
 

 

Titanic – O navio inafundável! 

 
Titanic foi considerado uma das maiores embarcações, o mais luxuoso e seguro 

transatlântico criado em 1912.  Para se ter ideia das dimensões desse gigante dos mares, 

vamos comparar suas medidas com a estátua do Cristo Redentor, símbolo do Rio de Janeiro, 

que mede 30 m de altura (sem a base), 269 m de comprimento do Titanic correspondem a 9 

estátuas na direção horizontal e 72 m de altura equivale a 2 estátuas empilhadas.  

A grandiosidade do projeto, o glamour e as tecnologias de ponta utilizadas na época 

criaram uma grande expectativa e rumores que esse navio era inafundável.   

Sua viagem inaugural atraiu milhares de pessoas, entre eles milionários da alta 

sociedade britânica, personalidades e cidadãos comuns em busca de vida nova do outro lado 

do Atlântico, totalizando 2.200 pessoas, no dia 10 de abril de 1912, Titanic desatracou da 

cidade Southamptom, Inglaterra em direção a cidade de New York, EUA. E cinco dias depois 

de levantar âncora o gigante naufraga no Atlântico Norte logo após colisão com iceberg.  

 Somente 700 vidas foram salvas consagrando como maior acidente marítimo do 

século XX.  

Atualmente os navios estão cada vez maiores, verdadeiros hotéis flutuantes, com 

exceção desse monstruoso acidente, o que mantem essas gigantescas embarcações aboiar em 

alto mar?  

A Química e a Física trabalham juntas na explicação dessa pergunta: 

Densidade: Propriedade específica do material, que pode ser definida pela razão da massa 

pelo volume ocupado a uma dada temperatura e pressão. 
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densidade = 
massa

/volume 

 

Sabemos que se jogarmos um cubo de aço na água, logo esse vai afundar sua densidade é 

maior que a da água, mas se colocarmos uma prancha (isopor) ela flutuará. Certo?  

Mas o navio? Ele é constituído de aço, porque não afunda?  

A densidade não depende somente da massa, mas sim da distribuição dela por todo o volume 

ocupado pelo material. Todos os navios possuem compartimentos ocos, que ficam cheios de 

ar, fazendo com que sua densidade média seja resultante do conjunto aço+ar e essa densidade 

é menor que a densidade da água, fazendo com que o navio flutue. 

Princípio de Arquimedes (Empuxo): Explica o equilíbrio do navio que se dá por forças 

contrárias de mesma intensidade.  P = E 

 

No caso do Titanic, houve rompimento desses compartimentos, possibilitando a entrada de 

água, dessa forma a densidade aumenta e o navio afunda. 

 

Roteiro de aula 

Eixo: Materiais 

Habilidades: Identificar a propriedade física densidade  

Aplicar o conceito de densidade em situações práticas.  

Realizar experimentos simples, envolvendo densidade.  

Analisar as relações massa, volume e densidade por meio de gráficos.  

Duração: 02 aulas  

Conteúdo: Propriedade dos materiais - Densidade 

Recurso: PhET Colorado 

 

Proposta de atividade para ser desenvolvida com alunos do 1° ano do ensino médio. Com a 

utilização do simulador disponível no (PhET Colorado)
[3]

.  

Para aguçar a curiosidade dos aluno,s será apresentada a eles uma situação problema para que 

eles possam investigar e concluir a respeito da questão proposta.  

 

Problema: Você é um perito muito conceituado e precisa identificar alguns materiais de uma 

cena de crime, porém o uso de equipamentos está restrito e você só dispõe de uma bacia de 

200 mL de capacidade (com graduação apresentada), água, balança e o simulador nomeado 

“Densidade” disponível no PhET Colorado.  

(https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/density) 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/density
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O simulador do Phet Colorado foi escolhido por ser gratuito, de fácil acesso e é desenvolvido 

por um grupo de pesquisa da Universidade de Colorado Boulder voltado para ensino e/ou 

pesquisa em química.  

 
Simulador Phet Colorado: Verificando a massa. 

 

 
Simulador Phet Colorado: Descobrindo o volume 

 

 
Simulador Phet Colorado: Após  o cálculo da densidade é possível identificar o material.  

 

Espera-se que com a utilização do simulador o aluno possa compreender princípios 

básicos como dois corpos não ocupam mesmo lugar no espaço e, assim, consigam verificar o 

volume de um material, bem como a flutuação e concluir que a diferença de densidade do 

material possibilita  afundar ou flutuar em uma substância ou em outra. Além disso, pode 

observar a relação massa e volume e constatar que, mesmo alterando essas grandezas, a 

densidade se mantém.  

Com essas considerações o aluno poderá reconhecer como proceder diante dos 

materiais disponíveis e relacionar o conceito de densidade com questões do cotidiano.  
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Baratas comem naftalina? 

 

As naftalinas são normalmente bolinhas brancas que eram muito utilizadas 

antigamente no combate a traças e baratas, as donas de casa costumavam colocar bolinhas de 

naftalina dentro de baús, guarda roupas ou nos cantinhos dos quartos, deixava um cheiro 

muito forte nas roupas  mas realmente era muito eficaz, pois nesses lugares não havia insetos, 

porém um fato curioso era que com o passar do tempo às pedrinhas de naftalina 

desapareciam.  As donas de casa chegaram numa conclusão para explicar o fato: Quarto sem 

barata e bolinhas desaparecidas significa que as baratas comem as pedras de naftalina, porém 

o efeito do veneno é demorado, pois as baratas vão morrer em outro lugar.  

O pensamento das donas de casa é o que chamamos de senso comum, ou seja, não há 

nenhum conhecimento científico. E você sabe explicar essa situação? 

A naftalina é um composto químico de fórmula molecular C10H8, pertence ao grupo 

dos hidrocarbonetos formado por dois anéis aromáticos, essa estrutura proporciona uma 

característica muito específica para essa substância. A naftalina passa por um processo 

chamado de sublimação, passagem do estado sólido diretamente para o estado de vapor. 

Bingo! 

Portanto as baratas não comem naftalina e sim não suportam o cheiro dela! 
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Roteiro de aula 

Eixo: Materiais 

Habilidades: Caracterizar, a partir do uso de modelos, os estados físicos dos materiais. 

 

Construir e interpretar gráficos como recurso de apresentação de resultados 

experimentais. 

 

Construir e analisar gráficos relativos às mudanças de fase. 

 

Prever os estados físicos de um material em função das suas TF e TE. 

Duração: 02 aulas  

Conteúdo: Propriedade dos materiais – Mudanças de estados físicos 

Recurso: Sala de informática - Animações em flash interativas do site FQSB 

 

Proposta de atividade: Na sala de informática, separar os alunos em 7 grupos que irão 

analisar os seguintes itens: 

 

1- Solidificação de uma substância pura – água 

2- Solidificação de uma substância pura – cicloexano 

3- Solidificação de uma mistura – água e sal 

4- Ebulição de uma substância pura – água 

5- Ebulição de uma mistura – água e sal 

6- Fusão de uma substância pura (ponto de fusão do gelo) 

7- Fusão da mistura gelo picado com água salgada 

  

Todos esses itens apresentados em animações flash interativas no site FQSB – Física e 

Química para o Secundário e Bacharelado. O site oficial está em inglês, mas possibilita 

traduções em espanhol e francês, além disso pode ser utilizado o recurso do Google para 

traduzir página em português.  

Disponível :  

 http://www.fisica-quimica-secundaria-bachillerato.com/materia_interactiva.htm  

http://www.fisica-quimica-secundaria-bachillerato.com/materia_interactiva.htm
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Após a realização do experimento virtual, reunir a sala e discutir os resultados de cada grupo, 

observar as diferenças e efetivar as conclusões.   
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O achocolatado de todos os dias! 

 
Muitos jovens não saem de casa, pela manhã, sem antes tomar aquele achocolatado e 

bota chocolate nisso! Quanto mais escuro melhor e lá se vão uma, duas, três colheres bem 

cheias de achocolatado, com isso uma grande quantidade fica no fundo da xícara. Quando o 

leite está gelado também flutuam algumas bolinhas de chocolate sem dissolver.  

Você já parou para pensar por que isso acontece?  

Pois bem, a Química explica: Existe uma propriedade chamada de solubilidade que 

está presente em toda substância, ela é responsável por esse impasse, definida pelo coeficiente 

de solubilidade, o que significa: a quantidade máxima de soluto que uma determinada 

quantidade de solvente consegue dissolver em uma dada temperatura. Ou seja, não adianta 

acrescentar uma grande quantidade de achocolatado se já tiver alcançado o ponto máximo de 

solubilidade. Porém existem dois fatores que podem alterar esse coeficiente. Você já deve ter 

observado que quando o leite está quente a dissolução além de mais rápida, pode dissolver 

uma quantidade maior. E para aquele excesso no fundo? Os mais espertos acrescentam mais 

leite, portanto o aumento do solvente também aumenta a solubilidade, e uma xícara acaba 

virando duas!  

Agora os amantes daquele chocolate quente de todas as manhãs já possuem 

conhecimento científico sobre esse assunto. Além de explicar para os familiares, terão o 

cuidado necessário na hora de preparar, evitando desperdício! 
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Roteiro de aula 

Eixo: Materiais 

Habilidades:  

Aplicar o conceito de solubilidade em situações práticas. 

Realizar experimentos simples, envolvendo a solubilidade. 

Duração: 02 aula. 

Conteúdo: Propriedade - Solubilidade 

Recurso: Simulador Phet Colorado 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/soluble-salts  

 

O simulador possibilita ao aluno entender sobre a dissolução a nível cinético 

molecular, compreender como as partículas se interagem em uma solução, demonstrar valores 

das quantidades de soluto e solvente para que ele possa calcular o coeficiente de solubilidade 

das substâncias.  

Apresenta mais de uma substância o que facilita para a comparação e dedução que a 

solubilidade é específica de cada substância.  

 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/soluble-salts
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Proposta de atividade: Questões pré-teste e pós-teste 

Pré-teste 

1) De acordo com seu conhecimento prévio, diferencie dissolver de diluir.  

2) Proponha um modelo que represente a água, outro que represente os cristais de sal e 

o outro que represente a dissolução do cloreto de sódio na água.   

Água Cloreto de sódio Água + cloreto de sódio 

 

 

 

 

 

 

Pós-teste: 

1) Após a exibição da simulação, faça o desenho do modelo cinético molecular para  a 

água, outro que represente os cristais de sal NaCl e o outro que represente a dissolução do 

cloreto de sódio na água.   

Água Cloreto de sódio Água + cloreto de sódio 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

2) Compare seu modelo antes e depois da exibição da simulação e aponte quais as 

diferenças e semelhanças apresentadas nos seus modelos. 

3) O simulador possibilitou um melhor entendimento do modelo cinético molecular de 

uma dissolução?  

4) Você  consegue demonstrar por meio de modelos qual a diferença entre reação 

química e dissolução? Represente 

 

Reação química 

 

 

 

 

Dissolução 

 

 

5) Explique com suas palavras qual a diferença entre reação química e dissolução.  

6) Defina:  

Soluto 

Solvente 

Solubilidade 
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Lixo Valioso 

 
  Atualmente, vivemos em uma sociedade extremamente consumista, e o lixo cada dia 

aumenta mais, vários produtos, que antes eram considerados de bem durável, hoje são 

descartados facilmente no lixo.  

Devido à grande quantidade de lixo produzido nas cidades, este está se tornando um 

problema cada vez maior, os locais de despejo estão cada vez mais lotados, além do odor 

desagradável, pode disseminar  doenças e  contaminar o solo. 

Porém muitas pessoas vivem do lixo, são catadores que por infinitas razões necessitam 

buscar sustento separando lixo, recolhem inúmeros materiais, que podem ser reaproveitados e 

ou reciclados. Além de ser o ganha pão de muitos, o trabalho desse catador é muito 

importante para o meio ambiente, visto que certos materiais demoram décadas ou até mesmo 

milênios para serem decompostos.  

Infelizmente, essa é a realidade em que vivemos o que pode ser feito na sua escola ou 

comunidade para que esse problema seja minimizado? Afinal, além dessa questão crítica 

social, temos a preservação do meio ambiente que é de responsabilidade de todos. 

Nesse contexto, podemos verificar o quanto a separação de materiais é útil, para os 

químicos esse trabalho de separar também se faz presente, uma vez que raramente 

encontramos uma substância pura na natureza, isolar substâncias essa é uma tarefa corriqueira 

na vida dos químicos. E você, às vezes, utiliza algum método de separação no seu dia a dia, 

mesmo sem perceber, o preparo do cafezinho é um deles. Ficou curioso? Então vamos estudar 

os métodos de separação de misturas. 
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Roteiro de aula 

Eixo: Materiais 

Habilidades:  

Identificar métodos físicos de separação em situações-problemas. 

Relacionar o tipo de processo de separação com as propriedades físicas dos materiais. 

Associar alguns fenômenos do cotidiano a processos de separação. 

Realizar e interpretar procedimentos simples de laboratório para separação de misturas. 

Identificar os equipamentos mais utilizados para separação de misturas. 

Duração: 02 aulas. 

Conteúdo: Separação de misturas 

Recurso: Jogo - Labirinto da separação 

http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-

professor/quimica/novaeja/m1u12/Jogo_LABIRINTO-DA-SEPARACAO.swf 

Filme: Ilha das flores 

https://www.youtube.com/watch?v=Twrm-gCNtUo  

 

O jogo é uma versão do pacman, um labirinto que possuem monstros correndo atrás 

do jogador e obstáculos, sua tarefa é levar a mistura correspondente ao método de separação 

adequado. De forma lúdica, os alunos podem assimilar os métodos de separação aos tipos de 

misturas.   

Proposta de atividade: Leve os alunos para jogarem na sala de informática, eles irão 

competir entre eles, ganha o jogo quem passar por mais fases em menos tempo. 

Após o jogo faça perguntas sobre os métodos de separação de misturas e verifique se a 

aprendizagem foi efetiva. 

http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/quimica/novaeja/m1u12/Jogo_LABIRINTO-DA-SEPARACAO.swf
http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/quimica/novaeja/m1u12/Jogo_LABIRINTO-DA-SEPARACAO.swf
https://www.youtube.com/watch?v=Twrm-gCNtUo
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O filme Ilha das flores é curta metragem que retrata a situação de famílias que 

sobrevivem dos restos do lixo dos porcos, acompanha um tomate desde a sua plantação 

até o consumo por uma criança da Ilha das Flores, passando pelo 

supermercado e pela casa de uma consumidora. Possibilita várias reflexões.  
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Sugestão de atividade: Antes da exibição, pergunte aos alunos sobre o nome do filme, 

o que ele remete e quais as hipóteses a respeito do que se trata o filme. Peça a eles que 

registrem no caderno.  

Após o término da exibição, faça o seguinte questionário: 

1) Gostaram do filme? 

2) O que vocês acharam? Era aquilo que vocês pensaram?  

3) O que poderia ser feito para que essa situação mude. 

4) A respeito do consumismo e da quantidade de lixo gerada pela população atual, 

quais medidas pode ser tomadas? 

5) Discuta com seus colegas e proponha medidas que podem ser realizadas no 

ambiente escolar para evitar o excesso de lixo gerado.  
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Unidunitê 

 
 Unidunitê é uma brincadeira antiga que as crianças usavam para fazer suas escolhas. 

Porém é só mesmo uma brincadeira, em um laboratório, com dezenas de frascos iguais você 

não pode apenas escolher pela aparência ou sorte, cheirar não é apropriado, pois existem 

substâncias tóxicas voláteis que podem levar até ao óbito, provar nem pensar, pode ser uma 

substância corrosiva que causa danos irreparáveis. 

 Existem vários testes que um químico pode fazer para identificar uma substância, além 

é claro das propriedades que podem ser analisadas, temos a escala de pH e os indicadores.  

pH – potencial hidrogeniônico, consiste num índice que indica a acidez , alcalinidade e 

neutralidade de uma substância, é determinado pela concentração de íons (H
+
), quando maior 

a concentração de íons H
+
 menor será o pH da substância.  

 

 

Para facilitar é comercializados papel medidor de pH, que basta 

colocar no material utilizado que ele mudará de cor, cada cor refere-se 

ao um valor de pH.   
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Outros indicadores:  ácido-base 

Indicador Viragem de pH  Cor - ácido Cor –base 

Tornassol 5,0-8,0 Vermelho Azul 

Verde de bromocresol 3,8-5,4 Amarelo Azul 

Alaranjado de metila 3,1-4,5 Vermelho Amarelo 

Fenolftaleína 8,3-10,0 Incolor Rosa  

  

 Existem também indicadores caseiros, como chá de hibisco, comprimido de 

lactopurga, suco de repolho roxo, entre outros, não vou contar as cores resultantes, deixo para 

vocês testarem em casa.  

Roteiro de aula 

Eixo: Materiais 

Habilidades:  

Reconhecer materiais de uso comum que apresentem comportamento ácido, básico e neutro. 

Associar o caráter ácido, básico e neutro ao valor de pH. 

Reconhecer alguns indicadores mais comuns e seus comportamentos em meio ácido, básico e 

neutro. 

Duração: 02 aulas. 

Conteúdo: Ácido-base 

Recurso: Simulação: pH meter – Solutions of acid, base e salt. 

https://web.archive.org/web/20170310072135/http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/secti

ons/projectfolder/flashfiles/acidbasepH/ph_meter.html  

Simulação: Phet Colorado – Escala de pH  

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_pt_BR.html  

Aula Prática: Indicador de Repolho Roxo 

  

https://web.archive.org/web/20170310072135/http:/group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/acidbasepH/ph_meter.html
https://web.archive.org/web/20170310072135/http:/group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/acidbasepH/ph_meter.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_pt_BR.html
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Ambos apresentam a escala de pH de várias substâncias, na simulação do I4C além de 

valores de pH apresenta também a molaridade das soluções formadas.  

Atividade proposta: No laboratório de informática, alunos em dupla para responder 

às questões abaixo: 

Objetivos: Verificar se a concentração influencia nos valores de pH 

 

A) Escolha um ácido coloque no volume de 50 mL e meça o pH nas concentrações de 

200.10
-2

M e 200.10
-6

M. Anote os resultados no quadro. Repita o procedimento para outros 

três ácidos. 

Ácidos pH - Concentração (10
-2 

M) pH - Concentração (10
-6

 M) 

   

   

   

   

 

B) Escolha uma base coloque no volume de 50 mL e meça o pH nas concentrações de 

10
-2

M e 10
-6

M. Anote os resultados no quadro. Repita o procedimento para outras três bases. 

Bases pH - Concentração (10
-2 

M) pH - Concentração (10
-6

 M) 
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C) Escolha um sal I coloque no volume de 50 mL e meça o pH nas concentrações de 

10
-2

M e 10
-6

M. Anote os resultados no quadro. Repita o procedimento para outros sais II e III. 

Sais pH - Concentração (10
-2 

M) pH - Concentração (10
-6

 M) Classificação 

    

    

    

    

 

✓ De acordo com os dados coletados nas três tabelas, o que podemos concluir? 

Essa atividade pode ser trabalhada juntamente a simulação do Phet Colorado que 

possibilita o aluno entender quantitativamente as concentrações e apresenta análise o macro e 

o micro.  

Parte 2: Experiência do Repolho Roxo 

Como essa prática utiliza produtos do cotidiano e não precisa de equipamentos de 

laboratório é interessante trabalhar juntamente com o simulador.    

Materiais:  

Açúcar, água, água sanitária, bicarbonato de sódio, condicionador, copos transparentes, 

detergente, fermento químico, leite, leite de magnésia, pastilha antiácida, repolho roxo, sabão 

em pó, sabonete, sal, shampoo, suco de limão e vinagre. 

Procedimento: 

Primeiramente, faça o extrato de repolho roxo bata um quarto de uma cabeça de repolho roxo 

com 1 litro de água no liquidificador. Em seguida, peneirar e coar o suco, pois o filtrado é o 

indicador ácido-base natural. Identificar os copos transparentes com nome da substância. 

Acrescentar 10 mL de extrato de repolho roxo. Observe e anote a cor: 

Substância Cor (após a adição do 

indicador) 

pH Classificação 
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De acordo com as observações da tabela, monte a escala de pH colocando ordem as cores 

apresentadas.  

Verifique se sua ordem está de acordo com as cores definidas pela literatura.  

 

Com a fita de pH verifique os valores de pH de cada substância, compare com as 

informações fornecidas no rótulo dos materiais utilizados com os valores medidos.  

Registre suas conclusões: 
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Imaginando o invisível  

 
Há muitos anos, mesmo antes de Cristo, as pessoas já tentavam desvendar a 

constituição da matéria. Leucipo e Demócrito (460 a.C) dois filósofos que começaram a teoria 

atomística,  definiram que a matéria era constituída por pequenas partículas que denominaram  

Átomo (do grego não divisível), sendo a menor partícula fundamental da natureza, 

indestrutível, maciço, eterno e invisível.  

Depois de Cristo uma série de cientistas com embasamento experimental propuseram 

novos modelos: 

Dalton: os átomos são indivisíveis, maciços, indestrutíveis (analogia do modelo: bola de 

bilhar). 

Thomson: Por meio do experimento com no tubo de raios catódicos, pode observar a natureza 

elétrica e denominou elétron. No seu modelo o átomo possui uma massa positiva com elétrons 

incrustados. (analogia do modelo: Pudim de Passas). 

Rutherford: Bombardeou uma fina de lâmina de ouro com partículas alfa e observou sua 

trajetória nos anteparos. Conclusões: átomo possui espaços vazios, as cargas positivas se 

concentram no núcleo pequeno e denso e os elétrons giram em torno do núcleo em uma 

eletrosfera. (analogia do modelo: Planetário) 

Bohr: Foi aluno de Rutherford, seu modelo foi um aprimoramento do modelo de seu mestre, 

alterando apenas a eletrosfera, dividida em até 7 níveis cada qual com uma quantidade de 

energia. (Definição do modelo: Energia quantizada). 

Modelo atual: É um consolidado entre a teoria da dualidade onda-partícula de Broglie e o 

princípio da incerteza proposto por Schrodinger. (Física Quântica).   

Todos esses cientistas citados propuseram modelos por meio de experimentos, 

expressões matemáticas, estudo de teorias, todos bem embasados, mas são modelos que 

tentam descrever o concreto, pois até os dias de hoje ninguém conseguiu vê um átomo 

isolado, o mais perto que chegamos foi graças ao desenvolvimento da nanotecnologia (1nm 

equivale de 10
-9

 m), por meio de um Microscópio de Tunelamento por Varredura (STM 
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Scanning Tunneling Microscope), criado na Inglaterra, é possível vê o arranjo dos átomos e 

verificar sua estrutura, o que já é um grande avanço para o desenvolvimento de novos 

materiais. 

 

Roteiro de aula 

Eixo: Modelos 

Habilidades: Conhecer, de forma geral, a história do desenvolvimento das ideias e das 

tecnologias, empregadas em seu tempo, que levaram à elaboração de cada um dos modelos. 

Usar cada um dos modelos adequadamente para explicar fenômenos observáveis, tais como a 

emissão de luz de diferentes cores. 

Usar cada um dos modelos adequadamente para explicar fenômenos observáveis, tais como a 

condução de corrente elétrica. 

 

Duração: 04 aulas  

Conteúdo: Modelos Atômicos 

Recurso: Vídeo – A história dos modelos atômicos – Tudo se transforma 

https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY&t=52s  

Vídeo – Teste da chama – Ponto Ciência 

https://www.youtube.com/watch?v=9dqFfE1RebA  

Vídeo – Experimento de Rutherford – Editora Moderna 

https://www.youtube.com/watch?v=CRU1ltJs2SQ&t=7s  

Vídeo – Descoberta do elétron 

https://www.youtube.com/watch?v=4g0tX6WcUvo 

Animação interativa – Show atômico -  LabVirt USP 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/13934/Web/labvirtq/simulacoes/tempUp

Load/sim_qui_showatomico.htm  

 

https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=9dqFfE1RebA
https://www.youtube.com/watch?v=CRU1ltJs2SQ&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=4g0tX6WcUvo
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/13934/Web/labvirtq/simulacoes/tempUpLoad/sim_qui_showatomico.htm
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/13934/Web/labvirtq/simulacoes/tempUpLoad/sim_qui_showatomico.htm
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Os vídeos são ótimos para o aluno observar como foi feito o experimento e verificar as 

conclusões dos cientistas.  

No experimento de Rutherford é possível o aluno compreender a estrutura do 

experimento, materiais utilizados e visão microscópica, possibilita ao aluno concluir a cerca 

das observações apresentadas pelo cientista.     

 

Na simulação dos raios catódicos de Thomson o aluno poderá reconhecer como o 

cientista montou o experimento, o vídeo mostra detalhadamente toda a montagem, explicando 

todas as observações de Thomson.   

 

O Show atômico pode ser feito juntamente com o vídeo do teste da chama (também 

pode-se fazer na prática) na sala de informática, para ilustrar e revisar todo o conteúdo.  
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No vídeo: Tudo se transforma mostra a evolução dos modelos atômicos de forma bem 

interessante e atraente para os alunos. 

 

Sugestão de atividade: Após a exibição dos vídeos, responda às questões:  

Segundo a simulação do experimento de Rutherford, quais as conclusões tiradas pelo 

cientista?  

De acordo com o modelo proposto por Thomson, como se espera que as partículas  

atravessariam a placa de ouro no experimento de Rutherford? 

Apresente uma linha do tempo colocando o período, o nome do cientista, suas contribuições e 

modelo proposto (desenhe).  

Aplicação no ENEM – Teste da chama 

(Enem/2017) Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da 

água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa 

mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na 

água de cozimento. Além do sal de cozinha (NaCl), nela se encontram carboidratos, proteínas 

e sais minerais.Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela: 

a) reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando gás cloro. 

b) emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama. 

c) produção de derivado amarelo, pela reação com o carboidrato. 

d) reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio. 

e) excitação das moléculas de proteínas, com formação de luz amarela. 
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The organizer  

 
Atualmente as pessoas vivem em uma correria, muito trabalho e atividades escolares, 

consomem bastante tempo, muitas tarefas simples acabam ficando de lado, como a 

organização de um guarda roupa, uma estante ou escritório. Curiosamente surge uma nova 

profissão Personal Organizer que são profissionais que organizam os ambientes de maneira 

personalizada, com foco na funcionalidade, praticidade e otimização dos espaços. 

The organizer esse é o nome que daremos ao brilhante químico Dimitri Mendeleev 

(1834-1907), pois em meio a inúmeros teorias conseguiu sistematizar a tabela periódica.  

O primeiro cientista foi Dobereiner qu propôs a Lei das Tríades, percebeu que diante 

de três elementos, que a massa atômica do elemento do meio era a média aritmética dos três. 

Porém a tríade funcionava apenas para alguns elementos, muitos dos metais não podiam ser 

agrupados.  

Chancourtois e o seu Parafuso Telúrico ordenou os elementos em espiral e em ordem 

crescente de massa atômica. Seu conceito trouxe a ideia da periodicidade. 

Newland fez analogia com os sete intervalos da escala musical e sugeriu o modelo 

periódico de oitavas, grupo de oito elementos colocados em ordem crescente de massa 

atômica. 

Mendeleev conseguiu desvendar o mistério da organização dos elementos químicos, 

assim agrupou os elementos de acordo com suas características químicas e ordem crescente de 

massa atômica, deixo alguns espaços em brancos para elementos ainda não descobertos. Mas 

alguma coisa ainda fazia sentido, foi então que o jovem Moseley sugeriu que os elementos 
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fossem agrupados em ordem crescente de número atômico. Após a criação dos elementos 

sintéticos de Seaborg, temos a tabela periódica pronta.  

Um grande feito para ciência, pois essa sistematização possibilitou conhecer a 

variação das propriedades físicas e químicas dos elementos, assim promoveu vários estudos a 

cerca do papel fisiológico dos elementos no corpo humano, a bioquímica, sintetizar 

medicamentos para o combate de várias doenças, facilidade e bem estar que vários produtos 

químicos podem nos proporcionar.   

Homenagens não podem faltar ao nosso gênio organizer Mendeleev, na tabela 

periódica tem um elemento com seu nome Mendelévio de número atômico 101. A foto acima 

é um monumento da Universidade de Química e Tecnologia de Alimentos em Bratislávia na 

Eslováquia.  

 Muitos alunos acham a tabela periódica um monstro de sete cabeças, entretanto ela é 

um instrumento de consulta, não temos que decorar nada, apenas compreender como foi 

estruturada.  

Roteiro de aula 

Eixo: Modelos 

Habilidades:  

Utilizar sistematicamente a TP como organizadora dos conceitos relacionados aos 

elementos químicos. 

Utilizar sistematicamente a TP como organizadora dos conceitos relacionados ao grupo 

em que se encontram os elementos químicos. 

Utilizar sistematicamente a TP como organizadora dos conceitos relacionados ao 

período em que se encontram os elementos químicos. 

Utilizar sistematicamente a TP como organizadora dos conceitos relacionados a 

algumas propriedades físicas das substâncias elementares que formam e às fórmulas 

dessas substâncias. 

Duração: 02 aulas. 

Conteúdo: Tabela Periódica 

Recurso:  

Vídeo: História da organização da tabela periódica – Tudo se transforma 

https://www.youtube.com/watch?v=hvRnuMrDc14  

https://www.youtube.com/watch?v=hvRnuMrDc14
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Jogo: Adivinhas sobre a tabela periódica 

http://nautilus.fis.uc.pt/cec/jogosqui/adivinhas/index.html  

Tabela Periódica interativa 

https://ptable.com/  

 

 

O vídeo ilustra a história da construção da tabela periódica, proporciona ao aluno 

compreender que a ciência é dinâmica e que cada contribuição é significativa. 

 

Já Adivinhas sobre a tabela periódica, é um jogo que apresenta característica dos 

elementos químicos e dicas para descobrir de qual elemento se trata.  Pode ser trabalhado no 

laboratório de informática, separar a sala em três alunos por computador, para em equipe 

descobrir os elementos. Os alunos podem consultar a tabela periódica e o livro, porém vence 

quem descobrir mais elementos em menos tempo. É bem divertido, descontraído, possibilita 

uma interação entre os alunos, trabalho em equipe e por fim os alunos aprendem brincando. 

http://nautilus.fis.uc.pt/cec/jogosqui/adivinhas/index.html
https://ptable.com/
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A tabela periódica interativa possibilita que o aluno compreenda a periodicidade da 

tabela periódica e suas propriedades.  

 

Atividade proposta: Dividir os alunos nos computadores do laboratório de informática. 

Acesse o link https://ptable.com/.  

Parte 1 - Conhecendo a tabela periódica: 

Complete as lacunas:  

 A tabela periódica possui ______ grupos e ________ períodos. Os elementos 

representativos têm suas famílias nomeadas:  

https://ptable.com/
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IA ou 1  

IIA ou 2  

IIIA ou 13  

IVA ou 14  

VA ou 15  

VIA ou 16  

VIIA ou 17  

VIIIA ou 18  

  

 A maioria dos elementos da tabela periódica são classificados como ____________. Os 

elementos não metálicos estão localizados no lado ________________ da tabela 

periódica?  

 A família dos halogênios tem _______ elementos, sendo o primeiro deles o _______. 

 O elemento Arsênio pertence à família do(s) _______________________. 

 

 Identifique o elemento (nome e símbolo) de acordo com sua localização:  

a. Grupo 10 e no período 5 = __________________ 

b. Grupo 15 e período 4 = _____________________ 

c. Grupo 2 e no período 3 = ____________________ 

d. Grupo 18 e período 6 = _____________________ 

e. Grupo 1 e no período 7 = ____________________ 

 

Parte 2 – Propriedades periódicas 

Clique na aba propriedades na parte superior da página.  

1) Selecione a opção raio e preencha o quadro abaixo: 

Família II A / Grupo 2 Valores de raios 

Be  
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Mg  

Ca  

Sr  

Ba  

Ra  

 

A) Que tendência nos dados você observa quando analisado os valores de cima para baixo 

neste grupo? 

B) Essa tendência periódica se aplica a todos os outros grupos da tabela. 

C) Que ideia você tem sobre os fatores que contribuem para essa tendência. 

 

2) Agora vamos observar essa tendência em um mesmo período. Anote os resultados: 

3°Período Na Mg Al Si P S Cl Ar 

Valores 

de Raios 

        

 

A) Que tendência você observa nos dados analisando o período da esquerda para direita?  

B) Essa tendência se observa em outros períodos?  

C) Faça setas indicando o crescimento do raio atômico ao longo de um período e grupo. 

 

D) Com base nas setas de tendência desenhadas, faça uma previsão e coloque as seguintes 

elementos na ordem crescente de raio atômico: Si, Ca, C, F, Cs 
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E)  Verifique e registre os valores dos raios na tabela interativa, sua previsão estava correta?  

 

Elemento Silício Cálcio Carbono Flúor Césio 

Valores de 

raios 

     

 

O mesmo pode ser feito para entendimento do potencial de ionização e eletronegatividade.  

 

 

 

 

 

 

 

Rolou uma química? 
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  A maioria dos elementos da tabela periódica não são encontrados isolados, precisam e 

almejam ter a estabilidade eletrônica. Os gases nobres, sim! Eles são encontrados sozinhos, 

não precisam se ligar a nenhum outro elemento, por si só já são estáveis. Claro que temos 

exceções! 

 A estabilidade eletrônica consiste em ter a última camada eletrônica completa. E com 

exceção do Hidrogênio que tem um elétron e do Hélio que possui dois elétrons, afinal ambos 

só possuem a camada K, lembra lá da distribuição eletrônica? Pois bem, todos os demais 

elementos precisam completar sua última camada com oito elétrons, denominada regra do 

octeto.     

 Para rolar uma química entre os elementos é preciso que obedeçam esta regra: 

Os metais têm tendência a formar cátions, ou seja, perder elétrons enquanto os ametais 

formam ânions e precisam receber elétrons. Essa é a condição perfeita para se ligarem, 

formando o retículo cristalino. Dessa forma denominamos Ligação iônica (devido à presença 

de íons). 

Os ametais podem se unir entre si, uma vez que ambos precisam receber elétrons eles 

se unem por compartilhamento, formando moléculas, denominamos Ligação covalente.  

Os metais não obedecem à regra do octeto, ocorre formação de células unitárias, os 

átomos liberam os elétrons mais externos, formando cátions. Esses cátions têm suas cargas 

estabilizadas pelos elétrons que foram liberados e que ficam envolvendo a estrutura como 

uma nuvem eletrônica. São dotados de um certo movimento e, por isso, chamados de elétrons 

livres. Fonte: SoQ - https://www.soq.com.br/conteudos/ef/ligacoesquimicas/p3.php 

 

 

 A união desses elementos formam as diversas substâncias que encontramos na 

natureza, a mistura de substâncias podem formar novas substâncias o que chamamos de 

reação química. O que possibilita inúmeras descobertas que beneficiam nossa sociedade.   
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Roteiro de aula 

Eixo: Modelos 

Habilidades:  

Relacionar as propriedades aos usos das substâncias e ligas metálicas. 

Compreender o modelo de ligação metálica. 

Relacionar os constituintes das substâncias iônicas aos elementos e sua posição na 

Tabela Periódica. 

Identificar, a partir de fórmulas, substâncias iônicas. 

Exemplificar as substâncias iônicas mais importantes como, por exemplo, cloreto. 

Identificar, a partir de fórmulas, sólidos covalentes. 

Compreender o modelo de ligação covalente. 

Duração: 06 aulas. 

Conteúdo: Ligações Químicas 

Recurso:  

Simulação: Soluções de açúcar e sal  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions  

Simulação: Interações atômicas 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/atomic-interactions  

Vídeo: Química: A Valência (mais fácil de aprender) -Eureka.in 3D Classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=cd82T7cf7Kc  

Vídeo: Química: Metais e Ligações Metálicas 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFnEdCpEU6E  

Vídeo: Festas dos elementos químicos 

https://www.youtube.com/watch?v=_s7DdKe6oDU  

 

Os recursos indicados são para ilustrar o conteúdo, é mais indicado que seja por 

demonstração. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/atomic-interactions
https://www.youtube.com/watch?v=cd82T7cf7Kc
https://www.youtube.com/watch?v=ZFnEdCpEU6E
https://www.youtube.com/watch?v=_s7DdKe6oDU


 

33 
 

➢ Simulação: Solução de açúcar e sal  

 

 Propriedades das ligações Químicas - Condutividade elétrica, mostra aspectos macro 

e micro, possibilitando que aluno compreenda o modelo cinético molecular  dos diferentes 

tipos de ligação.  

➢ Simulação: Interações atômicas 

 

Por meio da interpretação do gráfico, os alunos podem compreender a estabilidade 

energética de acordo com a distância de aproximação dos átomos.  

➢ Vídeo: Química: A Valência (mais fácil de aprender) -Eureka.in 3D Classroom 
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Esse vídeo ilustra as camadas eletrônicas explicando a valência de cada átomo, é 

dinâmico, pois apresenta o design computacional em 3D, prendendo a atenção o que facilita o 

entendimento dos alunos. 

➢ Vídeo: Química: Metais e Ligações Metálicas 

 

Excelente vídeo que aborda tudo sobre ligação metálica apresenta as propriedades dos 

metais e explica cada uma por meio da modelo cinético molecular, o vídeo apresenta 

animações que facilitam e dinamizam os modelos.  

➢ Vídeo: Festas dos elementos químicos 

 

Vídeo muito interessante que 

mostra as características e propriedades 

dos elementos químicos, os alunos se 

interessam para compreender a atração e 

dos elementos e suas características é 

divertido e os alunos adoram! 

Cola de 

lagartixa 
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Você já parou para pensar como a lagartixa consegue desafiar a gravidade andando 

pelas paredes?  

Será que ela apresenta ventosas em suas patas? Ou libera um “tipo de cola”? 

  Impressionante consegue andar até em superfícies lisas, se tivesse ventosas essa 

aderência não seria possível. Por onde passa não deixa rastro e sua agilidade, comprovam que 

nenhuma substância é liberada. 

 A explicação para esse mistério está nas patas, que apresentam milhares de pelos 

microscópicos, chamado de setae.  Eles medem de 30 a 130 micrômetros (10
-6

m) (imagine 

uma cabeça de alfinete dividida em 22 partes). Cada setae contém centenas de terminações 

pontiagudas que provocam um deslocamento de elétrons entre seus átomos e os átomos da 

superfície, ocasionando assim uma atração entre essas terminações e a superfície, 

denominadas forças intermoleculares. Por ser uma atração momentânea é classificada com 

força de Van der Waals, em homenagem ao físico Johannes Diederik Van der Waals (1837-

1923) que a descobriu.  

 As diversas substâncias do nosso dia a dia, apresentam propriedades distintas 

caracterizadas pelas diferentes  

Forças intermoleculares: Atração e interação entre as moléculas. Influencia 

diretamente nas propriedades dos materiais, como ponto de fusão e ebulição, substâncias 

diferentes apresentam forças intermoleculares distintas. Dentre elas, dipolo induzido-dipolo 

induzido ou força de Van der Waals ocorre em todas as moléculas, atração momentânea. 

Dipolo permanente-dipolo permanente ocorre em moléculas polares e ligação de hidrogênio 

que se dá especificamente a moléculas que apresentam hidrogênio ligado com flúor (F), 

oxigênio (O) e nitrogênio (N), interação forte devido a grande eletronegatividade desses 

elementos. 

Roteiro de aula 

Eixo: Materiais 
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Habilidades:  

Compreender o modelo de ligação covalente e interações intermoleculares. 

Duração: 01 aula. 

Conteúdo: Forças intermoleculares 

Recurso:  

Simulação: Ligações intermoleculares  

http://nautilus.fis.uc.pt/molecularium/pt/ligintermol/index.html  

Desenho animado: Show da Luna – Cola de Lagartixa 

 https://www.youtube.com/watch?v=FNs2gwF2ojM  

 

Com a simulação de forças intermoleculares as alunos podem perceber a polaridade 

das moléculas, deslocamento de elétrons. Pode ser trabalho como demonstração ou na sala de 

informática.  

   

 

 

http://nautilus.fis.uc.pt/molecularium/pt/ligintermol/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=FNs2gwF2ojM
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Desenho show da Luna forma lúdica de aprendizagem, no primeiro instante os alunos 

podem questionar dizendo ser muito infantil, mas faça a pergunta para eles, por que as 

lagartixas andam na parede? Após uma resposta negativa, afirme que no desenho ele 

encontrará a resposta.  Discuta sobre a interação intermolecular presente. 

Sinopse do episódio 6 da 2° temporada :Júpiter está com sede, mas não consegue 

entrar na cozinha por causa de uma lagartixa. Em um divertido faz de conta, o trio desvenda 

mais este mistério científico e descobre como as lagartixas têm esse poder de escalar paredes. 

 

Proposta de atividade: Forças intermoleculares  como cai no ENEM  

Enem 2011 – Gabarito E 

 

Enem 2011 – Gabarito E 
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Enem 2016 - Gabarito: C 

  

 

Enem 2016 – Gabarito D 
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O grande vilão do efeito estufa! 
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Efeito estufa um tema tão noticiado e comentado nas escolas, preocupam estudiosos e a 

população em gera. Mas, você sabe como funciona? Suas causas e consequências? Então 

nosso primeiro passo é entender esse processo.  

Este nome esta relacionado ao fenômeno que acontece em uma estufa de plantas. Estufa é 

uma estrutura envidraçada ou de plástico fechada em que se eleva a temperatura 

artificialmente, para proteger algumas espécies de plantas, durante os meses de frio. Funciona 

assim: a estufa recebe os raios solares, mas não permite que eles se dispersem, contribuindo 

para o rápido aquecimento de sua área interna.   

 

Na atmosfera os raios solares atingem a crosta 

terrestre, uma parte é absorvida mantendo o 

aquecimento da terra e outra é refletida, porém a 

intensificação da camada de gases do efeito estufa 

dificulta que os raios refletidos saiam da atmosfera 

aumentando assim o calor.  

 

Os gases que intensificam o efeito estufa são o gás 

carbônico CO2 e gás metano CH4 que vem aumentando seu teor na atmosfera devido às 

atividades humanas, o CO2  é emitido principalmente pela queima de combustíveis fósseis 

(derivados do petróleo, carvão e gás natural). O CH4 é produzido pela decomposição da 

matéria orgânica, abundante em lixões, aterros sanitários, cultivo de arroz e também pela 

criação de gado. 

O metano se comparado com o gás carbônico é mais perigoso, pois tem maior atividade na 

retenção da radiação, cerca de 20 vezes mais, ou seja, uma unidade de metano equivale a 20 

unidades de CO2. 
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O mais interessante é que cerca de 90% do metano produzido no Brasil é oriundo de rebanhos 

bovinos e outros ruminantes. A produção do gás se dá na digestão desses animais, as bactérias 

do rúmen, presentes no estômago desses animais, são as responsáveis. O curioso é que esse 

gás sai pela boca, como se fosse um arroto, junto com a respiração. Para diminuir a emissão 

desse gás pode-se mexer na dieta dos animais. 

É um fato notável; saber que as vacas podem estar contribuindo para o aquecimento global. 

Mas, vale ressaltar que devido às ações antrópicas; que acentuam a emissão, o gás carbônico 

continua sendo o grande vilão do efeito estufa.  

Roteiro de aula 

Eixo: Energia 

Habilidades:  

Reconhecer reações de combustão. 

Saber que reações de combustão liberam energia. 

Associar efeito estufa com a queima de combustíveis fósseis. 

Conhecer os processos físico-químicos que provocam o efeito estufa. 

Reconhecer nos produtos de combustão dos derivados de petróleo aquelas substâncias 

comuns que provocam o efeito estufa. 

Relacionar os fenômenos de efeito estufa e de Aquecimento Global. 

Duração: 04 aulas. 

Conteúdo: Orgânica, termoquímica 

Recurso:  

Vídeo: Efeito estufa e aquecimento Global 

https://youtu.be/e054mplj5nw  

Vídeo: Aquecimento Global e suas consequências – Philos TV 

https://www.youtube.com/watch?v=BXz09fBKVHY 

Filme: O dia depois de amanhã – Trailer  

https://www.youtube.com/watch?v=Ku_IseK3xTc   

https://youtu.be/e054mplj5nw
https://www.youtube.com/watch?v=BXz09fBKVHY
https://www.youtube.com/watch?v=Ku_IseK3xTc
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Vídeo 1: Efeito estufa e aquecimento Global (duração: 6min e 08seg) 

 

Esse vídeo explica de forma clara e objetiva o que é o efeito estufa, gases poluentes e 

o que acontece quanto esse efeito é intensificado.  

Vídeo 2: Aquecimento Global e suas consequências – Philos TV (duração 2min e 36 seg) 
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Vídeo curto que elucida de forma sucinta e crítica as consequências do aquecimento 

global possibilita também uma reflexão sobre essa temática. 

Filme: O dia depois do amanhã (duração: 2h e 04min) 

 

Sinopse: A Terra sofre alterações climáticas que modificam drasticamente a vida da 

humanidade. Com o norte se resfriando cada vez mais e passando por uma nova era glacial, 

milhões de sobreviventes rumam para o sul. Porém o paleoclimatologista Jack Hall (Dennis 

Quaid) segue o caminho inverso e parte para Nova York, já que acredita que seu filho Sam 

(Jake Gyllenhaal) ainda está vivo. (site: adoro cinema) 

Como o filme demanda muitas aulas e esse assunto abrange vários conteúdos, a sugestão é 

que esse tema seja trabalhado de forma interdisciplinar como projeto.  

Após exibição do filme o aluno deverá responder as seguintes questões: 
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1) O que é efeito estufa e de que maneira esse tema é tratado no filme? 

2) Qual a importância dos equipamentos e centros de meteorologia estarem amparados pelas 

melhores tecnologias?  

3) No filme o presidente do EUA tem resistência as orientações dos estudiosos. Porque ele 

tem essa atitude. Explique sobre o protocolo de Kyoto. 

4) Existe alguma relação do filme com a realidade. Explique. 

5) Que solução imediata os estudiosos tomaram para solucionar o problema? 

6) Quais as consequências da intensificação do efeito estufa podem ser observadas na região 

em que você mora? 

7) As mudanças climáticas em decorrência do aquecimento global acarreta quais problemas 

para os seres vivos? 

Projeto: Aquecimento Global 

Objetivo: Elaborar um artigo científico com o tema Aquecimento Global causas e 

consequências. 

Propor medida de intervenção para amenizar o problema.  

Etapa 1: Exibição de vídeos, aulas de química para estudo das reações químicas 

envolvidas. Discussão e divisão de tarefas.  

Etapa 2: Elaboração do texto com auxílio dos professores orientadores.  

Etapa 3: Correção e crivo dos professores, acerca de erros e possível plágio. 

Etapa 4: Formatação e impressão. 

Etapa 5: Divulgação dos trabalhos. 
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Ouro Negro 

 

Por ser uma das principais fontes de energia do planeta; o petróleo é sinônimo de 

riqueza e poder para um país. Considerado Ouro negro, por ter grande valor econômico. 

A formação do petróleo é caracterizada pelo acúmulo de material orgânico sob 

condições específicas de pressão e isolamento em camadas do subsolo de bacias sedimentares, 

sofrendo transformações por milhares de anos. Além de estar em uma bacia sedimentar, os 

requisitos primários para que se venha eventualmente a localizar um reservatório de petróleo 

são a presença de algum tipo de rocha reservatório (geralmente porosa) coberta por uma rocha 

seladora (que impediu que o óleo escapasse para a superfície, vindo a se dissipar). 
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Ao contrário do que imagina o senso comum, o petróleo raramente se encontra 

acessível próximo à superfície, jorrando de forma espontânea e abundante. Aprisionado em 

rochas porosas, a extração deste óleo precisa ser feita por equipamentos que perfurem as 

camadas rochosas e exerçam a pressão necessária para que o óleo venha até a superfície - 

quase sempre misturado com sedimentos e gás. Quando a rocha reservatório não possui boa 

permeabilidade, pode ser necessário fraturá-la para então recuperar o óleo. Existem casos em 

que, mesmo comprovada a presença de petróleo, não é vantajoso comercialmente ou 

tecnicamente viável extraí-lo. 

A composição química do petróleo é uma combinação complexa de hidrocarbonetos 

(carbono e hidrogênio), podendo conter também quantidades pequenas de nitrogênio, 

oxigênio, compostos de enxofre e íons metálicos. Um exemplo comum - que pode variar de 

amostra para amostra - da proporção entre os componentes do petróleo seria: 

Carbono - 82% - é o elemento predominante no petróleo 

Hidrogênio - 12% - atua com o carbono formando as moléculas 

Nitrogênio - 4% - encontrado na forma de amina 

Oxigênio - 1% - muito pouco é encontrado  

Sais - 0,5% - raramente aparecem 

Metais (ferro, cobre etc.) - 0,5% - considerados como resíduos 

O petróleo bruto é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, que precisam ser 

separados por diversos processos para formar os derivados utilizados pelos consumidores e 

pela indústria em geral. 

Na etapa inicial do refino, o petróleo bruto é aquecido e as diferentes cadeias de 

hidrocarbonetos são separadas de acordo com as faixas de temperaturas de ebulição. Cada 

comprimento de cadeia tem uma propriedade diferente, que a torna útil de uma maneira 

específica. A partir do petróleo bruto se pode obter: 

 gás de petróleo: gás residual com 1 a 2 átomos de carbono, usado para aquecimento e para 

a indústria; 

 gás liquefeito de petróleo (GLP): com 3 a 4 átomos de carbono, usado principalmente para 

cozinhar; 

 nafta: com 5 a 10 átomos de carbono, é um produto intermediário que irá se transformar 

em gasolina ou servirá de matéria-prima para a indústria petroquímica; 

 gasolina: com 5 a 8 carbonos, é utilizada como combustível para motores do ciclo Otto*. É 

uma nafta que se transformou em gasolina por outros processos químicos; 

 querosene: com 11 a 12 carbonos, é usado principalmente como combustível para turbinas 

de jatos, além de outras aplicações; 



 

47 
 

 óleo diesel: com 13 a 18 carbonos, é um combustível usado principalmente em transporte 

rodoviário e aquaviário, em motores do ciclo diesel, além de ser utilizado também em 

termoelétricas e para aquecimento; 

 óleo lubrificante: com 26 a 38 carbonos, é usado principalmente na lubrificação de 

motores e engrenagens e como matéria-prima para graxas; 

 óleo combustível: até 39 carbonos, é utilizado principalmente como fonte de calor no 

segmento industrial; 

 resíduos: até 80 carbonos, servem como material inicial para a fabricação de outros 

produtos. Nesta faixa de compostos mais pesados estão: coque, asfalto, alcatrão, breu, 

ceras e outros. 

 

Texto retirado do site da ANP  Petróleo - disponível http://www.anp.gov.br/petroleo-e-derivados2/petroleo 

 

 

 

Roteiro de aula 

Eixo: Energia 

Habilidades: Reconhecer o petróleo como combustível fóssil. 

Conhecer o uso do petróleo como fonte esgotável de energia. 

Conhecer os principais derivados do petróleo, como, por exemplo, os combustíveis e os 

plásticos. 

Reconhecer métodos de separação de misturas, utilizados na extração e refinaria do petróleo.  

Relacionar aspectos do uso industrial e do uso social dos derivados de petróleo com os 

impactos ambientais. 

Conhecer as fórmulas de alguns combustíveis mais comuns, como os hidrocarbonetos. 

 

Duração: 02 aulas. 

Conteúdo: Orgânica - Hidrocarbonetos 
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Recurso:  

Vídeo: A origem do Petróleo - HRT 

https://www.youtube.com/watch?v=yhzvnpK7hPs 

Vídeo: O que é Petróleo - Petrobrás 

https://www.youtube.com/watch?v=oOKPUBk1SUQ  

Vídeo: Petróleo e seus derivados 

https://youtu.be/L7EVno8DfFo?list=RDL7EVno8DfFo  

Simulador de nomes 

http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/02_021/03/01/principal

.htm  

 

Vídeo 1: A origem do Petróleo – HRT  

  

Esse é um vídeo curto de 1min e 34s explica de forma bem simples sobre a formação 

do petróleo. Nomeia as rochas onde o petróleo é depositado.  

Vídeo 2: O que é Petróleo – Petrobrás (duração: 8min e 12 seg) 

 

Esse vídeo, produzido pela Petrobrás, conta a 

história da descoberta do Petróleo, sua extração, 

https://www.youtube.com/watch?v=yhzvnpK7hPs
https://www.youtube.com/watch?v=oOKPUBk1SUQ
https://youtu.be/L7EVno8DfFo?list=RDL7EVno8DfFo
http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/02_021/03/01/principal.htm
http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/02_021/03/01/principal.htm
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derivados e utilização, elucida a importância dessa fonte de energia para a sociedade.  

 

 

Vídeo 3: Petróleo e seus derivados (duração: 29min e 02seg) 

Esse documentário explica por meio de uma visita a uma refinaria todos os processos da 

obtenção dos derivados do petróleo, funcionamento da empresa em relação à segurança dos 

empregados, métodos de separação e analises químicas também são apresentados. Apesar de 

ser extenso é bem interessante conhecer todos os passos, as técnicas, o cuidado que uma 

indústria de grande porte precisa ter. 

Após a apresentação dos vídeos o professor apresenta a parte química do Petróleo, 

hidrocarbonetos simples e nomenclatura de alguns compostos. Na sala de informática o aluno 

poderá conhecer alguns nomes de compostos orgânicos. A ideia é que ele tente perceber como 

se dá a nomenclatura, uma vez, que se trata de alunos do 1° ano do ensino médio e que não 

conheça as regras de nomenclatura. 
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O simulador apresenta a fórmula estrutural, o aluno preenche as características e o simulador 

sugere o nome. 

 Tipo de 

ligação 

N° carbonos 

cadeia 

principal 

Radical Posição 

do 

radical 

Nomenclatura Fórmula estrutural 

alcano       

      

      

      

      

alceno       

      

      

      

      

alcino       
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ciclano       

      

      

      

      

cicleno       

      

      

      

 

Com essa tabela preenchida o aluno poderá perceber a diferença entre as estruturas e seus 

respectivos nomes sugeridos pela IUPAC. 

 

 


