
23 DE JANEIRO 09H20 - 12H20 
ESCOLA PROFISSIONAL DA POVOAÇÃO 

MENSAGEM SECRETA COM 

LIMÃO  
 

Reagentes e material necessário 
  

Sumo de limão. 

Faca. 

Folha de papel. 

Pincel fino. 

Copo de vidro ou plástico. 
 

Procedimento experimental 
 

Corta um limão ao meio, com a ajuda de uma faca. Espreme o sumo do 

limão para o interior do copo. Com a ajuda do pincel, escreve uma 

mensagem, numa folha de papel branca. Coloca o papel num local 

seco, deixando que a tua mensagem se torne realmente invisível. Para 

revelares a tua mensagem, deves fazer o seguinte: Com a mensagem 

virada para baixo, passa-a a ferro, utilizando um ferro quente (deves 

fazê-lo sobre a tábua de passar, colocando um pano velho por baixo, 

para não sujar). Repete várias vezes, desliga o ferro e vira a tua mensa-

gem ao contrário. A tua mensagem aparece em cor castanha, bem visí-

vel.  
 

Explicação 
 

O sumo de limão tem, na sua constituição um ácido, a que se chama 

ácido cítrico. Por ação do calor, este sobre uma reação e transforma-se 

numa substância de cor castanha.  

Existe outra técnica para escrever mensagens secretas. 

PEGA MONSTROS 
 

Reagentes e material necessário 
  

Copos. 

Varetas de vidro (ou de madeira). 

Uma colher de chá. 

Cola líquida transparente. 

Solução aquosa saturada de borato de sódio (ou tetraborato de sódio). 

Corantes alimentares de várias cores. 
  

Procedimento experimental 
 

Deitar cerca de uma colher de cola num copo. Acrescentar 3 a 5 gotas 

de corante, misturando bem.  Adicionar 3 ml de solução de borato de 

sódio e misturar bem. Agitar de forma energética.  Retirar o excesso de 

líquido (se existir) e já está. Podes divertir-te com ele (mas lava bem as 

mãos quando acabares a brincadeira). 
 

Explicação 
 

A mistura da cola com o borato de sódio forma um polímero de silicone 

com propriedades surpreendentes, como poderás descobrir. 

Atividade organizada pelos(as) formandos(as) dos Cursos de 

Técnico Auxiliar de Saúde (1º ano), de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente (3º ano) e Reactivar Escolar B3, na Escola 

Profissional Monsenhor João Maurício de Amaral Ferreira a 23 

de janeiro de 2014, das 09h20 às 12h20. 

CONTACTOS 

Local Rua 1.º Barão das Laranjeiras, n.º12 

9650 - 418 Povoação 

Telf. 296 550 020 Fax 296 550 025 

epp@eppovoacao.pt  

Site: www.eppovoacao.pt 
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A ESPUMA DA CERVEJA 
 

Reagentes e material necessário 
  

Um copo de precipitação de 250 ml ou um copo alto e estreito. 

Cloreto de sódio (Sal de cozinha grosso). 

Uma cerveja. 
 

Procedimento experimental 
 

Abre a garrafa de cerveja. Observa e ouve com atenção. 

Coloca uma porção de cerveja no copo, por forma a encher o mesmo 

quase até ao topo. Observa novamente o que acontece e procura expli-

car a formação de espuma. 

Deita uma porção de sal no interior do copo e observa as alterações. 

Observa a formação da espuma. 
 

Explicação 
 

De certeza que já observaste as bolhas de gás que se libertam da cerve-

ja, quando a colocas num copo, assim como a espuma branca caracte-

rística que se forma no topo.  
  
Sabes porquê? 
  
Dentro da cerveja, existe uma grande quantidade de dióxido de carbo-

no (CO2), e diz-se que se encontra em solução sobressaturada, porque a 

cerveja contém mais gás do que deveria. Quando a cerveja está dentro 

da garrafa, o dióxido de carbono está em equilíbrio porque esta está 

sob pressão. Quando abres a garrafa, a pressão desce bruscamente e o 

dióxido de carbono ao sair faz um barulho característico. 

Depois, quando deitas a cerveja para o copo, o gás consegue escapar-

se do líquido e arrasta uma parte deste para a superfície, formando-se 

uma camada de espuma. Isto deve-se à energia que forneces ao líquido 

sobressaturado quando o agitas, através de pequenas fissuras no copo 

de vidro e algumas impurezas presentes. 

Se deixares a cerveja em repouso, podes reparar que a espuma vai 

começando a desaparecer e que há pequenos cordões de bolhas de gás 

a submergir a partir das tais microfissuras no vidro (também chamadas 

de pontos de nucleação). Isto porque as bolhas não se formam por si só, 

necessitam de pontos específicos de nucleação para crescerem. 

Por isso quando deitas sal na cerveja, provocas o aparecimento de um 

grande número de pontos de nucleação que permitem a formação força-

da de muitas bolhas !!! 

AREIAS MOVEDIÇAS 
 

Reagentes e material necessário 
  

Água 

Embalagem de farinha maizena (amido de milho) 

Tina de vidro ou tabuleiro raso 
  

Procedimento experimental 
 

Colocar a farinha maizena numa tina de vidro e acrescentar água lenta-

mente. 

Mexer a mistura com as mãos. 

Continuar a acrescentar água em pequenas quantidades até se conse-

guir uma mistura com o aspeto do mel (cerca de uma ou duas chávenas 

de agua por cada embalagem de farinha maizena). 

Começa a agitar a mistura com a mão. Retira uma porção e aperta. 

Abre a mão e espera um pouco. 

Observa o que acontece. 
 

Explicação 
 

Na maior parte dos líquidos e dos gases a viscosidade é independente 

da pressão a que são sujeitos. 

A água, por exemplo, apesar da pressão não fica mais viscosa. 

RELÓGIO DE AREIA 
 

Material necessário 
  

Dois frascos pequenos e iguais, com uma boca estreita, onde possas 

colocar uma rolha. 

Areia da praia (ou outra areia, mas fina). 

Fita adesiva (fita-cola). 

Lima redonda. 

Duas rolhas de cortiça (ou a própria rolha dos frascos). 

Pequeno tubo de plástico (um pedaço de uma carga de esferográfica, 

por exemplo) 

  

Nota: Os frascos de remédios, ou pequenas garrafas de vidro são 

muito bons para este fim. 
 

Procedimento experimental 
 

No centro de cada uma das rolhas dos frascos (ou de cortiça) faz-se 

um pequeno orifício com uma agulha grossa, por exemplo. Cuidado 

para não te magoares. Se necessário pede ajuda. Alarga depois o 

orifício, com uma lima redonda, por exemplo até que o tubo de plásti-

co possa passar pelas rolhas (deve ficar justo). 

Corta um pedaço de tubo de comprimento igual à soma das alturas 

das duas rolhas. Une as duas rolhas, introduzindo o tubo nos orifícios. 

Coloca uma porção de areia num dos frascos e depois une os dois, 

com o auxílio das rolhas (irá ficar um por cima do outro, ligados atra-

vés das duas rolhas, atravessadas pelo tubo plástico da esferográfica). 

Coloca sobre uma mesa os dois frascos unidos, de forma a que, aquele 

que contém a areia fique por cima. Com a ajuda de um relógio ou 

cronómetro, determina o tempo exato que a areia leva a passar para o 

outro frasco. 

Se quiseres que o teu relógio de areia conte um período de cinco minu-

tos, por exemplo, deves agora tirar ou adicionar areia, até conseguires 

que o espaço de tempo que a areia leva a cair de um frasco para o 

outro seja exato. 

Depois de acertares o teu relógio, fixa as rolhas dos frascos com fita 

adesiva. 

O teu relógio está pronto. Se qui-

seres que todos saibam quanto 

tempo ele mede, podes colocar-lhe 

um rótulo: "Cinco minutos". 
 

Conclusão 
 

Há muito tempo atrás, era assim 

que se media o tempo. 

Chamavam-se ampulhetas a estes 

instrumentos de medição do tem-

po. 

Diverte-te com o teu novo relógio. 

UM OVO DE BORRACHA 
 

Reagentes e material necessário 
  

2 Gobelés de 250 mL 

2 Ovos 

Vinagre 

Coca-Cola (opcional) 
  

Procedimento experimental 
 

Num gobelé, colocar um dos ovos e cobri-lo totalmente com vinagre. 

No outro, proceder de igual modo, mas usar agora Coca-Cola. 

Colocar os gobelés num local calmo, em repouso, e decorridas algumas 

horas (de preferência de um dia para o outro), retirar dos gobelés os 

"ovos de borracha". 
 

Explicação 
 

A casca do ovo é constituída por um composto químico chamado carbo-

nato de cálcio. Relativamente ao vinagre (Coca-Cola), este é uma solu-

ção diluída de ácido acético.  Na presente experiência, o ácido acético 

reage com o carbonato de cálcio contido na casca do ovo, originando 

como um dos produtos de reação o dióxido de carbono. 

Observação: Para realizar esta experiência para um grupo, deve-se 

previamente preparar outros dois ovos, pois o tempo de reação é muito 

grande. Assim, depois de se explicar o procedimento, poderemos mos-

trar de seguida o resultado. 


