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Atividade Complementar 16: Água 

Nome:  ________________________________________________________________Turma:_________ 

 

A atividade a seguir não precisa ser impressa. Você também poderá, após a leitura do texto, realizar os exercícios no 

caderno. Neste caso, você deverá também copiar os enunciados das questões. 

 

A química da água 

Você já deve ter visto a água ser representada como H2O. Mas o que isso significa? 

H2O é uma das formas de representar a molécula de água. De forma simplificada, uma molécula de 

água é formada pela combinação de dois átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento 

oxigênio. Observe. 

 

A substância água que você coloca no copo para beber é composta por inúmeras moléculas de 

água.  

Existem outros átomos na natureza que ao se combinarem formam os seres humanos e toda a 

matéria ao nosso redor.  

 Água como solvente 

Vimos que a água é fundamental para que haja vida, sendo ela parte do corpo de todos os seres 

vivos. Na água há substâncias dissolvidas que reagem quimicamente formando novas substâncias ou 

simplesmente são transportadas por ela. Por exemplo: 

 é com a água que as enzimas digestivas quebram os nutrientes dos alimentos; 

 existem sais minerais na água que é absorvida do solo pelas raízes das plantas; 

 o gás oxigênio respirado por peixes e outros seres aquáticos está dissolvido nas águas dos 

mares, rios e lagos; 

 a água presente em nosso sangue dissolve os nutrientes (vitaminas, aminoácidos e glicose), 

permitindo o transporte e distribuição dessas substâncias pelo nosso corpo. 

A água é, portanto, um solvente, pois é capaz de dissolver diversas substâncias como, por 

exemplo, açúcar, vitaminas e sais minerais, formando soluções.  

 Soluções 

O que acontece quando misturamos uma colher de açúcar em um copo de água? Parece que o 

açúcar desaparece, restando apenas a água. Mas basta provarmos um gole para sentirmos a presença 

adocicada do açúcar. O mesmo fenômeno é observado quando misturamos sal de cozinha, mas desta vez 

a água fica salgada. O açúcar e o sal continuam presentes na água, embora não seja possível percebê-los 

pela visão.  

As misturas água e açúcar/ água e sal são exemplos de soluções, um tipo de mistura homogênea. 

Em uma solução sempre há o solvente, que neste caso é a água, e o soluto que é uma substância 

dispersa no solvente. No exemplo dado, o soluto é o açúcar ou o sal. Nem sempre o soluto é sólido, 

podendo ser um gás (gás oxigênio) ou um líquido (groselha). 

 

 



 A água não dissolve tudo 

Vamos repetir o mesmo processo com água e óleo. Pegue uma colher de sobremesa 

de óleo e misture em um copo de água. Encontrou o mesmo resultado? Represente o que 

observou no copo ao lado. 

Uma mistura de água e óleo não pode ser chamada de solução, pois o óleo não se 

dissolve na água, ficando acima dela. A mistura de água e óleo forma uma suspensão, um tipo de mistura 

heterogênea. 

 

A água, portanto, é uma substância formada por moléculas de H2O, sendo um importante solvente! Desta 

maneira, permite a ocorrência de reações químicas e o transporte de substâncias em nosso corpo! 

 

Referência 

SILVA,C.; SASSON, S.; SANCHES, P.S.B. Ciências: Entendendo a Natureza – O mundo em que vivemos. Ed. Saraiva - São 

Paulo. 2012. 

 

Sugestões de materiais: 

Vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=rko_lHXgO14 

Vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=3XlzE66xWqk 

 

Vamos praticar! 

 

1. Quais átomos formam a molécula de água? ________________________________________________ 

 

2. Por que a água é essencial para a vida em nosso planeta? 

 

 

 

 

3. Identifique o solvente e o soluto das soluções a seguir: 

a) soro caseiro; ________________________________________________________________ 

b) água do mar; ________________________________________________________________ 

c) água mineral; ________________________________________________________________ 

d) refresco de groselha; __________________________________________________________ 

 

4. Classifique as misturas em homogênea ou heterogênea: 

a) água e óleo; __________________________________________________________________ 

b) soro fisiológico; ________________________________________________________________ 

c) sal e açúcar; __________________________________________________________________ 

d) água e areia; __________________________________________________________________ 

e) o ar que respiramos; ____________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rko_lHXgO14
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