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Introdução 

A estequiometria é o campo da ciência Química que 

lida com as relações quantitativas das 

transformações químicas. Ela está fundamentada 

nas leis ponderais, principalmente na lei da 

conservação das massas, proposta por Lavoisier 

em 1789 e na lei das proporções fixas, proposta por 

Proust 10 anos depois, em 1799. Por meio de 

cálculos estequiométricos, se podem calcular as 

quantidades de substâncias que participam de uma 

reação química a partir das quantidades de outras 

substâncias, considerando que a soma das massas 

dos reagentes é igual a massa final dos produtos. 

Trabalhos desde a década de 80 até os dias atuais 

apontam para dificuldades dos alunos em 

compreender a conservação das massas
1,2

. O 

objetivo deste trabalho foi construir com os alunos 

do Ensino Médio o conceito de generalização sobre 

as massas de todos os “envolvidos” (reagentes e 

produtos) de uma reação química, com foco nas leis 

ponderais. Para isso foi elaborada uma sequência 

didática experimental multidisciplinar, envolvendo 

química e matemática, como instrumento para 

introduzir os conceitos envolvidos nas leis propostas 

por Lavoisier e Proust, respectivamente. 

Participaram desta pesquisa 22 alunos do segundo 

ano do Ensino Médio matutino do Colégio Estadual 

Professor José de Souza Herdy, localizado em 

Duque de Caxias, RJ (Figura 1). 

 
Figura 1. Piquenique das Leis Ponderais. 

 

 

A sequência didática proposta iniciou com um 

questionário de avaliação diagnóstica a respeito dos 

conceitos de massa, peso, conservação de massa, 

transformações da matéria, entre outros conceitos. 

Em seguida cada aluno foi desafiado a montar um 

sanduíche com quatro camadas: duas de recheio e 

duas de pão. Entretanto, antes de montarem os 

sanduíches, os mesmos deveriam pesar cada um 

dos componentes do sanduíche e anotar os valores. 

Após a montagem os alunos o pesaram, anotaram 

os valores e compararam com os valores dos 

componentes pesados individualmente. A segunda 

etapa da sequência envolveu o embasamento 

teórico da prática, levando imagens e explicando 

quem foi Lavoisier e Proust e a contextualização do 

sanduíche referente à descoberta de ambos: Lei da 

Conservação das Massas e a Lei das proporções 

definidas, e mostrando a realidade da descoberta 

dessas leis que foi o experimento de Lavoisier com 

a vela. 

Resultados e Discussão 

Ao final dos experimentos os alunos foram 

questionados a respeito dos resultados obtidos e 

concluíram que existia uma quantidade igual de 

matéria antes e depois do experimento do 

sanduiche. “A qualidade e a quantidade dos 

elementos permaneceram precisamente a mesma e 

nada aconteceu além de mudanças e modificações 

nas combinações desses elementos”. A partir do 

segundo experimento, concluíram que “uma 

substância, qualquer que seja sua origem, sempre 

estabelece uma proporção em massa constante”. 

Conclusões 

Desta forma, os dados sugerem que a sequência 
didática foi capaz de contribuir para a construção 
dos conceitos das leis ponderais entre os 
participantes da pesquisa. 
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