
 
 

Analisando dados experimentais 
 
1 - Observe os dados de massa, para a reação de combustão do hidrogênio, em 
cada experimento e em sistema fechado. 
 

  Hidrogênio 
(reagente) 

Oxigênio  
(reagente) 

Água  
(produto) 

1º Experimento  4 g  32 g  36 g 

2º Experimento  8 g  64 g  72 g 

3º Experimento  12 g  96 g  108 g 

 
 

a) Como você interpreta a tabela? O que está acontecendo? 
 
A tabela informa os valores de massa observados, a partir da reação 
química entre hidrogênio e oxigênio, produzindo água. Em cada 
experimento, é possível observar que os valores de massa foram 
elevados, e consequentemente, produzindo uma maior quantidade de 
produto. 
 

b) A Lei da Conservação das Massas ocorre em algum experimento?  
Justifique. 
 
Sim, pois, a Lei da Conservação das Massas afirma que, em um sistema 
fechado, a soma das massas dos reagentes deve ser igual a massa dos 
produtos, não havendo perdas para ou ganho de massa do ambiente. 
Nos três experimentos é possível observar essa constatação. 
 
 

c) O que está acontecendo com as massas de reagentes e produto a cada 
experimento? 
 
A cada experimento, as quantidades em massa de reagentes 
aumentaram, proporcionando dessa forma, uma maior quantidade de 
produto (água) ao final da reações. 
 
 

d) Existe alguma relação matemática entre os três experimentos? 
 
Se os alunos não conseguirem observar que entre o experimento 1 e 2 as 
massas dobraram, e que entre os experimentos 1 e 3 triplicaram, peça 
para pulem para a próxima questão (sem dar a resposta), com  foco na 
proporção, o que permitirá que os alunos retornem a esta questão para 
completá-la posteriormente. 
 

 



 
 

 
e) Qual a relação entre as massas do 1º e 2º experimento 

 
Os alunos devem notar que as massas foram dobradas e, mesmo assim, a 
Lei da Conservação das Massas foi respeitada. Em ambos os 
experimentos a soma da massa dos reagentes é igual a soma das massas 
dos produtos, ocorrendo apenas um aumento na proporção de massas 
para realizar a reação química. 
 

 
f) Qual a relação entre as massas do 1º e 3º experimento 

 
Da mesma forma que na questão anterior, os alunos devem observar que 
as massas foram triplicadas, e mesmo assim, a Lei da Conservação das 
Massas foi respeitada.  
 
Nesse momento, o professor pode fazer uma analogia com a cozinha, 
onde pode perguntar ao alunos: 

● Vocês gostam ou observam alguém cozinhar? 
● Como é feito um bolo? Quais os ingredientes? 

 
Após os alunos responderem que o bolo é basicamente feito de farinha, 
leite, ovos, fermento, margarina/óleo e açúcar. O professor pode fazer a 
seguinte pergunta: 

● se eu precisar fazer o dobro desse bolo? O que devo fazer? 
● E se eu recebo uma encomenda para fazer o quádruplo? O que devo 

fazer? 
 
Os alunos devem responder que é necessário dobrar a quantidade dos 
ingredientes, para fazer o dobro de bolo. E, consequentemente, 
quadruplicar os ingredientes para fazer o quádruplo do bolo. 
 
O professor deve enfatizar que o bolo é o mesmo, em questão de sabor, 
ingredientes e a forma de fazer, porém, a única coisa que mudou, foram 
as suas quantidades, respeitando as proporções entre cada quantidade 
de ingrediente, pois se essa proporção não for respeitada e se, por 
exemplo, for utilizada uma quantidade maior de leite na receita, o bolo vai 
ficar muito mole e sua massa inconsistente. Dessa forma, as proporções 
entre os ingredientes da receita devem ser constantes. O mesmo vale 
para as reações químicas: a proporção entre reagente deve ser sempre a 
mesma. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

g) Com base nos dados do sistema fechado, você consegue enunciar uma 
“lei” que explique os resultados? 
 
“A cada experimento as proporções entre as massas de reagentes e 
produtos se mantêm constantes e definidas. “ 

 
O professor pode chamar a atenção para uma consequência importante 
das Leis Lavoisier e de Proust é a possibilidade de calcular a massa 
esperada de produtos, ou a massa necessária de reagentes, a partir da 
equação química, tema do próximo plano. 
 
Esse tipo de cálculo é essencial para químicos e indústrias. Calcular a 
quantidade em massa de matéria prima (reagentes) para poder prever a 
quantidade de produto a ser formado (produtos de limpeza ou 
medicamentos, por exemplo) é um cálculo importante para, a partir dessa 
previsão, realizar cálculos administrativos, envolvendo custos e a margem 
de lucro desejada para se chegar ao preço final de um produto, por 
exemplo. 

 
 
2- Observe os dados de massa tabelados, para a reação química entre o 
nitrogênio e o hidrogênio, em cada experimento (sistema fechado). 
 
 

  Nitrogênio 
(reagente) 

Hidrogênio  
(reagente) 

Amônia 
(produto) 

1º Experimento  28 g  6 g  ? 

2º Experimento  ?  12 g  68 g 

3º Experimento  84 g  ?  ? 

 
 

a) Qual lei é utilizada para encontrar a massa de amônia no experimento 1? 
 
Utiliza-se a Lei da Conservação das Massas para prever a massa de 
amônia nessa reação. Somando os valores de massa dos reagentes (28 g 
+ 6 g), sendo a massa de amônia igual a 34 g. 
 

 
b) Qual lei é utilizada para encontrar a massa de nitrogênio no experimento  

2? Pode-se usar outra lei? 
 
Analisando a relação entre as massas de hidrogênio e amônia (nos 
experimentos 1 e 2), é possível observar que as massas aumentaram em 
duas vezes, ou seja, dobraram. Dessa forma, podemos calcular a massa 
de nitrogênio utilizando a lei das proporções constantes multiplicando  

 



 
 

28 g de nitrogênio (no experimento 1) por 2 e obtendo-se, dessa forma, 
56 g de nitrogênio. 

 
c) Qual ou quais leis podem ser usadas para encontrar as massas de 

hidrogênio e amônia no experimento 3? 
 
A partir da Lei das Proporções Constantes (Lei de Proust) pode-se 
responder a questão de duas maneiras: 
 
1º) Fazendo a relação entre as massas de nitrogênio do 1o e do 3o 
experimentos: dividindo-se 84 por 28, é possível observar que a massa 
aumentou, proporcionalmente, em três vezes.  
 
Se a massa de nitrogênio triplicou, o mesmo deve ocorrer com a massa 
de hidrogênio e amônia, segundo a Lei das Proporções Constantes.  
Dessa forma, multiplica-se a massa de hidrogênio por três (6 x 3) e a 
massa de amônia por três (34 x 3). Obtendo 18 g de hidrogênio e 102 g de 
amônia. 
 
O professor pode aproveitar o momento para perguntar aos alunos se a 
Lei da Conservação das Massas foi respeitada nos cálculos de proporção 
entre os três experimentos, somando as massas de reagentes e 
comparando-as com os produtos. 
 
2º) Fazendo a relação entre as massas de nitrogênio do 2o e do 3o 
experimentos: dividindo 84 g por 56 g, é possível observar que a massa 
aumentou, proporcionalmente, em 1,5 vezes.  
 
Ou seja, segundo a Lei das Proporções Constantes, a massa de hidrogênio 
e amônia devem aumentar na mesma proporção de 1,5 vezes.  
 
Dessa forma, multiplica-se a massa de hidrogênio  (12 x 1,5) e a massa de 
amônia (68 x 1,5). Obtendo 18 g de hidrogênio e 102 g de amônia. 
 
 
 

 


