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1 balão

uma tampa em forma 
de nuvem

1 suporte de lápis1 gabarito espiral 

2 termômetros

uma bandeja de 
sementes

papel de teste 
de pH

Também necessário, mas não incluído neste kit, um copo, um pouco de terra, 
alguns feijões, um lápis, uma garrafa de plástico, uma lâmpada de mesa (no caso 
de não haver luz do sol), um pouco de uma bebida alcoólica, bicarbonato de sódio e 
vinagre. É necessária a supervisão de um adulto ao obter todos os materiais de casa.

C. BALÃO DE RAIOS
Um relâmpago é uma faísca gigante de eletricidade. O relâmpago acontece quando 
a carga elétrica se acumula dentro de uma nuvem de tempestade. Quando a carga 
se torna grande o suficiente, salta de uma nuvem para outra nuvem, de uma parte 
da nuvem para outra parte da mesma nuvem, ou a partir da nuvem para o chão. A 
carga elétrica em uma nuvem surge quando as partículas de gelo e gotas de água 
na nuvem colidem entre si. A carga fica nas partículas e gotas. Existem dois tipos 
de carga: positiva e negativa. Numa nuvem de tempestade, a carga positiva se 
acumula na parte superior da nuvem e a carga negativa 
acumula-se na parte de baixo.

Esta atividade vai mostrar como a carga elétrica é 
criada quando você esfrega um balão em seu cabelo. 
Isto é similar ao surgimento da carga elétrica em uma 
nuvem de tempestade quando as partículas colidem 
entre si.

Materiais requeridos do Kit: Balão.

CABELO EM PÉ
1. Infle o balão e dê um nó em seu pescoço (peça a 
um adulto para ajudá-lo com isso). Esfregue seu cabelo 
muitas vezes com o balão.

2. Segure o balão sobre sua cabeça. Seu cabelo vai 
ficar em pé! Tente em membros de sua família ou 
amigos. Eles irão se surpreender.

BALÃO GRUDENTO
3. Esfregue o cabelo muitas vezes com o balão. 
Coloque com cuidado o balão em uma parede. Ele vai 
ficar grudado na parede!

DOBRANDO ÁGUA

uma forma de 
montanha 

uma almofada facial uma base de 
montanha

1 braço de termômetro 2 suportes de termômetro

Aos pais: Leiam as instruções antes de auxiliar as crianças.

A. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA: 
1. Crianças podem engasgar-se ou sufocar-se com balões vazios ou estourados. 
Mantenha os balões vazios longe do alcance das crianças. Jogue fora os balões 
estourados. Usar sob  a supervisão de um adulto.
2. As crianças podem engasgar com balões vazios ou estourados. A supervisão 
de um adulto é necessária ao usar balões. Balões vazios ou estourados devem ser 
descartados imediatamente.
3. Este kit e seu produto final contêm peças pequenas que podem ser engolidas. 
Mantenha fora do alcance de crianças menores de 3 anos.
4. Este kit é destinado a crianças acima de 8 anos.
5. É necessária a supervisão de um adulto todo o tempo, especialmente quando são 
usados álcool, lâmpadas, bicarbonato de sódio e vinagre.
6. Supervisão de um adulto é necessária sempre, especialmente quando lâmpadas 
e álcool forem utilizados.
7. Descarte o termômetro se houver vazamento. Não ingerir o líquido vazado. Chame 
o médico imediatamente se ingerido.
B. CONTEÚDO

CIÊNCIA DO CLIMA

uma bomba criadora 
de nuvem

4. Abra a torneira e ajuste-a para que saia um fio fino 
de água. Esfregue o cabelo muitas vezes com o balão. 
Mova lentamente o balão na direção da corrente de 
água. O fluxo de água vai dobrar ao redor do balão.ATENÇÃO:

Não recomendado para crianças menores de 3 anos 
por conter partes pequenas que podem ser engolidas.

COMO FUNCIONA
O tipo de eletricidade que você gerou nas atividades é chamado de eletricidade 
estática porque ela fica nos objetos ao invés de fluir através deles. É possível gerar 
eletricidade estática esfregando certas combinações de materiais entre si, tal como 
o balão e o seu cabelo. Quando você esfrega os materiais, pequenas partículas 
chamadas elétrons saltam de um material para o outro. Elétrons carregam uma 
carga elétrica negativa. O material que recebe os elétrons ganha uma carga negativa, 
e o material de que os perdeu fica com uma carga positiva. Neste caso, os elétrons 
saltam de seu cabelo para o balão, de modo que o balão recebe uma carga negativa.

Duas cargas iguais (dois positivos ou dois negativos) se repelem, e duas cargas 
opostas se atraem. Quando você coloca o balão perto de um objeto, sua carga 
negativa empurra os elétrons do objeto para longe, deixando uma carga positiva 
na superfície do objeto. Em seguida, a carga negativa no balão e a positiva na 
superfície do objeto se atraem. Isso faz com que o balão grude na parede, ou puxe 
o seu cabelo, ou atraia papel. As partículas na água têm um lado positivo e um lado 
negativo. Quando o balão está próximo do fio de água, o balão atrai o lado positivo 
das partículas, fazendo a água dobrar.

CURIOSIDADES
• Um raio contém cerca de 5 bilhões de joules de energia - o suficiente para 
abastecer uma lâmpada econômica por 20.000 anos!
• Alpinistas presos em tempestades às vezes sentem os cabelos da cabeça ficarem 
em pé por causa da carga elétrica nas nuvens.
• Para-raios em edifícios são projetados para transportar a eletricidade de um raio 
de forma segura até o solo.
• Os pequenos choques elétricos que às vezes você sente ao tocar objetos de 
metal em sua casa são causados pela eletricidade estática saindo de seu corpo. A 
eletricidade surge quando você esfrega seus sapatos em tapetes de nylon.

D. CRIADOR DE NUVENS
Nuvens são feitas de milhões e milhões de minúsculas 
gotículas de água ou cristais de gelo. As gotas de água 
surgem quando o vapor de água (sob a forma gasosa) no 
ar retorna para a forma líquida. Isto acontece quando a 
pressão do ar e a temperatura caem.

Materiais requeridos do Kit: Bomba criadora de nuvem.
Materiais requeridos de casa: um pouco de uma 
bebida contendo álcool (como vinagre de cozinha ou 
conhaque).

Importante: você deve pedir permissão a um adulto 
antes de utilizar álcool nesta atividade, e um 
adulto deve supervisionar você enquanto realizar a 
experiência.

1. Com muito cuidado despeje um pouco da bebida 
alcoólica na bomba criadora de nuvens. Só é preciso o 
suficiente para cobrir a parte inferior da bomba. Agite o 
líquido em círculos dentro da bomba.

2. Posicione a bomba sobre uma mesa. Coloque os 
dois primeiros dedos de uma mão um de cada lado da 
bomba, na metade da altura.

3. Pressione a palma da outra mão firmemente no 
gargalo da bomba. Aperte para baixo a parte inferior 
da bomba, mantendo a palma da mão com firmeza em 
cima do pescoço.

4. Aguarde alguns segundos. Agora, muito 
rapidamente, remova a palma da mão do pescoço da 
bomba. Você deverá ver uma névoa de repente aparecer 
na parte superior da bomba. Cubra a abertura antes 
que a névoa desapareça. Aperte para baixo a parte 
inferior da bomba novamente e você vai ver a névoa 
sumir como mágica

COMO FUNCIONA
Uma parte do álcool da bebida evapora-se no ar dentro da bomba. Isso significa 
que ele se transforma em vapor de álcool. Quando você aperta a bomba, a pressão 
no interior do frasco aumenta, e o mesmo acontece com a temperatura. Quando 
você tirar o dedo do pescoço, a pressão cai, e isso faz com que a temperatura caia 
também. A queda súbita de pressão e temperatura faz com que parte do vapor de 
álcool condense e forme gotículas que você vê como névoa. Quando você pressiona 
a bomba novamente, você aumenta a pressão e a temperatura. Isso faz com que o 
álcool em pequenas gotículas evapore novamente, então as gotículas desaparecem.

Isto é exatamente o que acontece na atmosfera da Terra. Quando o ar que contem 
vapor de água sobe na atmosfera, sua pressão e sua temperatura caem. Isto faz com 
que o vapor de água condense na forma de pequenas gotas de água que formam 
as nuvens.

CURIOSIDADES
• Você pode ver o efeito da formação das nuvens em um banheiro. O ar quente 
sobre uma banheira ou que sai de dentro de um chuveiro contém grande quantidade 
de vapor de água. Quando o ar atinge um espelho frio, o vapor de água condensa-se, 
fazendo com que o espelho fique enevoado.
• As maiores nuvens são as nuvens cumulonimbus gigantes, que podem ter mais de 
10 quilômetros de altura.
• Nuvens lenticulares são nuvens em forma de disco voador que se formam quando 
o ar úmido se eleva sobre montanhas e então esfria.

E. O EFEITO ESTUFA E O AQUECIMENTO GLOBAL
O efeito estufa é a maneira com que a atmosfera terrestre prende o calor do sol. Isso 
torna a atmosfera mais quente. Sem o efeito estufa, a Terra seria um lugar muito 
mais frio. Certos gases na atmosfera são melhores em reter calor do que outros. Um 
gás chamado dióxido de carbono é um dos melhores.

Materiais requeridos do kit:termômetros,braço de termômetro,suporte de termômetro.
Materiais necessários de casa: uma pequena garrafa de plástico transparente, uma 
luminária de mesa, bicarbonato de sódio, vinagre
Importante: Peça permissão a um adulto para utilizar a luminária pois a lâmpada 
pode ficar muito quente.

1. Encaixe um termômetro em cada suporte 
de termômetro. Encaixe um suporte de 
termômetro em cada furo na ponta do braço 
de termômetro. Remova a parte superior de 
uma pequena garrafa de plástico. Lave a 
garrafa com água. Anote o temperatura de 
ambos os termômetros. Cuidadosamente 
coloque a garrafa sobre o termômetro anexado 
à tampa de rosca e aperte-o no lugar.

2. Coloque o conjunto ao ar livre sob o sol 
ou, alternativamente, posicione a garrafa em 
uma mesa e coloque uma luminária de mesa 
(com lâmpada incandescente de 60 watts) 
ao lado da garrafa e ligue-a. Os termômetros 
não devem estar de frente para a lâmpada, de 
modo que não aqueça o bulbo do termômetro, 
e ambos devem estar à mesma distância de 
cerca de 15 cm da lâmpada.

3. Aguarde cerca de 20 minutos. Então olhe 
para os termômetros novamente e anote as 
leituras. Quanto a temperatura subiu dentro 
e fora da garrafa?

COMO FUNCIONA
A lâmpada aquece a garrafa em si, e esta aquece o ar dentro da garrafa, o que faz 
com que a temperatura do ar aprisionado no interior do frasco aumente. A lâmpada 
também aquece o ar em torno do termômetro fora da garrafa, mas desta vez, o ar 
quente pode escapar e ser trocado por ar frio, de modo que a temperatura não suba 
tanto como a temperatura no interior do frasco. A garrafa age como a atmosfera da 
Terra. Isto demonstra como a atmosfera terrestre segura calor.

AGORA FAÇA A SEGUNDA PARTE DO EXPERIMENTO
4. Remova o braço de termômetro da garrafa, com seus termômetros, e coloque-o de 
lado para permitir que os termômetros voltem à temperatura ambiente.

5. Coloque uma colher de chá de bicarbonato de sódio e duas colheres de chá de 
vinagre na garrafa e agite o frasco suavemente. Espere dez segundos e, em seguida, 
coloque a garrafa de volta no braço de termômetro.

6. Agora repita os passos 1 e 2 acima. Desta vez, a temperatura no frasco não 
aumentou mais do que na primeira vez?

O bicarbonato de sódio e o vinagre reagem em conjunto e formam um gás chamado 
dióxido de carbono, e este gás se mistura com o ar dentro da garrafa. O dióxido de 
carbono é bom para reter o calor. Ele retém uma parte do calor que passa através 
da garrafa. Assim, desta vez, a temperatura na garrafa sobe mais alto. Isto mostra 
que a adição de dióxido de carbono ao ar dentro da garrafa faz com que o ar retenha 
mais calor. Isto é o que está acontecendo na atmosfera da Terra. Nós estamos 
adicionando dióxido de carbono na atmosfera, o que está causando o fenômeno do 
aquecimento global.

CURIOSIDADES
• O dióxido de carbono é conhecido como um gás de efeito estufa. Gases de efeito 
estufa incluem o vapor d'água e metano.
• O aquecimento global é o aquecimento lento da atmosfera. Isso está acontecendo 
porque estamos adicionando dióxido de carbono na atmosfera.
• O dióxido de carbono vem da queima de combustíveis fósseis (petróleo, gás e 
carvão), e do corte de florestas.
• A temperatura média da atmosfera aumentou cerca de meio grau Celsius desde o ano de 1900.
• O derretimento de geleiras e a redução do gelo em torno do pólo norte são sinais 
visíveis do aquecimento global.

F. MINI MODELO DE CICLO DA ÁGUA
Todo o tempo a água está se movendo entre os oceanos, a atmosfera, a terra, lagos, 
rios e vegetação. A água evapora dos oceanos, condensa no ar para fazer as nuvens, 
a água das nuvens cai em forma de chuva e corre pelos rios para o oceano. Este 
movimento de água é chamado de ciclo da água. Nesta atividade, você pode fazer 
um mini modelo de ciclo da água.

Materiais requeridos do kit: tampa em forma de nuvem, forma de montanha, 
almofada facial, base de montanha
Materiais requeridos de casa: um copo, gelo, um pouco de terra, luminária de mesa.

1. Encontre a forma de montanha, em seguida, encontre o buraco no lado da 
montanha. Segure a forma de cabeça para baixo com uma das mãos, mantendo um 
dedo sobre o buraco.

2. Despeje a terra na forma de 
montanha. Adicione algumas gotas 
de água para umedecer o solo.

3. Coloque a almofada facial em 
cima do solo e, em seguida, encaixe 
a base de montanha no lugar.

4. Coloque a forma de montanha 
em um copo. Despeje água dentro da base do copo até 
que a água esteja a cerca de 1 cm de profundidade, de 
modo que ela cubra a base. Agora coloque a tampa em 
forma de nuvens em cima do copo.

5. Ponha alguns cubos de gelo em cima da tampa em 
forma de nuvens.

6. Coloque o modelo sob o sol ou, alternativamente, 
coloque uma luminária de mesa (com lâmpada 
incandescente de 60 watts) a cerca de 15 cm de 
distância do copo e ligue-a. Peça a um adulto para 
ajudá-lo com a lâmpada, pois pode ficar quente.

7. Assista a nuvem de bolhas por 20 minutos. O que 
acontece? Você vai ver as gotas de água condensadas 
por baixo da tampa. Estes são "chuva"

COMO FUNCIONA
O calor da lâmpada aquece a água no copo. Isto faz com que um pouco de água 
evapore-se no ar dentro do copo. O ar quente sobe para a parte superior do copo, 
sendo que o gelo colocado em cima faz ele esfriar. O vapor de água condensa-se, 
formando gotas de água na parte inferior da nuvem. Quando houver água suficiente 
na nuvem, ela pinga e escorre para baixo pela montanha, voltando para o fundo do 
copo. Este é um mini modelo de ciclo da água. A água no copo representa o oceano, 
a almofada representa uma nuvem, e a água escorrendo representa a chuva.

Você também vai notar que um pouco de água da chuva 
se acumula em uma pequena cavidade na montanha, 
o que representa um lago. Na vida real, isso seria água 
doce, porque os minerais que tornam a água do mar 
salgada são deixados no mar quando a água evapora. 
Um pouco de água vai escoar através do solo, e parar na 
base da montanha. Isto representa a água no subsolo.

Se você quiser, você pode fazer crescer um pé de feijão 
na montanha. Corte o topo da montanha com uma 
tesoura. Faça germinar um feijão. Coloque o feijão 
germinando no buraco na montanha para que ele possa 
continuar crescendo. A plantinha vai utilizar a água 
do ciclo da água para se manter viva. Ela também vai 
lançar algum vapor de água na atmosfera através de 
suas folhas (isso é chamado de transpiração).

CURIOSIDADES
• A água dos oceanos é salgada, mas a chuva é feita de água doce. Isso acontece 
porque os minerais do mar são deixados para trás quando a água evapora.
• Em cem anos, uma partícula de água gasta 98 anos no oceano, em média, fazendo 
o ciclo da água.
• Apenas cerca de um centésimo de milésimo de toda a água na Terra está na 
atmosfera ao mesmo tempo.
• A água que faz o ciclo da água hoje em dia é a mesma água que fazia o ciclo da 
água quando os dinossauros estavam vivos.

G. CHUVA ÁCIDA
Quando queimamos alguns tipos de combustíveis fósseis, como o carvão, gases são 
liberados no ar. Estes gases incluem o dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio. 
Quando esses gases se misturam com gotículas de água nas nuvens, eles produzem 
materiais chamados ácidos. Quando esta água cai das nuvens, este fenômeno é 
conhecido como a chuva ácida. A chuva ácida prejudica as plantas, até mesmo 
árvores de grande porte. Ela também prejudica animais nos rios e lagos. Nesta 
atividade, você pode ver como o ácido afeta o crescimento das plantas.

Materiais requeridos do kit: bandeja de sementes, papel de teste de pH.
Materiais necessários de casa: bolinhas de algodão ou composto orgânico, vinagre, alguns feijões 

1. Encha cada compartimento da bandeja de sementes 
com uma bolinha de algodão, ou com um pouco de 
composto orgânico. Lave as mãos depois de manipular 
o composto. Coloque um feijão em cada compartimento 
e molhe o algodão ou o composto orgânico até deixá-
lo úmido. Observe os números marcados na bandeja.

2. Coloque a bandeja de sementes em algum lugar 
quente. Agora você precisa esperar até que os grãos 
germinem (um raminho cresce para cima e uma raiz 
cresce para baixo a partir do feijão). Isso pode levar 
alguns dias. Continue adicionando um pouco de água 
para manter o algodão ou o composto úmidos. Quando 
os feijões tiverem germinado, coloque a bandeja em 
uma janela para que eles recebam alguma luz.

3. Coloque 250 ml de água em um frasco limpo. 
Adicione duas colheres de chá (10 ml) de vinagre na água para fazer vinagre diluído. 
Agora regue as plantas a cada dia, durante cinco dias como segue:
• Planta 1: duas colheres de chá (10 ml) de água pura apenas
• Planta 2: meia colher de chá (2,5 ml) de vinagre diluído do seu frasco, e uma 
colher e meia de chá de água pura
• Planta 3: uma colher de chá (5 ml) de vinagre diluído, e uma colher de chá de 
água pura
• Planta 4: uma colher e meia de chá (7,5 ml) de vinagre diluído do seu frasco e 
meia colher de chá (2,5 ml) de água pura

PLANTA 1 A 4
Água (colher de chá)

Vinagre diluído (colher 
de chá)

Cor indicadora de pH

Valor de pH

Observação

4. Após os cinco dias, teste o pH de cada vaso. Para 
testar, pressione um pequeno pedaço de papel de teste 
de pH no solo. Compare a cor do papel com a escala 
de cores de pH (remova da tampa caixa do kit) e anote 
os valores de pH. Diferentes cores indicam o grau de 
acidez e alcalinidade. Por exemplo, o vermelho é muito 
ácido, o roxo é muito alcalino, e amarelo é neutro. O 
nível de acidez ou de alcalinidade também podem ser 
representado por números, sendo 1 = muito ácido, 7 = 

neutro e 14 = muito alcalino. Aqui estão os valores de 
pH de alguns materiais de uso doméstico, por exemplo: 
água da torneira = pH7, chá = pH6, café = pH4, 
vinagre = pH3, tomate  = pH8, azeite de oliva = pH 9. 
(Observações: Enxágue bem as mãos após manusear 
papel de pH, terra ou composto.)
5. Após cinco dias, examine as suas plantas. Que 
plantas cresceram melhor?

O QUE ACONTECEU?
Você notará que a planta cultivada em água pura cresceu melhor, e a planta regada 
com mais vinagre cresceu menos. Vinagre contém ácido que danifica as plantas 
fazendo com que elas não cresçam adequadamente. O ácido da chuva ácida é um 
tipo diferente de ácido, mas afeta as plantas da mesma forma.
O papel indicador de pH indica a acidez do solo em cada vaso. O número mais baixo 
de pH indica mais ácidez no solo. O vaso com mais vinagre adicionado será o mais 
ácido. O papel indicador de pH contém produtos químicos especiais chamados 
indicadores que mudam de cor quando eles tocam os ácidos (ou produtos químicos 
chamados bases, que são o oposto de ácidos).

CURIOSIDADES
• Algumas chuvas ácidas são tão fortes como o ácido no suco de limão.
• A chuva natural é um pouco ácida. Isso é porque ela contém dióxido de carbono e 
o transforma em ácido carbônico.
• Também existe nevoeiro ácido e neve ácida, assim como a chuva ácida.
• A chuva ácida também prejudica prédios de alvenaria, porque lentamente corrói 
alguns tipos de pedras (principalmente calcário).

H. VENTO
Ventos são feitos simplesmente por ar movendo-se de um lugar para outro. O ar 
começa a se mover porque ele é aquecido pelo solo e sobe. Esta atividade mostra 
como o aquecimento do ar faz ele subir.

Materiais requeridos do kit: suporte de lápis, gabarito espiral.
Materiais requeridos de casa: um lápis com ponta e uma caneta esferográfica.

1. Cuidadosamente perfure o gabarito espiral. Com 
cuidado, empurre a ponta de uma caneta esferográfica 
para no centro da espiral para fazer um pequeno dente 
no papel. Tenha cuidado para não fazer um buraco no 
papel. Coloque um lápis apontdo no suporte de lápis, 
com sua ponta afiada apontando para cima. Equilibre 
cuidadosamente a espiral no lápis, com o dente criado 
no centro da espiral na ponta do lápis.

2. Você precisa colocar o lápis e a espiral no topo de 
uma televisão ou monitor de computador que emite 
calor. Veja o que acontece com a espiral (você pode 
ter que dar uma leve cutucada para colocá-lo em 
movimento).

COMO FUNCIONA
A televisão ou computador aquece o ar ao seu redor. O ar quente é mais leve que o 
ar frio, e ele sobe através do ar frio ao redor dele. Ao subir, o ar aquecido choca-se 
contra o papel da espiral, e isto faz com que a espiral gire lentamente. O ar quente 
em movimento é chamado de corrente convectiva. Quando o Sol aquece o solo, o 
chão fica quente. O chão, por sua vez, aquece o ar acima dele. O ar começa a fluir 
para cima. O ar frio flui dos lados para substituir o ar que subiu, fazendo com que 
surjam os ventos.

CURIOSIDADES
• Você pode ver como o ar ascendente provoca ventos quando você visita o litoral 
em um dia quente.
• O sol aquece a terra, tornando-a quente. A terra transfere calor para o ar acima 
fazendo com que o ar aqueça. O ar então sobe e é substituído por ar fresco que flui 
para a terra a partir do mar. Este fluxo de ar é chamado de brisa marítima.
• pilotos de planador e aves de rapina (como os abutres) utilizam correntes de ar 
ascendentes para mantê-los no ar. As correntes ascendentes que eles aproveitam 
são chamadas de térmicas.
• balões de ar quente utilizam o fato de que o ar quente flui para cima. O ar quente 
dentro dele faz com que o balão torne-se mais leve do que o ar à sua volta.

I. DÚVIDAS E COMENTÁRIOS
Nosso propósito é ter você como cliente e sua satisfação com este produto é 
importante para nós. Caso você tenha quaisquer comentários ou perguntas, ou 
se você encontrar alguma parte deste kit faltando ou defeituosa, não hesite em 
contatar o nosso distribuidor no seu país. Produzido por 4M Industrial Development 
Limited – Hong Kong. Importado e distribuído no Brasil por: Kosmika Brinquedos. 
E-mail: sac@kosmika.com.br site: WWW.KOSMIKA.COM.BR

Cartela de cores indicadora de pH 
(empurre para fora da tampa caixa)

FAZEDOR 
DE NUVEM

ÁCIDO NEUTRO ALCALINO

valor 
do pH

Bebida 
Alcoólica

vapor 
produzido

mesma 
distância

tampa em forma 
de nuvem

base da 
montanha

almofada 
facial

terra

bolha em forma de 
montanha

gelo

água

CONDENSAÇÃO

CHUVA EVAPORAÇÃO

CONDENSAÇÃO

CHUVA
EVAPORAÇÃO

Água no solo Água do mar

Lago

água no subsolo

água

feijão
terra

4 Cm

Água
Vinagre 
diluído

Papel de teste 
de pH

VERMELHO AMARELO ROXO

Ácido Neutro Alcalino
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