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CONTEXTUALIZAÇÃO

A água oxigenada é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio
(H2O2), que é uma substância que lentamente sofre a seguinte reação de
decomposição:

2 H2O2(aq) → 2 H2O(l) + O2(g)

No entanto, quando acrescentamos o iodeto de potássio, ele funciona
como um catalisador dessa reação,  acelerando a decomposição da água
oxigenada por meio do íon iodeto. A espuma é um tipo de coloide em que
um gás, nesse caso o oxigênio, fica disperso em um líquido, sendo que há
um grande número de bolhas de gás espalhadas em uma superfície líquida
e separadas por uma fina película de líquido. A adição do detergente faz
com que se forme ainda mais espuma e a cor é determinada pelo corante
que foi colocado. 

A velocidade de uma reação química depende de vários fatores como
concentração  dos  reagentes,  a  temperatura,  os  catalisadores,  etc. Um
exemplo  desses  que  ocorre  no  cotidiano  é  quando  colocamos  água
oxigenada  10  volumes  em machucados  e  notamos  a  formação  de  uma
espuma.  Isso  acontece  porque  em  nosso  sangue  há  uma  enzima
denominada catalase, que funciona como catalisador, acelerando a reação
de decomposição da água oxigenada.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
 Manuseio  com  segurança  de  elementos  químicos  que  podem  ser

tóxicos

 Trabalho em grupo com troca de informações

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS



 Reações Químicas

 Elementos e compostos químicos, reagentes, catalizadores. 

ROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

        1. Colocamos a proveta sobre o recipiente de plástico para evitar

sujeiras;

2. Dentro da proveta, colocamos, primeiro, o corante líquido;

3- Depois acrescentamos cerca de 10 mL de detergente;

4- Adicionamos cerca de 20 mL de água oxigenada concentrada;

5-  Com cuidado,  adicionamos  2  g  de  iodeto  de  potássio  à  mistura

dentro  da  proveta.  Imediatamente  saimos  de  perto  e  observamos  a

formação de uma espuma que subirá pela proveta e aumentará cada vez

mais, caindo do lado de fora com a temperatura elevada.

Registro da Intervenção

Como vimos acima, no nosso experimento ocorreu o uso de um catalisador:
o iodeto de potássio. Esse processo se chama catálise, que é a modificação
da velocidade de uma reação química, fazendo uso de uma dada substância
que não altere quimicamente o processo.

Na  indústria  química  os  catalisadores  são  de  grande  importância,  pois
possibilitam ou aceleram certas reações. Também na bioquímica eles são de
extrema  importância,  pois  sem  eles  as  reações  essenciais  para  o
metabolismo ocorreriam vagarosamente  que  isso  inviabilizaria  a  vida  no
planeta. 



Figura 1:Alunos testando a experiência no laboratório da escola.

Figura 2: Alunos apresentando o experimento na feira de ciências.



Figura 3: Alunos apresentando a experiência na feira de ciências.

AVALIAÇÃO

Os alunos foram avaliados na Feira de Ciências da Escola XV de Novembro
pelos jurados e professores da escola.
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