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1º Encontro - Discutindo sobre modelos e analogias. 

                    - Classificando substâncias em sólidos, líquidos ou gasosos. 

 

Objetivos:  

 

- Abordar o conceito de modelo e analogia. 

- Apresentar os diversos tipos de modelos existentes e sua importância para o 

processo de ensino aprendizagem. 

- Construção de um modelo para substâncias e/ou materiais a partir do 

comportamento dos gases. 

- Apresentar critérios gerais para classificar os materiais. 

- Abordar o conteúdo de estados físicos da matéria. 

 

Conceitos abordados:  

 

- Modelos e analogias. 

- Modelos científicos, curriculares e didáticos.  

- Mudanças de estado físicos: 

 Fusão 

 Solidificação 

 Vaporização 

 Condensação 

 Sublimação 

 

Princípios teóricos: 

 

O ensino aprendizagem da química exige dos alunos a capacidade de utilizar 

raciocínio abstrato na abordagem de alguns conceitos estudados nessa ciência. 

Essa é uma tarefa difícil, pois muitas vezes necessita da utilização de ferramentas 

didáticas como modelos e analogias para auxiliar o professor durante as aulas. 

Os modelos são representações de uma ideia, fenômeno ou objeto que 

apresentam relações ou analogias com os mesmos, mas que possuem alguns 

aspectos diferentes do objeto de estudo, e apresentam como função prever, explicar 



ou descrever os fenômenos do mundo natural. Uma analogia é uma comparação 

entre dois domínios, um conhecido (alvo) e um desconhecido (análogo). Os termos 

modelo e analogia geralmente são utilizados como sinônimos, visto que em toda 

analogia tem um modelo, e que os modelos guardam analogias (semelhanças e 

relações).  

É importante destacar que os modelos desempenham diferentes papeis 

como, contribuir com a visualização de entidades abstratas, ajudar na explicação, 

favorecer a reflexão, motivar e incentivar a criatividade dos alunos, e nesse sentido 

será apresentado as principais características de três modelos distintos: modelos 

científicos, modelos curriculares e modelos didáticos. 

Modelos científicos: são os modelos construídos em um contexto específico, 

modelos vigentes que foram verificados e aceitos pela comunidade científica.  

Modelos curriculares: são modelos elaborados a partir dos científicos, são 

versões simplificadas, considerados apropriados para ensinar aos estudantes do 

ensino básico, e são criados por elaboradores do currículo e autores de livros 

didáticos.  

Modelos didáticos: são representações que buscam resolver problemas 

escolares e que tragam sentido aos alunos, esses são criados para alcançar a 

compreensão dos modelos curriculares. 

 O professor deve deixar claro aos alunos que modelo é uma imagem 

da realidade que construímos para tentar ajudar a entendê-la e que devem existir 

aspectos comuns entre ele e a realidade para que possa representá-la. 

 

Atividade 1- Discutir o significado da palavra modelo coletivamente com os 

alunos a partir da pergunta inicial: 

 

Quando escutam a palavra modelo do que vocês lembram? 

 

Após essa discussão inicial com os alunos serão mostradas imagens 

relacionadas aos diferentes significados da palavra modelo apresentando suas 

principais características.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de boneca que representa padrão de beleza. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Modelo como representação de escala reduzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modelos como exemplares de um objeto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Representação simplificada de um modelo na ciência (Lado esquerdo fita do DNA, lado direito 

proposição do modelo atômico de Rutherford). 

 

Em seguida ressaltar para os alunos a ideia de modelo como representação 

de um objeto, fenômeno ou ideia, destacando que na última figura não se trata de 

uma redução ou exemplar de um objeto, mas de uma representação elaborada com 

o objetivo de tentar representar uma estrutura ou conceito na ciência.  

 

Tempo da atividade: 15 minutos. 

 

Atividade 2- A turma será dividida em pequenos grupos, e a cada grupo será 

entregue uma seringa, onde os alunos reproduzirão os movimentos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens 

 

Em seguida os alunos observarão a figura abaixo e logo após serão 

solicitados a propor seus próprios modelos para o ar antes e depois da 

transformação.  

 

 



 

 

 

 

 

 

                              

Fonte: Google imagens 

   

Tempo da atividade: 35 minutos. 

 

Atividade 3- Utilizando um termômetro laboratorial, um aluno do grupo será 

solicitado a segurar firmemente por algum tempo o bulbo do termômetro, o grupo 

observará o que ocorrerá com a coluna do líquido, registrará o observado e em 

seguida irão propor um modelo para o líquido antes e depois da dilatação que 

explique o fato da dilatação da coluna de mercúrio.  

 Após esse momento, será realizado um debate na classe sobre os 

modelos criados e caso necessário os alunos irão reformular seu modelo e 

representá-lo novamente no caderno. 

Antes de iniciar a próxima atividade é importante discutir sobre os fenômenos 

que ocorrem com as mudanças de estados físicos das substâncias.  

O estado físico de uma substância depende das condições de pressão e 

temperatura que se encontra, o esquema abaixo mostra as transformações que 

podem ocorrer com uma substância quando é submetida a um aquecimento ou 

resfriamento. 

                                                    

 

                                                         

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. 



Observando a representação acima temos as seguintes definições para cada 

processo: 

Fusão: mudança do estado sólido para o líquido que ocorre quando a 

substância é aquecida a determinada temperatura. 

Vaporização: mudança do estado líquido para o gasoso que ocorre quando o 

material é aquecido a determinada temperatura. 

Condensação: é a mudança do estado de gasoso para o líquido. 

Sublimação: é a mudança direta do estado sólido para o estado gasoso. 

 

Atividade 4 – Em um tubo de ensaio preso a uma garra de madeira será 

colocado um pedaço de vela que em seguida será aquecido numa lamparina, os 

alunos irão observar o experimento realizado pelo professor, anotar as observações 

e elaborar uma explicação para o fato observado. 

 

Tempo da atividade: 25 minutos. 

 

2° Encontro- Água e suas propriedades 

 

Objetivos: 

 

- Procurar conscientizar os alunos sobre o uso dos recursos hídricos. 

- Favorecer a observação e a identificação das fases do ciclo hidrológico. 

 

Conceitos abordados: 

- Ciclo hidrológico. 

- Propriedades e estados físicos da água. 

- Temperatura. 

- Solubilidade  

 

Atividade 1- Será apresentada a imagem abaixo que representa os 

processos que ocorrem durante o ciclo da água na natureza, em seguida será 

solicitado aos alunos que identifique as mudanças de estados físicos que ocorrem 

durante o ciclo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. 

 

 

Tempo da atividade : 10 minutos  

 

Atividade 2- A atividade será iniciada com alguns questionamentos a respeito 

da água: 

- De onde vem água que utilizamos? 

- Como essa substância chega em nossas casas apropriada ao consumo 

humano? 

- Quais as formas de utilização sustentável da água que podem evitar sua 

escassez no futuro? 

 

Em seguida os alunos formarão duplas, para leitura e discussão do texto 

disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=2316&pg=109, a partir da 

leitura será solicitado aos alunos que destaquem os principais pontos do texto que 

lhes chamaram atenção. 

  

 É importante destacar que a água é o solvente universal por ser a 

substância que dissolve maior quantidade de solutos, como exemplo, podemos citar 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=2316&pg=109


a água do mar, que é uma solução aquosa contendo muitos sais (como NaCl, MgCl2, 

MgSO4, CaSO4 e KCl, entre outros).  

Tempo da atividade: 40 minutos 

 

Atividade 3 - Será realizado um levantamento das idéias prévias dos alunos 

acerca do conceito em questão, tentando assim identificar o que o aluno sabe sobre 

o tema. Será então realizada a seguinte pergunta:  

 

Para vocês o que significa o termo solúvel? 

 

Logo após, realizar um experimento utilizando três recipientes (pode ser 

copos de vidro), onde no primeiro, deverá ser colocado um pouco de água e um 

pouco de álcool, agitar a mistura, e observar seu aspecto. O Mesmo procedimento 

deve ser realizado para o segundo copo contendo agora água e gasolina e para o 

terceiro copo colocando gasolina e álcool. Os alunos devem fazer uma descrição 

macroscópica e elaborar um modelo de partículas mostrando como estão as 

espécies químicas em cada sistema, buscando assim que eles façam a 

representação do sistema submicroscópico. 

 

   Através dessa atividade é possível introduzir o conceito de fase e o que é 

uma mistura homogênea e heterogênea.  

 

A atividade de elaborar modelos permite ao aluno visualizar conceitos 

abstratos pela criação de estruturas por meio das quais ele pode explorar seu objeto 

de estudo e testar seu modelo desenvolvendo conhecimentos mais flexíveis e 

abrangentes (CLEMENTE, 2000 apud FERREIRA; JUSTI, 2008).  

 

 

Tempo da atividade: 50 minutos 

 

3º encontro - Caracterizando materiais e substâncias. 

                    - Como se ligam os átomos e as moléculas. 

                    - Metais e suas propriedades. 

 



Objetivos:  

- Entender como ocorre as ligações químicas. 

- Compreender a formação de espécies iônicas. 

- Diferenciar os tipos de ligações existentes entre os compostos. 

 

          

Conceitos abordados: 

- Condutividade elétrica das soluções. 

- Propriedades das Substâncias iônicas e moleculares. 

- Ligações químicas: 

 Ligação iônica 

 Ligação covalente 

 Ligação metálica 

 

 A solubilidade é a capacidade que uma substância apresenta de ser 

dissolvida em outra. Isso acontece, por exemplo, quando adicionamos um pouco de 

sal em um copo contendo água, observamos que dependendo da quantidade de sal 

adicionado ocorre a dissolução completa dessa substância na água. 

 

            

Mas por que existem substâncias que se dissolvem em água e outras 

não? 

 

 

 

Antes de iniciarmos nossa discussão sobre o fenômeno da dissolução das 

substâncias vamos entender um pouco de como essas são constituídas. A formação 

das diversas substâncias existentes só é possível devido à união que ocorre entre 

os átomos dos elementos químicos. Dois dos principais tipos de interações que são 

estabelecidas pelos átomos são denominadas ligação iônica e ligação covalente.  

Para diferenciar as interações entre os átomos na formação das substâncias 

realizaremos inicialmente a atividade abaixo onde será observada uma das 

propriedades dos materiais, a condução de corrente elétrica e dessa forma conhecer 

as características dos átomos presentes nas diversas substâncias. 



 

Atividade 1- A turma irá observar um experimento sobre condutividade das 

substâncias, que mostra a condutividade de vários materiais do cotidiano. Em 

seguida será realizada a seguinte pergunta:  

 

Por que o cloreto de sódio conduziu corrente elétrica quando em 

solução aquosa e não conduziu corrente no estado sólido? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. 

 

A partir da atividade será solicitado aos alunos que representem como eles 

imaginam a movimentação das partículas no estado sólido e no estado líquido. 

Durante a realização do experimento os alunos poderão observar que 

algumas substâncias são capazes de conduzir corrente elétrica e outras não. 

 

 

Que características dos átomos podem contribuir para 

condutividade elétrica dos materiais? 

 

 

 

 A corrente elétrica é formada a partir da movimentação ordenada de elétrons 

se deslocando em um fio, algumas substâncias quando dissolvidas na água tem a 

capacidade de tornar a solução em condutora de eletricidade, essas substâncias são 

denominadas eletrolíticas, e esse comportamento pode ser explicado através da 

formação de espécies iônicas na solução. Veja a figura abaixo: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. 

 

 Para que os alunos possam compreender melhor esse processo, o 

professor poderá mostrar uma animação do cloreto de sódio em água disponível em: 

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf. 

 Nesse encontro será introduzido o conceito de ligações químicas, através 

de uma aula expositiva e dialogada. 

 

As substâncias iônicas são formadas por espécies químicas que quando em 

solução aquosa, se dissociam formando espécies iônicas que podem ser 

denominadas cátions (espécies carregadas positivamente) ou ânion (espécies 

carregadas negativamente).  A forma como essas espécies se organizam em 

minerais e substâncias inorgânicas recebe o nome de retículo cristalino, sendo o 

arranjo formado devido à força eletrostática existente entre essas espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. 

 

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf


As forças atrativas e repulsivas não explicam todos os tipos de ligações 

químicas, e, portanto outros modelos explicativos são usados, como a regra do 

octeto, que também apresenta suas limitações. De acordo com essa regra os 

átomos dos elementos químicos ao estabelecer uma ligação obtêm configuração 

eletrônica parecida com um gás nobre, apresentando oito elétrons no último nível de 

energia, com exceção do átomo de hélio que possui numero atômico igual a dois. 

 Dessa forma para representar a ligação iônica podemos utilizar o 

modelo de Lewis, que mostra os elétrons da camada de valência (último nível de 

energia do átomo) dos átomos participantes do composto. 

         Ainda de acordo com o experimento da atividade inicial os alunos 

poderão observar que nem todas as substâncias ali presentes quando dissolvidas 

em água conduzem corrente elétrica, isso ocorre porque essas substâncias são 

constituídas por espécies eletricamente neutras, não ocorrendo formação de 

espécies iônicas entre seus átomos, o que origina outro modelo de ligação química, 

a ligação covalente. E esse tipo de ligação ocorre entre elementos não metálicos e 

entre átomos de hidrogênio com não metais, diferente da ligação iônica que ocorre 

por meio da interação eletrostática entre cátions e ânions, sendo nesse caso 

formada por espécies que originalmente se caracterizam como metais e não metais. 

 Como discutido anteriormente, a forma como as espécies iônicas se 

organizam em minerais e substâncias inorgânicas recebe o nome de retículo 

cristalino, mas como se organizam os átomos nos compostos moleculares? 

 A distribuição dos átomos nas moléculas ocorre em três dimensões e 

essa organização é fundamental porque as propriedades das substâncias não estão 

somente relacionadas com sua composição química, mas com forma geométrica de 

suas moléculas.   

Um dos modelos utilizados que explicam essa disposição é o modelo da 

Teoria da repulsão entre os pares de elétrons da camada de valência que 

contribui para a compreensão de como os elétrons estão distribuídos ao redor do 

átomo formando as ligações. Os elétrons de valência são distribuídos aos pares e 

permanece a maior distância possível um dos outros, obtendo desse modo a menor 

repulsão entre eles.  

Nesse modelo o átomo que liga todos os outros na molécula é denominado 

átomo central, os que se ligam ao central ficam distribuídos de acordo com a 

orientação espacial dos elétrons ligantes (pares de elétrons que participam da 



ligação). Há ainda os pares de elétrons que não participam das ligações que são 

chamados não ligantes.  

Para compreender melhor essa distribuição dos átomos podemos fazer uma 

analogia utilizando balões de festa, como representado na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. 

 

 Após enchermos dois balões e amarrá-los pela boca, como ilustrado na 

situação 1, observamos que esses permanecem afastados o máximo possível um 

do outro, o mesmo ocorre na situação 2, quando amarramos três balões e na 

situação 3, com quatros balões amarrados. Dessa forma se unirmos os centros 

imaginários obtemos na sequência um seguimento de reta, um triângulo e um 

tetraedro. 

Desse modo a distribuição espacial dos átomos pode ser realizada através do 

uso de esferas (para representar os átomos) e barras (para representar as ligações) 

esse modelo permite prever as estruturas espaciais das moléculas, no caso sua 

geometria, que é responsável por muitas propriedades das substâncias. Vejamos os 

exemplos na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. 

 

Atividade 2- Cada aluno irá escolher e construir um modelo utilizando 

material alternativo (bolinha de isopor, palitos de espeto, palitos de fósforo, canetas 

coloridas, tinta guache) para representar os arranjos espaciais formados pelas 

moléculas presentes no quadro 14 abaixo. Após esse momento os alunos irão 

socializar suas estruturas com a turma e em seguida preencher a tabela 03. 

 

Quadro 14- Representa as moléculas utilizadas na atividade dois do terceiro 

encontro. 



 

 

 

                                H2S                                        CCl4  

                                                 BF3  

                             PH3                                  BeH2  

  

 

                               CS2                                                   HCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Tempo da atividade: 50 minutos. 

 

Como observamos no experimento sobre condutividade elétrica realizado 

anteriormente, compostos iônicos no estado sólido e compostos moleculares são 

maus condutores de corrente elétrica, diferente dos sólidos metálicos que são bons 

condutores elétricos. Existem vários modelos que explicam essa característica dos 

metais apresentarem alta condutividade elétrica, um deles considera que o metal 

sólido é constituído de cargas positivas (esferas grandes), rodeados de elétrons 

livres (esferas menores) que se movimentam por todo metal, essa interação entre 

átomos envolvidos por seus elétrons de valência que se movimentam livremente é 

Representação molecular Representação geométrica 

  

  

  

  

  

  

  



denominado ligação metálica. Vejamos abaixo a imagem e a simulação que 

representa a movimentação dos elétrons ao redor dos centros positivos, disponível 

em:  https://www.youtube.com/watch?v=s0jtticPUmU.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Google imagens 

 

  Para sistematização dos conceitos abordados durante as aulas sobre 

ligações químicas o professor poderá utilizar o mapa conceitual abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. 

                                                    

                 

4º Encontro – Interações Intermoleculares. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s0jtticPUmU


Objetivos: 

 

- Discutir a solubilidade das substâncias com base nas interações intermoleculares. 

- Descrever as diferentes as interações intermoleculares. 

- Discutir sobre os aspectos que diferenciam as ligações de hidrogênio dos demais 

tipos de interações intermoleculares. 

 

Conceitos abordados: 

 

- Polaridade. 

- Interações intermoleculares. 

 

Na ligação covalente nem sempre as cargas são distribuídas de forma 

homogênea, isso contribui para que partes distintas das moléculas fiquem positivas 

e outras negativas. As moléculas que apresentam a formação de pequenos polos 

elétricos positivos e negativos são designadas polares, se diferenciado das 

moléculas apolares, onde não ocorre formação de polos elétricos. As figuras abaixo 

e o simulador disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sBZfPmIcS-

E&list=PLrSZN6sInjqBa5EZAx7Wp39-YEpn2F60E ,  ilustram a nuvem eletrônica de 

uma molécula polar e apolar respectivamente. 

 

 

 

 

 

         Molécula polar                                                   Molécula apolar 

 

Fonte: Google imagens 

 

                     

                    Como ocorre a formação das moléculas polares e moléculas apolares? 

                        

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sBZfPmIcS-E&list=PLrSZN6sInjqBa5EZAx7Wp39-YEpn2F60E
https://www.youtube.com/watch?v=sBZfPmIcS-E&list=PLrSZN6sInjqBa5EZAx7Wp39-YEpn2F60E


 

As substâncias químicas podem ser classificadas em polares ou apolares. 

Uma molécula que apresenta somente ligações covalentes apolares será 

classificada como substância apolar, porém não necessariamente uma molécula que 

apresenta ligações covalentes polares será considerada uma substância polar, isso 

vai depender como ocorre a distribuição de cargas, se a distribuição resultante for 

homogênea, a molécula será apolar, caso contrário, será polar. A polaridade das 

moléculas permite fazer a previsão de algumas de suas propriedades, uma delas a 

solubilidade. 

Com base nas interações existentes entre as substâncias polares e apolares 

uma regra que permite prever a solubilidade das substâncias é a seguinte: 

 

 

Substâncias polares tendem a se dissolver bem em substâncias polares e 

substâncias apolares tendem a se dissolver bem em substâncias apolares, 

substâncias polares se dissolvem pouco em substâncias apolares.1 

 

 

Dessa forma podemos compreender propriedades como a solubilidade e as 

interações existentes entre as moléculas, e a relação entre as interações e o estado 

de agregação da matéria. As interações que ocorrem entre as moléculas são 

chamadas interações de Van der Waals e são classificadas em: 

Interações dipolo-dipolo induzido ou força de London: ocorre quando 

moléculas apolares se aproximam induzindo a formação de dipolos instantâneos, 

dessa forma os dipolos formados permitem interações mais fortes entre as 

moléculas, explicando a atração entre moléculas apolares. Vejamos a simulação 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DWSgJM2dq_Y.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro Química Cidadã. 

https://www.youtube.com/watch?v=DWSgJM2dq_Y


Essa é uma informação explicativa para o estudo da solubilidade de 

substâncias químicas no nível médio de ensino. Porém, outros fatores que 

determina a solubilidade das substâncias pode ser estudado em um curso de 

graduação de química do ensino superior.  

Interações dipolo-dipolo: ocorre entre moléculas que apresentam dipolos 

permanentes, ou seja, apresentam distribuição de cargas heterogênea fazendo com 

que as moléculas interajam umas com as outras devido a atração eletrostática entre 

os dipolos opostos. É possível também que haja interações entre moléculas de 

dipolo permanente e dipolo induzido, isso explica a dissolução, por exemplo, do iodo 

(I2) em água. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 (Fonte: Livro Química Cidadã) 

 

Ligações de Hidrogênio ocorre quando as substâncias têm átomos de 

hidrogênio ligados a átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio, átomos que formam 

ligações muito polarizadas, dessa forma as moléculas estão unidas com mais 

intensidade, visto que os átomos de hidrogênios parcialmente carregados 

positivamente são atraídos por átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio das moléculas 

vizinhas. Propriedades como temperatura de fusão e ebulição estão associados as 

interações intermoleculares, desse modo quando maior a intensidade da interação 

entre as moléculas, maior será a temperatura de ebulição. 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 36  (Fonte: Livro Química Cidadã) 



 

Atividade 1-. No caderno os alunos irão construir uma tabela como a 

apresentada a seguir e completar a coluna que está em branco com os resultados 

observados durante o experimento. 

 

Tabela 4. Materiais utilizados. 

Material 1 

(colocados no béquer até 

metade do volume) 

Material 2 

(adicionado ao material do 

béquer com a colher) 

Dissolvem-se 

(sim ou não) 

Refrigerante Sal de cozinha   

Refrigerante Óleo de soja   

Refrigerante Vinagre ou parafina  

Refrigerante Vaselina ou parafina  

Óleo de soja Sal de cozinha   

Óleo de soja Vinagre   

Óleo de soja Vaselina ou parafina  

Vinagre  Sal de cozinha  

Vinagre  Vaselina ou parafina  

Vaselina ou parafina  Sal de cozinha  

 

 

 Para realizar a atividade são necessários os seguintes materiais: 

 

Materiais utilizados: 

- 10 béqueres de 200 mL (ou copos) 

- Vaselina ou parafina líquida 

- Refrigerante colorido 

- Óleo de soja 

- Sal de cozinha 

- Vinagre branco 

- colher pequena descartável  

 



Com base nos dados obtidos da tabela e sabendo que o cloreto de sódio tem 

o comportamento típico das substâncias iônicas e o óleo de soja, o vinagre e a 

vaselina são materiais cujos principais componentes são substâncias moleculares e 

levando em consideração que água (contida na solução de refrigerante) também é 

uma substância molecular. Os alunos irão responder alguns questionamentos: 

 

1. Os materiais moleculares apresentam o mesmo comportamento com 

relação à dissolução? 

2. Quais substâncias (água, óleo de soja, vaselina ou parafina e vinagre) tem 

comportamento semelhante ao do sal de cozinha? 

3. Considerando que o sal de cozinha é uma substância iônica, que diferença 

deve existir entre as substâncias que você classificou no item anterior, de tal modo 

que um permita a separação dos íons cloreto e o outro não? 

4. Ocorre ou não dissolução entre materiais moleculares? Que conclusões 

você pode extrair desse experimento? 

 

   A atividade anterior nos mostra que há dissolução de cloreto de sódio 

(substância iônica) em água (substância molecular), mas que este não se dissolve 

em óleo (outra substância molecular). Observamos também que uma substância 

molecular (água) pode não dissolver outra substância molecular (óleo). Uma 

possível diferença entre as substâncias moleculares está na distribuição de cargas 

elétricas em suas moléculas. Enquanto certas moléculas apresentam suas cargas 

elétricas distribuídas de forma homogênea, outras apresentam distribuições 

diferenciadas. As moléculas que apresentam distribuição homogênea de cargas 

elétricas são denominadas apolares (óleos), enquanto moléculas que apresentam 

distribuição heterogênea são denominados polares (água e álcool). 

 

Atividade 2-. A partir da observação da atividade os alunos serão divididos 

em grupos, em seguida cada grupo irá construir um modelo concreto utilizando 

materiais alternativos escolhido pelos mesmos que represente as interações 

existentes entre as moléculas das substâncias.  Posteriormente os alunos irão 

apresentar os modelos criados discutido sua abrangência e limitações. 

 

Tempo da atividade: 50 minutos 



 

5º Encontro – Separando as substâncias. 

 

 

Conteúdos conceituais: 

 Misturas homogêneas e heterogêneas. 

 Separação de fases: destilação. 

 

Na natureza dificilmente encontramos substâncias de forma isolada, essas 

são encontradas na forma de misturas (associação de duas ou mais substâncias) 

que podem ser divididas em misturas homogêneas (que apresentam as mesmas 

características em toda sua extensão) e misturas heterogêneas (que apresentam 

características diferentes em sua extensão, onde cada região que possui o mesmo 

aspecto é chamada de fase). 

A separação das substâncias de uma mistura pelo processo de destilação 

está associada aos diferentes pontos de ebulição que essas apresentam, essa 

diferença de ponto de ebulição ocorre devido a existência de interações 

intermoleculares com diferentes intensidades. 

Dessa forma as atividades realizadas a seguir têm como objetivo auxiliar a 

compreensão dos alunos a cerca da separação de substâncias de uma mistura 

sendo utilizados como exemplo dois processos: destilação e filtração. 

 

Atividade 1- Discussão do artigo Destilação: a arte de extrair “virtudes”. Os 

alunos serão divididos em duplas e realizarão a leitura do artigo disponível no site 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc04/historia.pdf, em seguida devem discutir entre 

si a leitura pontuando e definindo as mudanças de estados físicos que ocorrem 

durante o processo que deve ser registrado em seu caderno. Posteriormente os 

alunos serão solicitados a debater sobre os conceitos formados, após esse 

momento o professor deve apresentar aos alunos a modelização do processo de 

destilação disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VQ-x5LOsE6Y e se 

necessário os alunos deverão reformular os conceitos elaborados anteriormente. 

 Destaque para os alunos que o princípio da destilação se baseia na 

diferença das temperaturas de ebulição das substâncias e que para a realização da 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc04/historia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VQ-x5LOsE6Y


técnica é necessário energia para produzir a evaporação e diminuição da 

temperatura para a condensação. 

Tempo de atividade: 50 minutos 

 

Atividade 2. A partir dos modelos criados na atividade 2 do encontro anterior 

os alunos irão discutir a relação entre as interações intermoleculares e o processo 

de destilação. 

Tempo de atividade: 50 minutos. 

 

Atividade 3- Nessa atividade será solicitado aos alunos a elaboração de um 

mapa conceitual sobre os conteúdos abordados durante as aulas com o objetivo de 

avaliar a compreensão dos alunos. 

 

 Para a criação dos mapas conceituais pelos alunos o professor deverá 

explicar as regras para elaboração do mapa de conceitos, e para exemplificar 

poderá usar o mapa conceitual sobre ligações químicas da aula anterior. 
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