
 ESPUMA COLORIDA 
 

E se pudesses fazer a tua própria espuma sem teres de te enfiar na banheira?  
 

   
▪ Pré-Escolar e 1º Ciclo 

 

 

▪ 2 Copos de iogurte  
▪ 1 colher de sobremesa 
▪ 1 Colher de sopa 
▪ 1 Gobelé 
▪ 1 Recipiente de plástico 

 

 
1. Coloca num copo 40 ml de água e adiciona 2 colheres de sobremesa de bicarbonato de 

sódio e mexe;  
2. No outro copo, coloca 40 ml de vinagre, adiciona 1 gota de corante alimentar e 2 

colheres de sopa de detergente e mexe cuidadosamente; 
3. Coloca o copo desta última mistura num recipiente de plástico; 
4. Verte o conteúdo do copo com o bicarbonato de sódio para o copo com a solução de 

vinagre; 
5. Descreve o que acontece e tenta perceber porquê. 

 

 

▪ Quando se junta o bicarbonato de sódio com o vinagre produz-se 

uma grande quantidade de espuma colorida que sai para fora do copo.  

 

 

 

Público-alvo: 

Material: 

Procedimento: 

Resultados Esperados: 

▪ Vinagre 
▪ Bicarbonato de sódio 
▪ Água 
▪ Corante alimentar 
▪ Detergente da loiça 

 

http://www.google.pt/url?url=http://www2.bioqmed.ufrj.br/ciencia/VulcaoLeved.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=f26pU4KJN8OsPNrYgJAJ&ved=0CBsQ9QEwAzgU&usg=AFQjCNFG_aj2wyQimbV0QLPtnrhGA7GZWA


 

▪ As partículas que compõem o vinagre reagem com o bicarbonato de sódio e é 

libertado um gás – o dióxido de carbono – e alguma água. O dióxido de carbono 

juntamente com o detergente origina a espuma que sai para o exterior do copo. 

 

 

▪ Na química temos alguns elementos que são classificados como ácidos e outros como 

bases. Quando eles se encontram ocorre uma reação química que é diferente 

conforme as substâncias misturadas. Todos os produtos químicos são compostos de 

minúsculas partículas chamadas átomos. Durante uma reação química os grupos de 

átomos de uma substância são separados, misturados e trocam de posição, e depois 

unem-se novamente em diferentes grupos, o que ocorre no final é uma nova 

substância. No caso da nossa reação química, temos o vinagre que é ácido misturado 

ao bicarbonato de sódio que é uma base, um dos novos produtos dessa mistura é um 

gás, o dióxido de carbono (que é perigoso, mas na nossa experiência a sua quantidade 

é muito pequena para apresentar perigo). São as bolhas desse gás que formam a nossa 

espuma colorida. 

 

Conclusão: 

Informação Adicional: 


