
Aula Prática Estendida: Neutralização de Ácidos 

A Tarefa 

Os alunos vão solucionar um problema real onde rios se tornam estéreis devido à drenagem ácida de 

rejeitos industriais. Os alunos vão discutir e desenvolver um experimento em grupo para medir o pH da 

calcita, da pirita, de misturas pirita-calcita e de um material controle. Antes dos alunos colocarem o 

experimento em prática, o plano de segurança no laboratório e o procedimento devem ser aprovados pelo 

professor. A discussão pré-aula prática pode se focar no problema dos rejeitos da mineração para depois 

da aula os alunos fazerem uma reflexão sobre como a calcita (CaCO3) pode ser usado como tampão para a 

acidificação dos solos/rios por rejeitos contendo pirita (FeS2). 

O professor irá decidir a duração dos experimentos para coletar os dados, sendo o ideal no mínimo três 

dias para cada etapa. A aula sugere fazer o teste também com amostras naturais das rochas, mas isso não 

é necessário. Apenas adapte a aula dependendo dos materiais que for usar. 

Objetivos 

Aplicação do Método Científico; Relacionar os dados do experimento para solucionar um problema real; 

Entender as relações ácido e base e o conceito de neutralização; Estudar os impactos no ambiente pela 

ação humana 

Materiais 

5 copos de béquer de 100ml 

Água em uma garrafa spray 

Papel indicador de pH 

Carbonato de cálcio, CaCO3 (se possível também uma amostra da rocha de calcita natural) 

Dissulfeto de ferro, FeS2 (se possível também uma amostra da rocha pirita natural) 

Material para etiquetar os béqueres 

 

Avaliação 

O que os alunos desse nível devem saber fazer: 

1. O aluno entende o processo da investigação científica e sabe avaliar seu experimento: 

-Fazem perguntas e desenvolvem hipóteses, usam seu conhecimento do método científico para guiar o 

trabalho; 

-Criam um plano escrito de ação para a investigação científica; 

-Selecionam e usam tecnologias apropriadas para colher seus resultados (como fazem as medidas, 

materiais escolhidos, etc.); 

-Identificam possíveis fontes de erro que afetariam os resultados 



-Constroem e revisam explicações científicas usando experimentos, evidência e lógica 

O que os alunos podem saber além da média: 

2. O aluno conhece e entende propriedades comuns da matéria: 

-Descrevem e prevêem as propriedades das substâncias baseadas em conhecimentos prévios e na 

introdução sobre os minerais; 

-Usando palavras e reações químicas para relacionar as mudanças observadas 

       3. O aluno conhece e entende as interações entre ciência, tecnologia e atividades humanas e como elas 

podem afetar o mundo: 

-Analisam benefícios, limitações, custos e consequências envolvendo o uso de recursos naturais (por que a 

acidificação dos rios é um problema, etc.); 

-Analisam como a introdução de uma tecnologia pode afetar a vida humana 

        4. O aluno compreende que a ciência envolve um jeito particular de conhecer e entender o ambiente 

ao redor: 

-Entendem que um pensamento científico é crítico e depende de um consenso (aberto as críticas, discute 

opções com os colegas, o professor interfere sugerindo outras formas de pensar); 

-Usam gráficos e equações para analisar sistemas envolvendo mudanças; 

-Identificam e prevêem relações de causa e efeito (reações ácido-base: a pirita vai formar um ácido ou 

base? Etc.); 

-Identificam e descrevem a dinâmica dos sistemas naturais (solução tampão e etc.); 

-Identificam e testam um modelo para analisar sistemas envolvendo mudança e constância; 

-Revisam sua hipótese baseado no conhecimento adquirido (a hipótese estava correta? Se não, o que se 

pode fazer em um novo experimento?) 

 

 Informações sobre os minerais e um exemplo de experimento ideal estão a seguir. O professor 

pode compartilhar essas informações com a turma da forma que achar mais adequada. O plano 

do experimento envolve pesquisar a periculosidade dos compostos químicos utilizados e anotar 

medidas de segurança básicas para lidar com esses materiais. 
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Apêndice 1: Minerais 

PIRITA 

 

Composição Química: Dissulfeto de ferro, FeS2 

Características: A pirita é o mineral sulfeto mais comum e disseminado. Devido ao seu brilho metálico e à 

cor amarelo-dourada, recebeu também o apelido de ouro-dos-tolos; ironicamente, contudo, pequenas 

quantidades de ouro podem às vezes ser encontradas disseminadas nas piritas. De fato, dependendo da 

quantidade de ouro, a pirita aurífera pode mesmo ser uma fonte valiosa deste metal precioso. Em piritas 

podem ocorrer também arsênio, níquel, cobalto e cobre. 

Usos: A pirita tem sido usada, tradicionalmente, na fabricação de aço: o ferro contido nela é extraído por 

meio de tratamento térmico cuidadosamente controlado. Dela, a indústria também obtém o ácido 

sulfúrico, utilizado no refino de petróleo, em fertilizantes, tintas e explosivos. 

Impactos: A pirita exposta ao meio ambiente durante o processo de mineração e escavação pode reagir 

com oxigênio e água produzindo ácido sulfúrico e lixiviando o solo. Isto é resultado da ação da bactéria 

Thiobacillus, que obtém energia metabolizando a pirita. Sua oxidação é exotérmica, podendo levar à 

combustão espontânea dos depósitos de rejeitos nas minas de carvão. Isso polui o ar e leva à formação de 

chuva ácida. 

Grupo: Sulfetos (Nesse grupo estão os minerais formados pelos compostos de íon sulfeto (S2-) com cátions 
metálicos.                                
Sistema cristalino: cúbico ou isométrico.                    
Hábito: cúbico, dodecaédrico, octaédrico ou uma combinação deles.              
Dureza: 6,5.                     
Densidade: 5 g/cm3.                 
Cor: amarela.                  
Cor do traço: preta, preto-esverdeada.                                     
Brilho: metálico.                             
Fluorescência: ausente.                          
Transparência: Opaca 

 

 



CALCITA 

 

Composição Química: Carbonato de cálcio, CaCO3 

Características: A Calcita é classificada como um carbonato, logo apresenta em sua fórmula o ânion CO3
2-, é 

sabido que os minerais que possuem carbonatos, quando reagidos com ácidos formam o CO2 produzindo 

um efeito efervescente, e se constituindo numa espécie quimicamente mais estável que a anterior. 

Principal constituinte dos calcários e mármores, ocorrendo também em conchas, como cimento em rochas 

sedimentares e em carbonatos. 

Usos: A calcita é amplamente empregada no ramo da construção civil no que diz respeito à fabricação de 

cimentos e cal para argamassa, já no ramo da agronomia este mineral, por possuir caráter alcalino, atua 

como regulador de pH em solos ácidos 

Importância: A acidificação do solo é provocada pela lixiviação de elementos nutrientes substituídos por 
hidrogênio (reação ácida) e alumínio (elemento tóxico), a calcita vai funcionar como um corretivo de acidez 
do solo pela seguinte reação química: 

Coloide H H + CaCO3⇒ Coloide Ca + H2O + CO2 

Dureza na escala de Mohs: 3. 

Peso específico: 2,6 - 2,8. 

Cor: incolor, branca 

Cor do traço: branco. 

Brilho: vítreo. 

Cristais: trigonal. 

Clivagem: perfeita, em três direções. 

Origem: hidrotermal, sedimentar. 
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Apêndice 2:  EXEMPLO DE UM PLANO DE EXPERIMENTO IDEAL 

Objetivo (Varia, mas deve estar relacionado com a neutralização por ácidos-bases e o conceito de solução 

tampão) 

Materiais (Variam de acordo com o que há disponível na escola) 

Procedimento 

1.Pegue os copos de béquer, papel indicador de pH e a garrafa de spray com água. 

2.Pese quantidades iguais de CaCO3 industrial e natural [opcional]. Anote a massa e adicione cada porção 
em um béquer. Identifique os béqueres com etiquetas. 

3.Pese quantidade iguais de FeS2 industrial e natural [opcional]. Anote a masse e adicione cada porção em 
um béquer. Identifique os béqueres com etiquetas. 

4.Ide tifi ue out o é ue  o o Co t ole . 

5.Adicione água da garrafa spray até que todos os béqueres possuam água suficiente para medir o pH. 
Meça o pH em cada béquer e anote. 

6.Repita o passo 5 por x dias. Anote suas medidas diariamente na sua tabela de dados. 

7.Dois dias após o último dia do procedimento [x+2], junte a pirita industrial com a calcita industrial em um 
béquer e a pirita natural com a calcita natural em outro béquer.  Adicione mais água e meça o pH de cada 
béquer. 

8.Repita o passo 7 por x dias. Anote suas medidas diariamente na sua tabela de dados. 

9.Faça o despejo e a limpeza do material usado. 

 

Resultados - Tabela de Dados 1 

                           Amostra                                Medidas de pH 
       Dia 1                         Dia 2                      Dia 3 

Materiais 
Industriais 

Calcita    

Pirita    

Mistura de calcita + pirita    

Materiais 
direto da 
natureza 

Calcita    

Pirita    

Mistura de calcita + pirita    

Controle Água    

 

Análise 

1.Qual foi o pH do controle? Ele mudou com o tempo? Por que um controle é necessário? 



 

 

2.Qual foi o pH da calcita (CaCO3)? Ele mudou com o tempo? 

 

3.Qual foi o pH da pirita (FeS2)? Ele mudou com o tempo? 

 

4.Qual foi o pH da mistura dos dois minerais? Ele mudou com o tempo? 

 

5.Explique como a calcita alivia a acidificação dos solos. 

 

 

 

6.Escreva a equação balanceada para a reação: 

a) da água com a pirita: 

b) da água com a calcita: 

c) da pirita, água e a calcita:  

 

Conclusão 
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