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Há uma falsa ideia de que todo sal é branco, isso devido ao sal de cozinha, 
mas existem muitos sais que não são brancos, principalmente aqueles dos 
elementos de transição. Um sal é resultado da reação entre um ácido e uma 
base, portanto, esse conceito deverá ser reforçado.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar os sais usando as regras de nomenclatura de ácidos 

e bases.

 • Classificar os sais pela presença de Hidrogênio, Hidroxilas e 
pela solubilidade.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Reação de neutralização e formação de sais.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

Sais
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PREPARAÇÃO

Os sais estão presentes no cotidiano, porém nem todos são conhecidos. O 
NaCl é o sal de cozinha, famoso pelo seu uso na culinária; o bicarbonato de 
sódio é usado para fazer bolos, porém o Iodeto de Potássio já não é tão co-
nhecido. O mármore das pias das cozinhas é composto de Carbonato de Cál-
cio e, por esse motivo, não se corta limão em cima dessas pias, pois limões 
são ácidos e irão decompor o carbonato.

AULA 1
 

Inicie a aula fazendo um apanhado geral dos tipos de sais encontrados na 
natureza e sua utilização.

Peça aos alunos que façam uma relação dos sais que porventura conheçam.

Relacione alguns sais conhecidos, como: sal de cozinha, bicarbonato de só-
dio, sulfato de magnésio e sulfato de cobre. Comente sobre a utilização de 
cada um.

Retome o conceito de dissociação e a formação de cátions e ânions.

Faça a reação de dissociação de alguns sais e enfatize o fato de estarem em 
solução aquosa.

Uma vez adquirida essa informação, passe à nomenclatura dos sais utilizan-
do uma tabela contendo a lista de cátions e ânions.

Faça alguns exemplos. Ressalte que a carga total do composto será sempre 
zero, daí a necessidade de balancear a quantidade de íons positivos e negativos.

AULA 2
 

Classifique os sais quanto à presença de hidrogênios e hidroxilas, água em 
seu retículo cristalino e sua solubilidade em água.

Use a tabela (página 253) para obter um melhor resultado na explicação.

A nomenclatura do sal com água em seu retículo cristalino obedece a algu-
mas regras. Chame a atenção para essa nomenclatura e explique como se 
procede com o uso dos prefixos.

Estabeleça uma relação entre a solubilidade e o grau de dissociação do sal.

Faça exercícios com hidrogenossais e hidroxissais para fixar os conceitos.
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Utilize instrumentos diversos de avaliação. Faça intervenções periódicas nas 
resoluções dos exercícios para saber o desenvolvimento cognitivo dos alu-
nos. Use essas intervenções como instrumentos de avaliação.

Os exercícios feitos em classe são suficientes para o embasamento da verifi-
cação da aquisição do conhecimento.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 3
 

Partindo das reações de ionização dos ácidos e da dissociação de uma base, 
explique a reação entre uma base e um ácido. O resultado será um sal. Quan-
do não houver excesso nem sobra ela será chamada de neutralização total

Enfatize o mecanismo que se utiliza para se chegar ao produto da reação. 
Uma reação conhecida como dupla troca ou salificação.

Peça que os alunos façam os exercícios de fixação do conhecimento e ajude
-os, se necessário.

AULA 4

Reforce o fato de que nem sempre a neutralização será total, poderá haver 
excesso de um dos reagentes (ácido ou base).

Apresente a reação de neutralização parcial (excesso de ácido ou excesso de 
base).

Enfatize a nomenclatura diferenciada dos sais assim formados.

A confecção de exercícios tem que ser levada a efeito para consolidar os co-
nhecimentos.


