
DIA DO
QUÍMICO

Live Show da Brígida



ANA BRÍGIDA SOARES

●PROFESSORA
●PESQUISADORA

●COORDENADORA



A QUÍMICA….

                                              ...É UM SHOW



COMO TUDO COMEÇOU
●A MATERNIDADE….

...SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DE 2018.



SEMANA NACIONAL DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2018

●Em parceria com a professora Cynthia Torres 
incentivamos alunos do curso de Química 
Industrial e Licenciatura em Química.
●Experimentos lúdicos em uma linguagem 
descomplicada para alunos do ensino 
fundamental e médio.
●Incentivo ao pensamento crítico e científico!!!
●Aproximação Ifes e sociedade!!



●Compreensão.
●Ciência na prática.
●Desmistificação da magia!!!
●Da sala para o laboratório.
●Ifes de portas abertas.
●Somos muito mais do que ensino…
●...somos pesquisa, ciência, extensão...



●...preocupação com a sociedade.



Objetivo

Experimentos simples para fazer em casa.

Ciência em qualquer idade.

Química em qualquer lugar.











Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia 2019

●Parceria com a profa Fabiana Kauark.
●Show da Brígida- Show de Ifes- porque a 
Química por si só já é um show!!!
●









Agora!!!!

●Leite psicodélico!!
●Espuma bagunça!
●Indicador natural
●Fake News!
●



Experimentos

●Simples
●Podem fazer em casa
●As crianças irão amar!!!
●

●           Aproveitem este isolamento!!!



Leite Psicodélico

●Fácil de fazer
●Materiais e substancias
●1 prato raso
●um pouco de leite
●Corante alimentício
●Detergente



O que está acontecendo

●A olho nu, o leite parece uma mistura homogênea
●Se formos a um microscópio- veremos pequenas 
partículas de gordura suspensas em água.
●Corante alimentício- substancia orgânica polar- 
não se mistura ao leite devido a gordura
●A adição de detergente muda a tensão superficial 
e permite que o corante de espalhe e interaja com 
a água, resultando em micelas coloidais.



Xpuma bagunça

●Muita ludicidade do Ar
●Materiais e substancias
●Água
●Vinagre
●Corante
●Copos ou garrafas
●Bicarbonato de sódio



O que está acontecendo

●Reação do ácido acético com o 
bicarbonato de sódio.
●

●CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + 
H2CO3

●

●O H2CO3 se decompõe em H2O e CO2 e 
é o que faz a bagunça toda!!!!



Indicador Natural

●Materiais e substâncias
●Repolho roxo
●Substâncias de teste (leite, açúcar, fermento, 
sabão em pó, bicarbonato de sódio, vinagre, sal, 
leite de magnésia, shampoo, água de torneira)
●liquidificador
●copos incolores
●conta gotas



Como Proceder

●Bater no liquidificador ¼ do repolho com 
1L de água.
●Peneirar e coar (tem-se o extrato 
indicador ácido-base).
●Identificar o copo com as substâncias
●Adicionar o extrato as substâncias e 
colocar por ordem de coloração.
●Do mais claro para o mais escuro.



Tabela de pH das substancias
Amostra Faixa de pH Classificação

Vinagre 3 ácido

Suco de limão 3 ácido

sabonete 5-6 ácido

shampoo 6-7 ácido

condicionador 6-7 ácido

detergente 7 neutro

açúcar 7 neutro

Sal de cozinha 7 neutro

leite 7 neutro

Água da torneira 7 neutro

fermento 7-8 básico

Bicarbonato de sódio 7-8 básico

Sabão em pó 9 básico

Leite de magnésia 9 básico



Fake news



Vamos lá!!!

7 também é maior que 5,5 
e é neutro, propício para o vírus!!!

Aumentar para 7?

Essa pessoa testou? 
Pesquisou? Estudou?
Ou só saber fazer figuras!!!

A faixa de pH varia de 0-14
Sendo:

Ácido

0 7

Neutro Básico

14



Referências:

- Experimentos show da Brígida
- Experimentos adaptados da revista química nova 
na escola
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc02/exper1.pdf



“Uma criança, um professor, um livro e um 
lápis podem mudar o mundo.”

Malala Yousafzai

                        Muito obrigada!!!!!
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