá-los imediatamente com água. Consultar também a nota de segurança geral. 
O gás no balão é o CO2. Onde teve origem o nosso CO2? Tanto o fermento em pó como as pastilhas efervescentes contêm bicarbonato de sódio (NaHCO3) e um ácido sólido (como cristais de ácido cítrico ou fosfato monocálcico). Em contacto com a água, o bicarbonato de sódio e o ácido reagem um com o outro, acabando por formar água e CO2. Este gás é o que forma as bolhas quando uma pastilha efervescente se dissolve. Na nossa vida diária, é também o que faz os bolos crescer. 
B) O gás é pesado 
Passo 7:
Segurar a abertura do balão dentro de um copo e deixar sair o gás. Não se consegue ver nada, mas veremos se aconteceu alguma coisa. Colocar o copo de lado. 
Passo 8:
Acender uma vela luminária e usar uma pinça para a colocar num segundo copo vazio (em alternativa, pode enfiar-se um espeto de madeira na cera e levantar a vela com ele para a colocar no copo). A vela deve continuar a arder. 
Passo 9:
Colocar agora a vela no primeiro copo, que contém o gás do balão. A vela deverá deixar de arder porque o gás (CO2) abafa a chama. Pedir aos alunos que desenhem a experiência e anotem as suas observações. Discutir as notas dos alunos. O que fez com que a chama se apagasse no primeiro copo?  
Passo 10:
Repetir os passos 1 a 7 para recolher mais CO2 num copo. Deitar agora o conteúdo invisível deste copo noutro copo vazio. Colocar uma vela acesa neste copo. O que acontece? Mais uma vez, a chama apaga-se, mostrando que conseguimos deitar o gás de um copo no outro, como se fosse um líquido.  
Pedir aos alunos que desenhem a experiência e anotem as suas observações. Debater os resultados com os alunos. Que conclusões podemos extrair desta experiência?  
Esta experiência demonstra que o CO2 é mais pesado do que o ar. Perguntar aos alunos o que teria acontecido se o CO2 fosse mais leve do que o ar.  
Perguntar aos alunos se são capazes de pensar em aplicações correntes desta propriedade. Um exemplo é o uso de CO2 em alguns extintores de incêndio. Estes extintores lançam CO2 sobre o fogo para conter as chamas e apagar o incêndio. Funcionam exatamente como foi demonstrado na parte B.   
Currículo

País
Nível
Disciplina
Comissão de Exame
Secção 
Reino Unido
KS2: 5.º ano
Ciências
-
Propriedades e alterações dos materiais: explicar que algumas alterações resultam da formação de novos materiais e que, em geral, este tipo de alteração não é reversível, incluindo alterações associadas à queima e à ação do ácido sobre o bicarbonato de sódio. 
Reino Unido
KS3
Ciências Química
-
Reações químicas: reações dos ácidos com álcalis para produzir um sal e água. 
Conclusão
Através de uma demonstração prática, esta atividade dá a conhecer o CO2 aos alunos do ensino primário. Os alunos observam que o CO2 é mais pesado do que o ar, pode ser usado para apagar fogo e turva a água de cal. 
Visitar http://astroedu.iau.org/a/1601 para recursos adicionais e descarregar opções para esta atividade.
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