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RESUMO

BARROS, Carlos Eduardo dos Santos. Lâmpada de Lava para o estudo das Forças
Intermoleculares: uma proposta de experimentação investigativa. Rio de Janeiro, 2012.
Monografia (Curso de Especialização em Ensino de Química) - Instituto de Química,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Tarefa difícil nos dias de hoje é tornar o conteúdo de ensino de química interessante e
aceitável aos olhos do aluno. Faz-se necessário ao professor buscar cada vez mais formas
diferentes para ensinar uma ciência considerada das mais abstratas. Neste ínterim propõe-se a
execução de um experimento muito interessante, que prende a atenção do observador,
intrigando e estimulando a entender seu funcionamento. Trata-se da “Lâmpada de Lava”,
também conhecida como lava-lamp. Um experimento de média complexidade em sua
execução, mas de grandes possibilidades na exploração de conteúdos em química tais como:
forças intermoleculares, solubilidade, polaridade, tensão superficial, densidade, entre outros.
Para isto foram escolhidas turmas de duas escolas, dos municípios do Rio de Janeiro e de
Duque de Caxias. As turmas escolhidas foram divididas em turmas teste e controle, onde a
análise entre elas foi feita através de questionário específico. O principal objetivo deste
trabalho é testar a viabilidade da montagem do experimento em sala de aula e seu potencial
didático no ensino de diversos temas em Química. A execução do experimento mostrou que
os objetivos propostos foram plenamente alcançados, mostrou também grandes problemas da
educação em Química nas turmas avaliadas, independentemente se teste ou controle, dando
um panorama valioso do que precisa ser feito para a melhora do ensino de Química de um
modo geral.

Palavras chave: Ensino de Química, forças intermoleculares, experimentação investigativa.
Rio de Janeiro
2012
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ABSTRACT

BARROS, Carlos Eduardo dos Santos. Lâmpada de Lava para o estudo das Forças
Intermoleculares: uma proposta de experimentação investigativa. Rio de Janeiro, 2012.
Monografia (Curso de Especialização em Ensino de Química) - Instituto de Química,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A difficult task nowadays is to make the content of teaching chemistry interesting and
acceptable for the students. It is necessary to seek teacher increasingly different forms to
teach a science considered very abstract. In this way a very interesting experiment was
proposed to keep the viewer's attention, intriguing and stimulating them to understand its
functioning. This is the "Lava Lamp": an experiment of medium complexity in its execution
but of great possibilities to explore contents in chemistry as intermolecular forces, solubility,
polarity, surface tension, density, among others. For this classes were chosen two schools of
the municipalities of Rio de Janeiro and Duque de Caxias. The classes selected were divided
into control and test groups and the analysis was made between them through a specific
questionnaire. The main objective of this study is to test the feasibility of assembling of the
experiment in the classroom and their didactic potential in teaching various topics in
chemistry. The execution of the experiment showed that the proposed objectives were fully
achieved,

also

showed

major

problems

of

education

in

chemistry in

classes

evaluated, regardless if control or test, giving a valuable perspective needs to be done to
improve of the teaching of chemistry in a way general.

Keywords: Teaching of Chemistry, intermolecular forces, investigative experimentation.

Rio de Janeiro
2012
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1. INTRODUÇÃO

“Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um aluno
um simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer
como força formadora ou como contribuição à assunção do educando por si mesmo.”
(FREIRE, 2011, p43) É com este espírito que foi construída esta proposta de ensino,
baseando-se na curiosidade natural e intrínseca presente na espécie humana. Paulo
Freire afirma que “(...) ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 2011, p47) e
esta afirmação cai como uma luva no ensino de Química: a abstração e concentração
exigidas por parte dos estudantes é tamanha que torna-se necessário ao professor de
Química buscar, cada vez mais e mais, metodologias e novas formas para fazê-lo com
maestria.
Por experiência própria, para o ensino de Química, nada mais apropriado que
uma experimentação, nesta proposta, de caráter investigativo. O senso comum é rico em
saberes, não fundamentados é verdade, mas de grande valia para o processo
Ensino/Aprendizagem: Como afirma Ausubel “Conheça o que o aluno sabe e ensine-o
de acordo” (AUSUBEL apud MOREIRA, 1999; p. 163). Ao trabalhar com materiais
alternativos, sucata jogada fora no dia-a-dia, e com materiais comuns como álcool e
óleo, o aluno traz para sala de aula certa “bagagem”, pois conhece o comportamento
destas substâncias. Isto é importante para a experimentação proposta neste trabalho,
pois objetiva justamente isto, a desconstrução do senso comum através da
problematização, da discussão de idéias e do levantamento de hipóteses, para a
compreensão dos fenômenos que observa. É a própria construção do saber científico
através do desenvolvimento das atividades cognitivas.
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Outro ponto importante a ser resgatado neste trabalho é a experimentação como
ferramenta fundamental para o ensino de Química. Acredita-se que são vários os
motivos para a experimentação ter sido praticamente abolida das salas de aula: ausência
de laboratório, falta de recursos para compra de material, salas muito cheias, falta de
tempo para elaboração e execução das práticas, etc. Deve-se citar também que muitos
professores utilizam a experimentação de forma inadequada, valorizando apenas o
aspecto motivador e deixando de lado todo o desenvolvimento cognitivo que esta
proporcionaria (SUART et al., 2009).
Com este intuito, de valorização do aspecto cognitivo, esta proposta esta
dividida em três partes, a saber: apresentação e coleta de material; a montagem e
preparo da solução; e, por último, a observação do experimento e suas conclusões,
sempre tendo o aluno como o centro do projeto. Ele foi o planejador e executor do
experimento, cuja proposta foi elaborada pelo professor, com uso de materiais de sucata
e de fácil aquisição. A construção de uma “lâmpada de lava” de baixo custo,
diferentemente das vendidas em papelarias, começa através da separação de garrafas de
vidro e latas de leite em pó onde, nesta etapa, o aluno terá que adequar o diâmetro da
garrafa ao da lata, observando e analisando o aspecto físico dos objetos. Após esta etapa
o aluno precisará de habilidade e atenção no preparo da solução hidroalcoólica, na
proporção correta de seus componentes. Proporção esta que possibilite o deslocamento
de bolhas de óleo de cozinha, após leve aquecimento do sistema, em função das
densidades relativas da mistura hidroalcoólica e do óleo. A análise da adição de algumas
gotas de surfactante e seu efeito dinamizador na promoção das bolhas de óleo rendeu
algumas boas considerações por parte dos alunos, no que diz respeito à ação tensoativa
daquela substância. Analisando o experimento, em uma abordagem cartesiana, temos
que:
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“Segundo Descartes, para compreender o funcionamento de um
mecanismo – um relógio por exemplo – é preciso decompô-lo,
compreender o funcionamento de cada um de seus componentes
individuais, depois determinar as relações que unem esses diversos
componentes. Em outras palavras, a abordagem cartesiana consiste em
compreender o todo por um conhecimento detalhado das partes”.
(BEN-DOV, 1996, p. 58)

1.1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em atendimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei
9394/1996, em seu artigo 3°, Título II (Dos Princípios e Fins da Educação Nacional), o
ensino será ministrado com base no seguinte princípio, entre outros:
“III – pluralismo de idéias e concepções pedagógicas;”

Aliado ao que diz o artigo 35 da mesma lei sobre as finalidades do Ensino
Médio:
“II - o aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico;
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no
ensino de cada disciplina.”

Outra importante referência sob a qual esta proposta se fundamenta são os
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), que em um de seus
parágrafos ressalta:
“Vale lembrar que o ensino de Química tem se reduzido à transmissão
de informações, definições e leis isoladas, sem qualquer relação com a
vida do aluno, exigindo deste quase sempre a pura memorização,
restrita a baixos níveis cognitivos. Enfatizam-se muitos tipos de
classificação, como tipos de reações, ácidos, soluções, que não
representam aprendizagens significativas. Transforma-se, muitas vezes,
a linguagem química, uma ferramenta, no fim último do conhecimento.
Reduz-se o conhecimento químico a fórmulas matemáticas e à
aplicação de “regrinhas”, que devem ser exaustivamente treinadas,
supondo a mecanização e não o entendimento de uma situaçãoproblema. Em outros momentos, o ensino atual privilegia aspectos
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teóricos, em níveis de abstração inadequados aos dos estudantes.”
(PCNEM parte III, 1997, página 32)

Espera-se com este trabalho alcançar os objetivos propostos na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional de acordo com o proposto nos PCNEM:
“(...) é preciso objetivar um ensino de Química que possa contribuir
para uma visão mais ampla do conhecimento, que possibilite melhor
compreensão do mundo físico e para a construção da cidadania,
colocando em pauta, na sala de aula, conhecimentos socialmente
relevantes, que façam sentido e possam se integrar à vida do aluno.”
(PCNEM parte III, 1997, páginas 32 e 33)

Mas como tornar o conhecimento químico acessível a qualquer aluno do Ensino
Médio? Este é o grande desafio deste trabalho: realizar um experimento que não precise
de reagentes de difícil aquisição, de laboratório ou vidrarias caras, que tenha cunho
ecológico, que instigue o aluno a entendê-lo, que coloque o aluno como executor e não
um mero observador, um experimento que estimule o aluno a discutir e interagir, que
possibilite ao aluno fazer correlações, que tenha real significado e importância quando
correlacionado com a sua vida e os seus problemas sociais; enfim, uma proposta de
ensino atual e dinâmica.
Rogers afirmava que o papel do professor era o de criar uma atmosfera favorável
ao processo de ensino, tornando os objetivos tão explícitos quanto possíveis onde,
“(...) facilitar a aprendizagem é o objetivo essencial da educação, a
melhor maneira de contribuir para o desenvolvimento do indivíduo que
aprende e de aprender ao mesmo tempo a viver como indivíduos. Eu
vejo o processo que permite facilitar a aprendizagem como uma função
capaz de levar a respostas construtivas, provisórias e evolutivas para
certas interrogações muitíssimo importantes que assaltam os homens
hoje”. (ROGERS apud ZIMRING, 2010, p16)

A facilitação da aprendizagem proposta por Rogers leva em conta a valorização
daquele que aprende, através de atitudes positivas e autênticas por parte daquele que
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facilita a aprendizagem, levando-se em conta também o olhar do aluno, percebendo nele
como acontece o processo pedagógico (ZIMRING, 2010, p18).
Considera-se que a experimentação investigativa é uma importante ferramenta
para o professor-facilitador, como exposto por Rogers. Segundo este autor, “A
verdadeira aprendizagem ocorre em grande parte através da ação” e “A aprendizagem é
facilitada quando o aluno participa do processo.” (ZIMRING, 2010, p21).
Giordan (1999) afirma que a experimentação aumenta a capacidade de
aprendizado funcionando como meio de envolver o aluno nos temas em pauta. Afirma
também que:
“(...) A elaboração do conhecimento científico apresenta-se dependente
de uma abordagem experimental, não tanto pelos temas de seu objeto de
estudo, os fenômenos naturais, mas fundamentalmente porque a
organização desse conhecimento ocorre preferencialmente nos
entremeios da investigação. Tomar a experimentação como parte de um
processo pleno de investigação é uma necessidade, (...)” (GIORDAN,
1999, p44)

Para Santos (2005), cabe à educação científica contribuir para preparar o cidadão
a tomar decisões, tendo consciência de seu papel na sociedade, como indivíduo capaz de
provocar mudanças sociais para uma melhor qualidade de vida para todos. Cabe ao
professor-facilitador-educador papel de destaque neste processo, pois é a partir dele que
tudo começa, e é neste espírito que esta proposta de ensino de Química foi elaborada.
Por fim, apropriando-se da visão de Soek e colaboradores,
“(...) o educador precisa ensinar o educando a fazer a leitura do mundo
em que vive, para melhor compreendê-lo. Para tanto, deverá
contextualizar o ensino e problematizá-lo, visando levar o educando à
reflexão e ao desenvolvimento do senso crítico. O estudo da Química
por meio de temas geradores possibilita o trabalho interdisciplinar,
contextualizado, problematizado e propicia a construção e reflexão no
coletivo do conhecimento”. (SOEK, et al, 2009, p.12)
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1.2 – ABORDAGEM PROPOSTA
Na execução deste projeto adotou-se como tema central o estudo das Forças
Intermoleculares, e como temas secundários Solubilidade, Polaridade, Densidade,
Tensão superficial e interfacial e estudo das soluções e dispersões.
A aplicação deste projeto para o ensino médio levou em conta o “Currículo
Mínimo de Química”, apresentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no ano de
2012. Sendo fruto dos esforços de um grupo de trabalho formado por professores da
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e também por professores da própria
Rede Estadual de Ensino, este documento apresentou uma proposta inovadora e ousada
para o currículo de Química do Ensino Médio, sempre caminhando em conjunto com os
currículos mínimos de Física e Biologia, em uma proposta interdisciplinar.
De acordo com este currículo, o tema Forças Intermoleculares deve ser abordado
no quarto bimestre letivo, referente ao primeiro ano do ensino médio, conforme se
observa na Figura 1.

Figura 1: conteúdo programático dado pelo Currículo Mínimo, referente ao 1° ano do Ensino
Médio.

Por questões próprias das escolas aonde este projeto foi aplicado, decidiu-se
abordar o tema principal em turmas de segundo ano do Ensino Médio, pois as mesmas
não tiveram o conteúdo de Forças Intermoleculares abordados na série proposta pelo
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Currículo Mínimo. Para se resgatar o tema em questão, aproveitou-se o conteúdo
abordado no 3° bimestre do segundo ano, que trata de misturas, concentração de
soluções e balanço energético nas reações químicas, como mostra a Figura 2.

Figura 2: Conteúdo programático dado pelo Currículo Mínimo, referente ao 2° ano do Ensino
Médio.

O presente trabalho foi então desenvolvido desta forma, fazendo-se a junção de
temas diferentes do 4º bimestre do 1º ano com o 3º bimestre do 2º ano, a partir da base
comum que os une, resgatando e atualizando um tema que seria deixado de lado, pois,
mesmo antes da implantação do Currículo Mínimo, este tema fazia parte do conteúdo a
ser estudado no quarto bimestre letivo e como acontece em muitas escolas, devido à
falta de tempo, o tema Forças Intermoleculares, acaba sendo deixado de lado. Espera-se,
com a implantação do Currículo Mínimo, neste ano de 2012, sejam corrigidos os
problemas com o extenso currículo e a consequente falta de tempo para trabalhá-lo.

1.2.1 – Forças Intermoleculares
Com o desenvolvimento desta prática objetiva-se colocar um tema, quase
sempre relegado ao segundo plano, em um lugar de destaque. O estudo das Interações
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ou Forças Intermoleculares é de fundamental importância no Ensino Médio, pois é
através dele que se explica o comportamento físico das substâncias, tais como ponto de
fusão e ponto de ebulição. É através deste conceito também que se explica a grande
resistência da madeira através da interação entre as várias hidroxilas (grupos –OH) das
moléculas de celulose e também o próprio cerne do homem, através do pareamento das
bases nitrogenadas, que dão origem à dupla fita de DNA, como revela Atkins (2012, p.
179).
O que faz com que o óleo de cozinha forme bolhas frente à solução
hidroalcoólica? Será que é o mesmo que acontece quando temos um derramamento de
petróleo em alto mar? O petróleo é como o óleo de cozinha? Por que ficam em cima da
água e não em baixo, já que são mais grossos (viscosos)? Perguntas como estas foram
feitas pelos alunos durante as aulas, refletindo o despertar da curiosidade e a formação
de conceitos característicos da experimentação investigativa.
As Forças Intermoleculares são responsáveis pelos estados de agregação da
matéria. Entre as entidades constituintes desta matéria existem forças de atração e
repulsão que se equilibram, conferindo à mesma a forma e o volume observados. As
Forças Intermoleculares e a sua importância no estudo das propriedades da matéria
estão bem descritas em diferentes obras de Química Geral, Orgânica e Inorgânica
(ATKINS, 2012; MORRISON, 1983; RUSSEL, 1981). De forma breve, são elas:

- Forças íon-dipolo: tipo de força intermolecular que se estabelece entre íons em
solução e as moléculas de solvente, neste caso apolar. Um exemplo desta interação
acontece entre as moléculas de água e os íons provenientes de um sal solúvel. A carga
parcial negativa do átomo de oxigênio da água é atraída pelo cátion salino e as cargas
parciais positivas do hidrogênio passam a ser repelidas, com moléculas de água se
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aglomerando ao redor do cátion. O inverso acontece ao ânion salino com a aglomeração
das cargas parciais positivas do hidrogênio da água ao seu redor (Figura 3).

Figura 3: Hidratação de íons salinos. Fonte: Atkins 2010, p173.

- Forças dipolo-dipolo: este tipo de interação acontece em moléculas polares. O
mecanismo é parecido ao da interação íon-dipolo, onde a atração entre cargas parciais,
positiva e negativa, de moléculas diferentes determina o estado de agregação e as
propriedades físicas desta substância (Figura 4).

Figura 4: Interação entre cargas parciais em dipolos de moléculas polares. Fonte: Atkins 2012,
p17.

- Forças de London (dipolo instantâneo-dipolo induzido): este modelo explica a
interação entre moléculas fortemente apolares e entre moléculas monoatômicas,
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atribuindo à deformação da nuvem eletrônica destas moléculas esta interação. Num
breve instante de tempo, a nuvem eletrônica apresenta uma maior densidade de carga
localiza em um determinado ponto da molécula, criando um dipolo instantâneo. Este
dipolo instantâneo induz uma molécula vizinha, que adquire também um momento
dipolar e, desta forma, atraem-se mutuamente (Figura 5).

Figura 5: Flutuação da densidade eletrônica em uma molécula diatômica apolar. Fonte:
http://dc429.4shared.com/doc/rC7ln8_b/preview.html (acessado em 24/09/2012)

- Ligação Hidrogênio: tipo especial de ligação dipolo-dipolo de grande intensidade.
Formada a partir da interação entre o hidrogênio e átomos pequenos e fortemente
eletronegativos, sendo eles o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Nesta interação, o átomo
de hidrogênio ligado a um destes três átomos em uma molécula interage fortemente com
um par de elétrons livre de um destes três átomos de outra molécula (Figura 6). É um
tipo de interação tão forte que equivale, em energia, a 10% da energia de uma ligação
covalente típica.
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Figura 6: Representação da Ligação Hidrogênio em moléculas de água (adaptada). Fonte:
https://wikispaces.psu.edu/display/Biology/Carbon+and+Life (acesso em 25/09/2012)

1.2.2 – Polaridade
A afinidade física entre as substâncias químicas Água e Etanol se deve ao fato
de possuírem átomos de hidrogênio ligados a átomos de oxigênio. Este, fortemente
eletronegativo, atrai para si o par de elétrons compartilhado, ficando o hidrogênio com
carga elétrica parcial positiva e o oxigênio com carga elétrica parcial negativa. Esta
situação confere tanto à molécula de Água quanto à de Etanol forte caráter polar. Este
hidrogênio, próximo ao oxigênio de outra molécula é fortemente atraído por esta,
através da interação entre sua carga parcial positiva e um dos pares de elétrons livres do
oxigênio de outra molécula, estabelecendo assim, a Ligação Hidrogênio. Isto faz com
que a Água e o Etanol, tenham grande afinidade entre si, sendo totalmente miscíveis em
qualquer proporção.
Entre as moléculas de óleo de cozinha predominam as Forças de London. As
moléculas de óleo de soja são basicamente apolares, pois são estruturas formadas por 18
átomos de carbono, fazendo parte do grupo dos ácidos graxos. Os principais
constituintes do óleo de soja são os ácidos oleico e linoleico, cujas estruturas químicas
são apresentadas na Figura 7. Esta estrutura tem caráter fortemente apolar, onde grande
parte da molécula é formada apenas por átomos de hidrogênio e carbono. Na
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extremidade do ácido graxo encontra-se o grupamento Carboxila, do ácido orgânico.
Apesar deste grupamento possuir hidrogênio ligado a oxigênio, a carboxila está pouco
disponível para a realização de ligações hidrogênio com a água ou com o etanol, pois os
ácidos graxos se apresentam ligados entre si através de duas ligações hidrogênio entre
suas carboxilas, formando um dímero cíclico. Outro fator que deve ser levado em conta
é o efeito indutivo proporcionado pela longa cadeia hidrocarbônica, tornando o ácido
carboxílico mais fracamente polarizado pela estabilização dos elétrons livres do
oxigênio da carboxila. Desta forma, entre as moléculas de ácido graxo de cadeia longa,
prevalecem as Forças de London. Este fato dá aos ácidos graxos, forte caráter apolar,
diferentemente da água e do etanol.

O
OH

ácido oleico
O

ácido linoleico

OH

Figura 7: Estrutura química dos ácidos oleico e linoleico.

1.2.3 – Solubilidade
De um modo geral dizemos que semelhante dissolve semelhante. Mas esta
definição não leva em conta as estruturas das moléculas envolvidas na mistura, o tipo de
interação entre elas, bem como os fatores entálpicos e entrópicos envolvidos nas
interações entre as moléculas que compõem a mistura.
Um bom exemplo disto é um corante azul conhecido desde a antiguidade, o
índigo.

26
O

H
N

N
H

O

Figura 8: estrutura do índigo.

Observando a Figura 8, nota-se na estrutura do índigo a presença de Hidrogênio
ligado a Nitrogênio, caracterizando a possibilidade de Ligações Hidrogênio. Este tipo de
ligação, ao menos teoricamente, conferiria ao índigo a capacidade de solvatar a água e
nela se solubilizar. Na prática, porém, observa-se a formação de Ligações Hidrogênio
intramoleculares, caracterizando as moléculas de índigo como fortemente apolares e,
conseqüentemente, não possuindo energia suficiente para romper as fortes Ligações
Hidrogênio entre as moléculas de água.
As interações entre as moléculas de índigo e as de óleo de soja, por exemplo, são
energeticamente favoráveis, pois entre as moléculas de óleo atuam as fracas Forças de
London, as mesmas entre as moléculas de índigo. Sendo então as duas substâncias
miscíveis entre si.
Más a solubilidade de moléculas apolares em solventes polares também está
condicionada a energia total do sistema. Esta relação é dada através da expressão da
energia livre de Gibbs, ΔG = ΔH – TΔS. Considerando a dissolução do sólido apolar
em solvente polar, à temperatura constante, a tendência é o aumento do grau de
desordem do sistema (ΔS aumenta). Caso a variação de entalpia (ΔH) desta dissolução
seja negativa e |TΔS| tenha valor, em módulo, menor que ΔH, o ΔG será menor que zero
e a solubilização deste corante será espontânea. Se o ΔH do processo for positivo e
|TΔS| tenha valor, em módulo, maior que ΔH, ainda assim o corante será solúvel pois
ΔG neste caso também será menor do que zero. Considerando ΔH positivo e ΔS
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negativo, o corante será insolúvel no referido solvente, pois ΔG será sempre maior do
que zero.
Observa-se com o passar do tempo que pequena parte do corante apolar se
solubiliza na solução hidroalcoólica: o funcionamento da lâmpada aquece gradualmente
o sistema água + etanol e parte do corante apolar, antes dissolvido no óleo de soja, se
solubiliza na solução hidroalcoólica, tornando a mesma fracamente colorida. O aumento
da temperatura no sistema aumenta o valor da componente |TΔS| e pela expressão da
energia livre de Gibbs, leva a um menor valor de ΔG, tornando a solubilização de parte
do corante termodinamicamente viável. Esta observação confirma o fato de que, mesmo
sendo termodinamicamente favorável, um dado processo químico ainda dependerá dos
fatores cinéticos. De forma direta, podemos afirmar que ser espontâneo não significa ser
imediato.
De um modo geral, no experimento, foram abordados a natureza das substâncias
envolvidas na mistura e seu caráter polar ou apolar; a questão energética envolvida:
como a solubilização entre a água e o etanol, energeticamente favorável; e a mistura
entre água e corantes apolares, energeticamente desfavorável.

1.2.4 – Densidade
Baseando-se inteiramente no conceito de densidade, o experimento foi
conduzido de modo a fazer o aluno deduzir o comportamento da mistura água/etanol e
óleo de cozinha, com as adições de água e etanol à mistura, alterando a posição do óleo.
Desta forma, o aluno foi conduzido a compreender as relações entre as densidades dos
três componentes da mistura para o equilíbrio final necessário ao funcionamento do
experimento.
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A densidade é calculada através da expressão d = m/V. Para as substâncias em
questão os valores de densidade podem ser observados na Tabela 1.

Tabela 1: Valores de densidade.

Densidades a 25°C e 1 atm
Substância

Densidade (g.cm-3)

Etanol

0,789

Óleo de soja

0,916 – 0,922

Água

0,997

Fontes: RUSSEL 1981, p 31 e Resolução RDC 482 – anexo 7, ANVISA, 1999.

Observa-se que a densidade do óleo de soja está entre as densidades do etanol e
da água. Baseando-se no senso comum, o aluno tende a dizer que o óleo sempre flutua
na água. Através da adição de etanol à água (70% V/V em etanol), forma-se uma
solução de densidade inferior à do óleo de soja e o mesmo vai para o fundo da solução.
Fato este que pode ser alterado com a adição de mais água, para que o óleo suba, ou
mais etanol, para que o óleo afunde. O ponto de equilíbrio é uma solução ligeiramente
menos densa que o óleo de soja.
Através da densidade se explica também o movimento de subida e descida das
bolhas de óleo aquecidas pelo calor da lâmpada. Segundo Atkins (2012, p243) “(...) a
energia flui na forma de calor de uma região de temperatura alta para uma região de
temperatura baixa”. Considerando-se a garrafa um sistema fechado, a mesma troca calor
com a parte externa. O aquecimento do óleo provoca um aumento na energia cinética
média das moléculas realizando um trabalho de expansão da massa oleosa, aumentando
assim seu volume e consequente diminuição da densidade. O inverso se observa quando
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a bolha de óleo chega ao topo da garrafa por ser uma região onde a solução
hidroalcoólica se encontra mais fria.

1.2.5 – Tensão Superficial e Interfacial
Segundo Russel (1981, p295), a tensão superficial de um líquido surge do fato
das moléculas estarem sujeitas a atrações provenientes de dentro do líquido, mas não da
direção contrária. Estas atrações são atribuídas às forças intermoleculares e quanto
maior este tipo de força, maiores as interações superficiais.
Para o experimento em especial deve-se levar em conta a tensão interfacial entre
o óleo de soja, fase inferior (e região interna da bolha), e a solução hidroalcoólica, fase
superior (e região externa da bolha). Esta tensão interfacial tem que ser rompida pelas
bolhas de óleo, para que ocorra o seu deslocamento para a parte superior da garrafa e
também para a aglutinação entre as bolhas de óleo que descem, e o óleo do fundo da
garrafa.
Para Atkins (2012, p181) a tensão superficial faz as moléculas assumirem a
forma mais compacta possível, a esfera. Isto explicaria o formato esférico do óleo em
meio à solução hidroalcoólica, pois, além das fracas forças de London atuando entre as
moléculas de óleo e mantendo sua coesão, atuam sobre elas também forte repulsão das
moléculas da solução na região interfacial, compactando na forma esférica as bolhas de
óleo de soja como observado na Figura 9.
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Figura 9: bolhas de óleo em meio à solução hidroalcoólica.

1.3 – ABORDAGEM CTSA
Este movimento, surgido nos anos 1960, segundo Santos citado por Soares e
Silveira, é fundamentado basicamente em duas metas: alfabetizar científica e
tecnologicamente o cidadão, tornando-o plenamente capacitado e responsável; a
segunda meta seria ajudá-lo a desenvolver seu pensamento crítico, tornando-o
independente intelectualmente. Neste ínterim
“Com o agravamento dos problemas ambientais e diante de discussões
sobre a natureza do conhecimento científico e seu papel na sociedade,
cresceu no mundo inteiro um movimento que passou a refletir
criticamente sobre as relações entre ciência, tecnologia e sociedade”.
(AULER; BAZZO, 2001; BAZZO, 1998; CRUZ; ZYLBERSZTAJN,
2001; PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2001) apud SANTOS.

No questionário de avaliação o tema escolhido foi a poluição da Baía de
Guanabara e do ecossistema em seu entorno, através de derramamentos de Petróleo e de
subprodutos de seu processamento, bem como os problemas causados por práticas como
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adulteração e fraude em combustíveis, muito comuns na região metropolitana do Rio de
Janeiro.
Destaca-se o fato de que as escolas escolhidas para a aplicação deste projeto
localizam-se em cidades de importância estratégica no refino, armazenamento e
transporte de petróleo e seus derivados: a cidade de Duque de Caxias, importante pólo
de refino de petróleo, sede de uma das maiores refinarias de petróleo do Brasil, a Reduc;
e o Rio de Janeiro, sede da Refinaria de Manguinhos, única refinaria de petróleo privada
do Brasil.
Santos (2007) defende uma educação científica tecnológica crítica. Segundo ele,
citando Auler e Delizoicov, a perspectiva ampliada da alfabetização científica
tecnológica “busca a compreensão das interações entre Ciência-Tecnologia- Sociedade
(CTS), associando o ensino de conceitos à problematização desses mitos.”
A problematização proposta neste trabalho está contida em um questionário com
cinco perguntas (Apêndice 01). Perguntas que tratam de problemas ambientais recentes
e situações problema do cotidiano. Segundo Santos e Schnetzler (2003) este tipo de
educação permitirá ao cidadão tomar decisões frente a dilemas morais que necessitam
de atitudes de igual forma morais. Outro aspecto interessante, relatado por Santos e
Mortimer, a respeito do conteúdo dos currículos com abordagem CTS, é que
“(...) diferencia-se do modismo do assim chamado ensino do cotidiano,
que se limita a nomear cientificamente as diferentes espécies de animais
e vegetais, os produtos químicos de uso diário e os processos físicos
envolvidos no funcionamento dos aparelhos eletro-eletrônicos. Um
ensino que contemple apenas aspectos dessa natureza seria, a nosso ver,
puramente enciclopédico, favorecendo uma cultura de almanaque. Essa
seria uma forma de “dourar a pílula”, ou seja, de introduzir alguma
aplicação apenas para disfarçar a abstração excessiva de um ensino
puramente conceitual, deixando, à margem, os reais problemas sociais”.
(SANTOS e MORTIMER 2002, p8)
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A alfabetização científica e tecnológica proposta por Santos têm como objetivo a
construção de conhecimentos, habilidades e valores necessários, por parte do aluno,
para a tomada de decisões responsáveis sobre questões de ciências e tecnologia na
sociedade (SANTOS e MORTIMER 2002, p5). Ainda segundo Santos e Mortimer,
dentre os objetivos da abordagem CTSA, destaca-se o desenvolvimento de valores, na
seguinte afirmativa:

“Será por meio da discussão desses valores que contribuiremos na
formação de cidadãos críticos comprometidos com a sociedade. As
pessoas, por exemplo, lidam diariamente com dezenas de produtos
químicos e têm que decidir qual devem consumir e como fazê-lo. Essa
decisão poderia ser tomada levando-se em conta não só a eficiência dos
produtos para os fins que se desejam, mas também os seus efeitos sobre
a saúde, os seus efeitos ambientais, o seu valor econômico, as questões
éticas relacionadas a sua produção e comercialização. Por exemplo,
poderia ser considerado pelo cidadão, na hora de consumir determinado
produto, se, na sua produção, é usada mão-de-obra infantil ou se os
trabalhadores são explorados de maneira desumana; se, em alguma fase,
da produção ao descarte, o produto agride o ambiente; se ele é objeto de
contrabando ou de outra contravenção, etc. Certamente o cidadão não
tem acesso a todas essas informações, mas refletir sobre tais questões
significa mudar a postura em relação ao consumo de mercadorias, pois,
em geral, na maioria das vezes, a decisão entre consumir um ou outro
produto é tomada em função de sua aparência e qualidade, e quase
nunca são considerados os aspectos sociais, ambientais e éticos
envolvidos na sua produção”. (SANTOS e MORTIMER 2002, p5)

1.4 – LÂMPADA DE LAVA
A Lâmpada de Lava nada mais é do que um abajur decorativo criado,
provavelmente,

nos

anos

1950.

Segundo

(http://www.h2g2.com/approved_entry/A641224,

o

site
acesso

de
em

curiosidades
25/09/2012),

H2G2,
esta

invenção, inicialmente chamada Astro Light, é atribuída a um inglês, nascido em
Cingapura, de nome Edward Craven Walker. Este, segundo a fonte, a desenvolveu por
10 anos lançando-a em 1963 através de sua empresa a Cresworth, no Reino Unido. Na
verdade, Walker copiou a idéia a partir de uma Lâmpada de Lava rudimentar que ele viu
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em um Pub inglês. Ele a descreveu como um copo coqueteleira de vidro contendo
algum tipo de “muco” flutuando no líquido. O muco na verdade era cera sólida. Ao se
colocar a coqueteleira em água fervente ocorria, depois de algum tempo, a fusão da cera
e a mesma flutuava ao topo da coqueteleira, como lhe explicou o barman. A engenhoca
nada mais era do que um cronômetro usado para calcular o tempo de cozimento de
ovos. Walker viu no experimento uma grande oportunidade de negócio e, após
pesquisar a respeito do inventor do projeto original, uma pessoa conhecida apenas pelo
sobrenome Dunnet, descobriu que o mesmo já havia morrido. Em virtude disto
patenteou o experimento como seu.
Após 1965, o invento de Walker alcançou sucesso ao ser apresentada em uma
feira em Hamburgo, na Alemanha. Dois estadunidenses, maravilhados pela beleza do
invento, compram os direitos de produção nos Estados Unidos da América. A “AstroLight” de Walker é então renomeada para “Lava-Lamp”. Produzidas na Lava
Manufacturing Corp., alcançam grandes picos de venda ao final dos anos 1960. Estimase que, no auge, que foram vendidas mais de sete milhões de lâmpadas por ano.
Nos anos 1970 as vendas caíram drasticamente e só foram retomadas no início
dos anos 1990 devido à popularização de objetos “retrô” e valorização da cultura dos
anos 1960 e 1970. Este fato provocou grande explosão de vendas, estima-se que nos
anos 1990 tenham sido vendidas mais lâmpadas que nos anos 1960, 1970 e 1980 juntos.
Seu criador, Edward Craven Walker, morreu em agosto de 2000, aos 82 anos.
Hoje em dia as lâmpadas de lava continuam sendo objeto de desejo entre os
nostálgicos e também entre os que, simplesmente, se encantam com o sobe e desce das
bolhas. O preço médio de uma lâmpada de lava comercial (Figura 10) é de R$100,00.
As lâmpadas de lava artesanais propostas neste trabalho (Figura 11), feitas de materiais
recicláveis, sucata e outros comuns do dia a dia, custam menos de R$10,00.
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Figura 10: Lâmpadas de Lava comerciais.

Figura 11: Lâmpadas de Lava artesanais.
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2 – OBJETIVOS

Este projeto tem como objetivo geral a realização de uma experimentação, de
caráter investigativo, através da confecção de um objeto decorativo tradicional dos anos
1960 e 1970, conhecido como “Lâmpada de Lava”, fazendo uso de materiais do
cotidiano e também de sucata; para o estudo das Forças Intermoleculares entre outras
propriedades físicas que atuam na interação entre moléculas de substâncias como a
Água, o Óleo de Cozinha, o Etanol e corantes apolares.
De

modo

específico,

pretende-se avaliar

o

potencial didático

desta

experimentação através da sua aplicação em turmas de ensino médio, testando sua
versatilidade e viabilidade no estudo de temas como Forças Intermoleculares, Soluções,
Densidade, Solubilidade, entre outros.
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3 - METODOLOGIA:

Este projeto foi desenvolvido em duas escolas da Rede Estadual de Ensino,
sendo uma no município de Duque de Caxias, no período diurno e a segunda escola no
município do Rio de Janeiro, no período noturno. Em cada uma das duas escolas foram
escolhidas duas turmas, uma chamada teste, onde a experimentação foi desenvolvida, e
uma turma chamada controle, onde os conteúdos foram apresentados sem a utilização
do experimento. Isto feito de acordo com o cronograma mostrado na Tabela 2.

Tabela 2: cronograma do projeto.
TURMA

AULA 1

AULA 2

TESTE

APRESENTAÇÃ
O E COLETA DE
MATERIAL

PREPARO DA
SOLUÇÃO

CONTROLE

REVISÃO DE
CONTEÚDOS

REVISÃO DE
CONTEÚDOS

AULA 3

AULA 4

OBSERVAÇÃO
DO
QUESTIONÁRIO
EXPERIMENTO

EXERCÍCIOS

QUESTIONÁRIO

Ressalta-se que nas referidas escolas cada aula equivale a dois tempos de 50
minutos no período diurno e dois tempos de 40 minutos no período noturno. Devido ao
pouco tempo destinado às aulas de Química decidiu-se levar o experimento semi-pronto
como descrito no tópico 4.2.

3.1 – DADOS DAS ESCOLAS

3.1.1 – Escola 1
A primeira escola escolhida para fazer parte do projeto esta localizada na Ilha do
Governador, município do Rio de Janeiro. É uma escola de ensino médio regular e
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também de ensino técnico em Contabilidade, de médio porte, que funciona apenas em
período noturno, com aproximadamente 500 alunos no ano de 2012.
Nesta escola foram escolhidas duas turmas para aplicação do projeto, uma turma
teste e outra chamada controle. A turma teste era formada por 20 alunos, na faixa etária
dos 20 aos 60 anos, e a turma controle era formada por 22 alunos, na faixa etária dos 18
anos. A turma teste foi especialmente escolhida por ser formada por alunos mais velhos
e, normalmente, com maior dificuldade em aprender, já que estão retomando a vida
estudantil. Nesta turma a média de idade é de 40 anos.
A escola em questão, por ser uma escola municipal compartilhada com a Rede
Estadual de Ensino, funciona apenas no período noturno. A mesma dispõe de
Laboratório Químico Móvel, sala de informática, biblioteca, refeitório, quadra
poliesportiva, projetores, computadores e retroprojetores.

3.1.2 – Escola 2
Localizada no bairro Jardim Leal, no município de Duque de Caxias. É uma
escola estadual com turmas de ensino médio e ensino fundamental 2, de pequeno porte e
com aproximadamente 450 alunos nos três turnos. As turmas escolhidas, teste e
controle, são do turno da manhã, formadas por alunos na faixa dos 17 anos.
A escola dispõe de sala de informática, refeitório, computadores, projetor e
retroprojetor. A quadra poliesportiva é de pequeno porte, improvisada no terraço.

3.2 – LISTA DE MATERIAL.
A construção do experimento foi feita com materiais de sucata e de baixo custo,
em sua maioria, enfatizando aos alunos a respeito da importância sobre a reutilização e
reciclagem de materiais que normalmente iriam para o lixo, poluindo o meio ambiente.
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É a seguinte à lista de material a ser reunida pelos alunos para a construção de
uma Lâmpada de Lava:
Para a construção da base (Figura 12):
- Lata de leite em pó.
- Soquete para lâmpada.
- Lâmpada de 40W do tipo bolinha.
- Tomada macho (10 amperes).
- Aproximadamente 2 metros de fio.

Figura 12: Material para a construção da base.

Para o preparo da garrafa (Figura 13):
- Garrafa de vidro translúcida, de diâmetro aproximado ao da lata.
- Álcool etílico 92,8 INPM – 0,5 litro
- Água - aproximadamente 0,5L.
- Óleo de soja ou similares – 200 mL.
- Detergente – uma colher de sopa.
- Corantes apolares (utilizados em velas).
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Figura 13: Material para o preparo da garrafa.

Ferramentas e equipamentos (Figura 14):
- Chaves de parafuso diversas.
- Alicate.
- Alicate de corte.
- Estilete.
- Pregos.
- Parafusos e porcas.
- Becker de 500mL (duas unidades).
- Becker de 100mL (ou copos de vidro).
- Bastão de vidro (ou outro objeto para agitar).
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Figura 14: Ferramentas.

3.3 – CONSTRUÇÃO DO EXPERIMENTO.

3.3.1 – Base
O primeiro passo é montar a parte elétrica do equipamento. Nesta etapa é feito
um furo no fundo da lata para a fixação do soquete para lâmpadas através de parafuso e
porca (Figura 15). Após isto faz-se, na lateral inferior da lata, outro furo para a
passagem do fio, que deve ser fixado ao soquete para a lâmpada e, na outra
extremidade, a tomada macho (Figura 16).
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Figura 15: Furo para fixação do soquete.

Figura 16: Furo para a passagem do fio.

O próximo passo é fixar a lâmpada no soquete para servir como orientação para
a altura da garrafa. Esta deve ficar a aproximadamente 1cm abaixo do fundo da garrafa.
Para fixação da garrafa utilizam-se três parafusos e porcas que ficarão presos ao corpo
da lata (Figura 17).

Figura 17: Em destaque, parafusos para suporte da garrafa.
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Sugestão: como geralmente o tempo em sala de aula é curto, para um programa
extenso, recomenda-se a montagem da base da lâmpada previamente, já levando-a
pronta no dia da experimentação. Uma outra proposta interessante é uma
abordagem interdisciplinar com o professor de física, onde a montagem da base e
todas as discussões pertinentes, tais como circuitos, resistores, corrente, etc.;
ficariam ao encargo deste.

Com a parte elétrica pronta, deve-se testar a passagem da garrafa pela boca da
lata. Caso a garrafa tenha diâmetro um pouco superior ao da lata, com auxílio do alicate,
corte a borda interna da lata em vários pontos (Figura 18), dobrando-as com cuidado
para dentro até que o aumento de diâmetro seja suficiente para a passagem da garrafa.

Figura 18: Corte da borda interna da lata.

Sugestão: Nesta proposta de ensino, as turmas foram divididas em quatro grupos
com cinco ou seis alunos cada. Cada grupo fez uma lâmpada. Sugerimos não
ultrapassar o número de quatro lâmpadas por turma pois o suporte aos grupos
ficará prejudicado bem como o tempo para a execução do experimento.
3.3.2 – Garrafa
Deve ser translúcida, de volume que varie entre 750 e 1000mL. Para o
experimento foram utilizadas garrafas de aguardente, vinho e vodka (Figura 19).
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Figura 19: tipos de garrafas.

Sugestão: Quanto mais longa for a garrafa, melhor será o efeito de promoção das
bolhas de óleo. Estas terão um caminho maior a percorrer, melhorando o aspecto
visual, e dificultando as trocas de calor entre a parte inferior e superior da garrafa,
aumentando sensivelmente seu tempo de funcionamento.

3.4 – METODOLOGIA APLICADA
A metodologia aplicada foi a mesma tanto para as turmas da Escola 1 quanto
para as turmas da Escola 2. Para as turmas teste, a aplicação do experimento se deu
através de etapas onde, em cada etapa, determinado conteúdo era abordado após a
realização de parte do experimento. Após os alunos alcançarem os conceitos da etapa
vigente nova etapa foi proposta sempre com a experimentação, observação,
levantamento de hipóteses e discussão das conclusões. Feito isto, a parte conceitual foi
apresentada aos alunos com auxílio do quadro negro. Os resultados alcançados nas
turmas teste das Escolas 1 e 2 foram bastante semelhantes, com bastante interação e
participação por parte dos alunos.
Nas turmas controle, das escolas 1 e 2, os assuntos foram abordados em duas
aulas expositivas, com o uso do quadro negro.
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Sugestão: O experimento causa grande curiosidade entre os alunos. O professor
deve desenvolvê-lo de modo dinâmico para não frustrar suas expectativas. Deve-se
tomar cuidado para que a maioria dos alunos execute as ações propostas, sob
supervisão e orientação do professor, para que consiga adquirir as competências
esperadas.
3.4.1 – Etapa 1: Preparo da solução hidroalcoólica.
Inicialmente os alunos prepararam 500mL de solução a 70% v/v em etanol,
independente do volume de cada garrafa que variava entre 750 e 1000mL. Com auxílio
do Becker de 500mL cada grupo mediu 350mL de Etanol comercial. Feito isto,
adicionaram ao Becker, contendo o etanol, água até se completar o volume de 500mL.

3.4.2 – Etapa 2: Teste de solubilização dos corantes.
Nesta etapa testou-se a solubilidade do corante apolar em água e em óleo de
cozinha. Os alunos utilizaram uma pequena quantidade de corante para vela em um
copo plástico de café (50 mL) contendo água potável e em um béquer de 500 mL
contendo 200 mL de óleo de cozinha (soja, milho, canola, etc.) trazido pelos alunos.

3.4.3 – Etapa 3: Montagem da Lâmpada
A partir da solução hidroalcoólica e do óleo colorido nas duas etapas anteriores,
os alunos iniciaram a montagem final da lâmpada de lava. Nesta etapa, é necessário o
ajuste da densidade da solução hidroalcoólica em relação ao óleo, para que este fique
localizado no fundo da garrafa, mas com a densidade ligeiramente maior que o da
solução. Isto para que, com o aquecimento do fundo da garrafa, o óleo de cozinha ali
localizado, se aqueça. Por ser apenas levemente mais denso que a solução
hidroalcoólica, o óleo aquecido se expande e se torna menos denso que a solução,
subindo ao topo da garrafa.
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Este ajuste “fino” da solução deverá ser feito pelo professor. De acordo com este
ajuste algumas situações podem ser percebidas e estão representadas nas figuras 20. Se
o óleo estiver muito mais denso que a solução hidroalcoólica (Figura 20a) ele ocupará
todo o fundo da garrafa, necessitando de muito calor para alterar o seu volume e,
consequentemente, a sua densidade. Por outro lado, se o óleo for muito menos denso
que a solução (Figura 20b), não se obterá o fenômeno desejado, uma vez que a bolha de
óleo ficará sempre na superfície da solução. Portanto, o ajuste final das densidades
relativas entre a água e o óleo deve ser aquela onde a densidade do óleo seja levemente
menor que a da solução. Visualmente, este ponto é alcançado quando o óleo toma a
forma de uma bolha distorcida, que toca uma pequena área do fundo da garrafa (Figura
20c). Nesta configuração, o aquecimento da bolha de óleo pela lâmpada será suficiente
para alterar a sua densidade e deslocá-la para cima. Da mesma forma, a transferência de
calor da bolha para a solução, durante o seu deslocamento vertical, será suficiente para
aumentar a sua densidade, provocando o deslocamento descendente da bolha. Este
fenômeno de subida e descida permanecerá até que a temperatura de toda a solução se
equilibre em um valor aonde a troca de calor com a bolha não altere a densidade do óleo
o suficiente para manter o seu movimento vertical.

Figura 20: (a) Óleo muito mais denso que a solução. (b) Óleo menos denso que a solução. (c)
Óleo levemente mais denso que a solução.
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Experimentalmente observou-se que após algum tempo de funcionamento (entre
1 e 2 horas, dependendo da altura da garrafa e da quantidade de calor transferido para a
solução) a lâmpada de lava para de funcionar. O aquecimento da solução hidroalcoólica
é comprovado pela expansão de seu volume, gradualmente observado no gargalo da
garrafa. O aquecimento torna a solução hidroalcoólica menos densa, pela expansão de
seu volume. Consequentemente, o óleo de soja não sobe ao topo da garrafa mantendo-se
na parte de baixo. Mesmo aquecido ele continua mais denso que a solução
hidroalcoólica. Esta situação se normaliza desligando-se a lâmpada e deixando-a resfriar
normalmente até que a temperatura se iguale à temperatura ambiente, assim o
funcionamento pode ser reiniciado.
O ajuste da densidade da solução é realizado através da adição de água ou álcool
à solução hidroalcoólica, observando-se a posição do óleo na garrafa (veja Figura 20).
Este ajuste também depende da temperatura ambiente, uma vez que a densidade varia
com a temperatura, e uma grande variação desta pode alterar a posição do óleo de
cozinha pelo aquecimento ou resfriamento da solução hidroalcoólica. Caso isto aconteça
deve-se aguardar a normalização da temperatura ambiente para se verificar a correta
posição da coluna de óleo (Figura 21).

Figura 21 – Variação da densidade da solução em função da temperatura
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3.5 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
Após a execução do experimento, os alunos das Escolas 1 e 2, das turmas teste e
controle, foram submetidos a um questionário de avaliação (Apêndice 01). Este
questionário de avaliação foi elaborado levando-se em conta uma abordagem CTSA:
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. É composto por cinco questões discursivas
subdivididas da seguinte forma:
- Questão 1: alternativas a e b, discursivas.
- Questão 2: alternativas a e b, discursivas.
- Questão 3: Alternativas a e c, discursivas.
Alternativa b, múltipla escolha.
- Questão 4: discursiva.
- Questão 5: discursiva.
O questionário foi aplicado após o término da experimentação, na aula 4, como
mostra a Tabela 2. O tempo de aplicação do questionário foi de 50 minutos, com 30
minutos de tolerância.
O objetivo do questionário foi expor os alunos, tanto da turma teste, quanto da
turma controle, a situações comuns do dia-a-dia, buscando-se observar como eles se
posicionariam frente às situações propostas nas vertentes social, ambiental e científica.
Desta forma, os alunos foram expostos às questões sobre derramamento de petróleo no
mar e o seu impacto na fauna e na flora, técnicas de remoção do petróleo e de limpeza
do meio-ambiente e a adulteração de combustíveis. Buscou-se também observar se o
experimento investigativo desenvolvido pela turma teste contribuiu de forma
significativa para a tomada de posição em relação às questões socioambientais e
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econômicas apresentadas. Para este propósito, foram comparados os resultados entre as
turmas teste e controle.
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES:

4.1 - Soluções e Misturas
Este tópico foi incluído no projeto de modo a se trabalhar os assuntos descritos
no Currículo Mínimo, referentes ao terceiro bimestre do segundo ano do Ensino Médio.
Para tanto, no início da experimentação, foi realizado o preparo de uma solução aquosa
de etanol, de concentração igual a 70% v/v em etanol. Verificou-se a total miscibilidade
entre água e etanol em qualquer proporção bem como a não solubilização do Óleo de
Soja na solução hidroalcoólica, formando uma mistura heterogênea. Observou-se
também as trocas de calor envolvidas na realização da mistura água/etanol,
evidenciando a ruptura e formação de novas interações intermoleculares.

4.1.1 – Solução Hidroalcoólica.
Os alunos foram estimulados a tocar no recipiente contendo a mistura
hidroalcoólica para “sentirem” o calor liberado. Fizeram muitas indagações a este
respeito, atribuindo o aquecimento da mistura à “fervura” da solução. Neste momento
foram discutidas as Forças Intermoleculares fortes e fracas, através da estrutura de
alguns tipos de moléculas (ácido propanóico, água, etanol, hexano), e os fatores
entálpicos envolvidos no processo de solubilização do álcool em água (processo
exotérmico). A entalpia de solubilização foi discutida através da expressão
HºSolução = HºSoluto-Soluto + HºSolvente-Solvente + HºSoluto-Solvente
neste momento foi feita também a comparação sobre os fatores entálpicos envolvidos na
solubilização de outras substâncias, como o próprio óleo de soja, e também a
solubilização do cloreto de sódio em água (processo endotérmico). Fato este já do
conhecimento de alguns, principalmente dos alunos da Escola 1, mais experientes.
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Sugestão: Se possível, leve cloreto de sódio e coloque um pouco na mão de alguns
alunos. Fazendo uso de uma pisseta com água, molhe a mão destes alunos, que
devem estar fechadas, para que analisem a situação inversa à da solubilização do
etanol.

4.1.2 – Solubilização dos corantes.
No teste de solubilidade do corante, os alunos perceberam a total falta de
afinidade entre o corante e a água (Figura 22). A grande maioria dos alunos, das duas
escolas, fez a correta relação a respeito da natureza do corante, semelhante à do óleo,
pois aquele, assim como o óleo, não se mistura com a água. Falou-se a respeito da
diferença de estrutura e polaridade entre as moléculas correlacionando as estruturas do
óleo e do corante com outros tipos de substâncias, que são comuns entre si tais como a
parafina, a gasolina e o próprio petróleo.

Figura 22: Solubilização do corante apolar em água.

No próximo passo testou-se a solubilidade do corante apolar no óleo, discutindose sobre o porquê do mesmo não se dissolver em água, aplicando o conceito de Ligação
de Hidrogênio e trabalhando a formula estrutural de outros tipos de substâncias que
teriam maior facilidade de solubilização no óleo ou na água (Figura 23).
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Figura 23: Partículas de corante apolar amarelo sendo dissolvidas em óleo.

Sugestão: Faça uso também de corantes polares, como os corantes alimentícios
vendidos em supermercados, testando sua solubilidade no óleo. Use-o também
para dar cor à solução hidroalcoólica presente na garrafa, dando novo estilo à
mesma.
4.1.3 – Análise da densidade.
Nesta etapa trabalhou-se o conceito de densidade. Os alunos foram unânimes em
dizer que ao misturarmos o óleo tingido à solução, o mesmo ficaria em cima.
Questionou-se o porquê disto não ter acontecido após ter sido feita a mistura, ficando o
óleo na fase inferior e a solução hidroalcoólica na fase superior (Figura 24). A maioria
dos alunos argumentou que o corante foi o responsável pelo observado.
Comparativamente, colocou-se um pouco de óleo sem corante à solução hidroalcoólica
e o mesmo aconteceu, mas não souberam explicar o por quê.
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Figura 24: Adição do óleo à solução hidroalcoólica.

Sugestão: A adição do óleo à solução hidroalcoólica deve ser feita lentamente e com
a garrafa inclinada, de modo que se produza o mínimo de agitação. Este
procedimento deve ser mantido após o término do experimento, caso a solução da
garrafa seja agitada fortemente a mesma se tornará turva permanentemente e,
desta forma, estará inutilizada. Isto acontece devido à emulsificação do óleo de
cozinha em meio à solução hidroalcoólica, com a formação de uma solução
coloidal.

Depois de alguns segundos, intuitivamente, alguns alunos argumentaram sobre a
presença do etanol ter alterado o "peso" da solução tornando o óleo mais "pesado" ou
com maior "pressão". Testou-se a densidade do óleo em água e em etanol. Feito isto,
discutiu-se o conceito de densidade através da expressão d= m/v.
Com o estudo de Soluções e Misturas observou-se especificamente a interação
física entre as partículas, em detrimento de uma reação química. As substâncias
químicas de uma solução conservam suas propriedades químicas individualmente. Mas,
de acordo com as quantidades de cada componente da solução, a mesma pode adquirir
propriedades físicas diferentes. Este fato foi verificado com a diluição da solução
hidroalcoólica com a adição de mais água ou mais etanol, alterando a densidade da
mesma.
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Questionou-se que tipo de substância deveria ser adicionada à solução, se água
ou etanol, para controlar a subida ou descida da fase oleosa: todos concluíram
corretamente sobre efeito da adição de mais água ou etanol à solução, alterando sua
densidade, e seu efeito na altura da fase oleosa.
Para o bom funcionamento da Lâmpada, instruíram-se os alunos a ajustar a
solução hidroalcoólica de modo a ficar ligeiramente menos densa que a fase oleosa.
Desta forma permite-se que o óleo, sob leve aquecimento, tenha sua densidade alterada
e possa se mover livremente ao longo da garrafa.

Sugestão: a etapa de ajuste da solução é fundamentalmente intuitiva. É como
balancear uma equação por tentativas.

4.2 – Observação do experimento.
Após o preparo da garrafa, a mesma foi afixada na base, em cima dos parafusos.
Devido ao pouco tempo para a execução do projeto, as bases foram levadas prontas,
com soquete, lâmpada, fio e tomada. A única coisa feita neste momento foi a colocação
dos parafusos de suporte (Figura 17), pois a altura de fixação destes depende do tipo de
garrafa utilizada.
Observando-se a Lâmpada em funcionamento, perguntou-se aos alunos o porquê
do sobe e desce das bolhas de óleo durante seu funcionamento. Muitos associaram
corretamente o aquecimento do óleo como responsável por tal fenômeno. Buscou-se,
então, discutir as causas e efeitos provocados pela mudança de temperatura do óleo,
alterando sua densidade em relação à densidade da solução e, assim, justificando seu
movimento de sobe e desce. Esta explicação foi dada com o uso da expressão d=m/v.
Desta forma, o aumento da temperatura no fundo da garrafa, provoca maior grau de
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agitação das moléculas de óleo com consequente aumento de volume. Os alunos
correlacionaram perfeitamente que a massa de óleo permanece constante e com a
variação de volume, devido ao aquecimento, a densidade é alterada e as bolhas de óleo
sobem e descem.

Sugestão: O volume final da garrafa deve ficar abaixo do gargalo, pois, com o
funcionamento do experimento, ocorre expansão significativa do líquido, podendo
causar vazamentos. Este é também um bom motivo para se fazer uma boa vedação
da garrafa.

4.3 – Questionário de avaliação.
Com a aplicação do questionário de avaliação (Apêndice 01) objetivou-se
verificar a compreensão dos diversos temas abordados durante o experimento e a
capacidade de correlacioná-los com situações-problema vividos no dia-a-dia de grandes
centros metropolitanos. Neste projeto, em especial, a baixada fluminense.
As situações-problema escolhidas são referentes à captação, transporte, refino e
distribuição de petróleo e seus derivados; e os problemas ambientais e sociais que estas
atividades acarretam à Baía de Guanabara e seu entorno.
De um modo geral, as respostas encontradas nos questionários, das turmas teste
e controle, das escolas de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro foram bastante parecidas
e, por isso, a origem das respostas não será indicada ao longo da discussão. Nelas ficou
evidente o problema de aprendizado de conceitos básicos da Química de 1º ano do
ensino médio. Conceitos como átomos, moléculas e substâncias são totalmente
desconhecidos, como mostram algumas respostas para a questão 1-a, que trata da
natureza do petróleo, se substância ou mistura de substâncias químicas:
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- O petróleo pode ser considerado como uma mistura de substâncias químicas, pois é
uma solução formada por átomos, moléculas ou íons dissolvidos, sem separação de
fases, constituindo assim uma solução verdadeira.
- É uma mistura de substâncias químicas porque é uma mistura de átomos.
-É considerado uma mistura de substâncias químicas pelo fato de envolver várias
misturas.

Outro fato marcante foi a confusão entre os conceitos de densidade e
viscosidade. A grande maioria dos alunos conhece o petróleo, através dos meios de
comunicação, como uma substância altamente viscosa. Alguns deles associaram a alta
viscosidade com grande densidade. Não fazendo a correlação desejada com o óleo de
cozinha utilizado no experimento, igualmente viscoso, mas menos denso em relação à
água, como é observado em algumas respostas para a questão 1-b:

- É mais denso porque ele sai do solo “grosso”.
- Mais denso pelo fato de ser consistente, ter mais substância, ser mais espesso. E a
água é um pouco pura, mais leve e mais penetrável.
- Mais denso por sua consistência.
- O petróleo é muito denso, por causa das misturas de substâncias.
Um fato interessante constatado nas respostas da questão 2-a é a forte
contradição nas respostas. Quando perguntados a respeito de a água ser ou não um bom
solvente para a remoção do petróleo impregnado no corpo das aves, muitos
responderam que a água não é um bom solvente, mas, mesmo assim, a usariam em
associação com outras substâncias, desconhecendo seu papel como veículo na remoção
do petróleo:

- Não. Eu usaria uma mistura de água com álcool ou detergente.
- Na minha opinião a água não seria um bom solvente para a retirada do petróleo,
mas eu utilizaria água e sabão neutro para a retirada do mesmo.
- A água é um bom solvente sim. Mas eu não a usaria pura para limpar as aves sujas
de petróleo, porque como elas não se misturam iria escorregar muito e não limparia
nada. Eu usaria água com sabão.
- Sim, mas não limpa as aves. Eu usaria álcool.
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- Sim, água com sabão.

Conceitos do senso comum também estiveram presentes nas respostas dos
alunos. Um tipo de resposta que chamou bastante a atenção é a que associa sabão neutro
como uma coisa saudável ou menos agressiva, em detrimento do “solvente”, tido como
uma substância tóxica e prejudicial à saúde animal:

- A água não é um bom solvente. Eu usaria sabão neutro.
- Na minha opinião a água não seria um bom solvente para a retirada do petróleo,
mas eu utilizaria água e sabão neutro para a retirada do mesmo.
- Não usaria solventes pois pode ser tóxico e prejudicá-las mais ainda. Usaria água e
um sabão neutro.

Na questão 2-b, muitas foram as respostas que correlacionaram corretamente e
alcançaram os objetivos propostos para a coleta de petróleo despejado no mar. A
maioria dos alunos, das turmas teste e controle, sugeriram primeiramente a contenção
do petróleo, evitando seu espalhamento, seguida de algum método físico de separação,
como filtração e centrifugação.
A próxima questão, 3-a, tratava da possibilidade ou não de adulteração da
gasolina pela adição de água. A grande maioria dos alunos respondeu corretamente,
indicando a impossibilidade. O destaque das respostas está nas diversas explicações
desta impossibilidade, indicando um entendimento apenas superficial do conteúdo
abordado em sala de aula.

- Não porque quando a água é adicionada acaba com o funcionamento da gasolina.
- Não, pois quando se misturam, as duas se separam.
- Não porque quando se mistura a água com a gasolina, a água fica em cima, com
isso não teria como ela funcionar corretamente.
- Não porque quando mistura água à gasolina, a água fica em cima, com isso não
teria como ela funcionar corretamente pois faltaria energia.
- Não pois perderá suas qualidades químicas.
- Não porque a gasolina é negativa e a água é positiva, gasolina apolar e água polar.
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A questão 3-b evidencia bastante o conhecimento prévio e como este se mostra
fortemente arraigado na cabeça dos alunos. A grande maioria simplesmente deixou de
lado a análise da estrutura das moléculas apresentadas e optou pela substância química
do senso comum, sem levar em conta qual seria potencialmente mais indicada como
solvente para a gasolina. Entende-se como “melhor solvente” aquele que possui
estrutura física semelhante e que estabeleceria com as moléculas de gasolina as
interações energeticamente mais favoráveis. Dentre as opções: n-hexano, etanol e água;
a mais escolhida pelas turmas teste e controle, foi o etanol.
Um dos componentes da gasolina no Brasil é o etanol, atualmente com teor de
20%. O fato de etanol ser muito utilizado como solvente doméstico para a remoção de
gordura de móveis e utensílios diversos pode estar refletido no resultado observado na
Tabela 3, abaixo:

Tabela 3: Total de respostas assinaladas na questão 3-b.

SOLVENTE

N-HEXANO

ETANOL

ÁGUA

QUANTIDADE

14

40

10

As respostas referentes à questão 3-c, salvo algumas exceções, também
mostraram uma aprendizagem bastante superficial dos conteúdos abordados com a
experimentação, nas turmas teste, bem como da maneira tradicional, nas turmas
controle. Sobre as interações que se estabelecem entre as moléculas de água e etanol,
muitos não souberam simplesmente identificar o tipo de interação existente entre elas ou
não souberam fundamentar corretamente suas respostas, evidenciando diversos erros
conceituais:
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- Sim pois possuem moléculas positivas capazes de se unirem.
- O álcool (etanol) pode sim ser adulterado com água. As moléculas de da água e do
etanol são apolares.
- Sim, porque eles possuem oxigênio.
- Sim porque as duas têm um oxigênio e tem na solução hidrogênio.
- Sim o álcool pode ser adulterado com água. A interação que se estabelece entre as
moléculas é a de oxigênio e hidrogênio.
- O álcool pode ser adulterado pela ligação hidrogênio.
- Sim, porque ambas são uma ligação de hidrogênio e o hidrogênio está ligado ao
oxigênio.

A questão 4 tinha como objetivo levar os alunos a buscarem uma correlação
entre a natureza das substâncias propostas. A questão propõe a utilização de gasolina e
óleo de cozinha para a solubilização de graxa em peças automotivas. Alguns alunos não
souberam identificar a graxa como um produto fabricado a partir de derivados de
petróleo, portanto, de mesma natureza que a gasolina. Outro problema foi a nãovisualização do óleo de cozinha como um solvente, reduzindo o mesmo a apenas uma
substância que “iria sujar mais”. Alguns alunos fizeram correlações interessantes
atribuindo ao óleo a capacidade de “tirar o visgo da jaca” e ser um bom solvente para a
graxa por ele “remover quase todo tipo de resina”. Muitos alunos foram unânimes em
dizer que o óleo de cozinha não é um solvente, afirmando que “ele é para a comida e
não para a limpeza”. Este fato reflete mais uma vez o senso comum, pois solvente é
necessariamente uma substância tóxica.
A questão 5 tratava da capacidade de dispersão do petróleo em águas salinas,
como em alto mar, e em águas doces, como na foz de rios. Levando-se em conta que a
diferença entre os dois tipos de águas é basicamente o teor de sais dissolvidos,
acarretando maior ou menor densidade à água onde o petróleo supostamente seria
despejado. Perguntados em que tipo de água o petróleo seria mais facilmente removido,
alguns alunos analisaram apenas superficialmente a situação, sem alcançar um nível
mínimo de abstração:
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- Na água salgada, porque é o sal e este não dissolve tão fácil como o açúcar.
- Na água doce, não só por ter área menor, mas porque na água salgada já ter o sal,
as ondas e as correntes marinhas que acabam dissipando ainda mais o petróleo.
- Na água doce pois se estivesse na água salgada teria o trabalho de separar o sal
primeiro, então seria mais fácil separar o petróleo da água doce.
- Em água doce pois a água doce é mais natural que a salgada.
- Eu acho que na água salgada. Porque eles tiram petróleo mais de água salgada do
que doce.
- Pode ser mais facilmente retirado da água doce pois na salgada, além do petróleo,
ainda tem o sal.

Muitos alunos alcançaram os objetivos propostos, fazendo corretamente as
correlações dos assuntos abordados na experimentação com as situações-problema
expostas no questionário de avaliação. Em uma destas respostas três alunos falam a
respeito da utilização da água como solvente para a remoção do petróleo impregnado
em animais, mostrando preocupação com espécie animal e também consciência
ecológica na resposta:

- Só a água não pois água e óleo não se misturam, pois o óleo é apolar e a água
polar. Eu usaria detergente por ser desengordurante e biodegradável, não sufocando
as aves.
- A água não é um bom solvente para a limpeza de petróleo que estava impregnado
nas aves. Eu usaria algum derivado do próprio petróleo ou solvente adequado.
- Não. Querosene funcionaria mas não sei se seria prejudicial às penas das aves.

Em outra resposta, os alunos mostraram uma boa capacidade de abstração e
lógica. A questão pede apenas que ele responda como faria para coletar o petróleo
derramado na água. Em muitas respostas os alunos foram além do pedido, mostrando
que em um derramamento a primeira coisa a ser feita não é a coleta mas sim conter o
espalhamento do óleo:

- Faria uma contenção pois só assim seria mais fácil juntar o petróleo. Com uma
máquina sugaria o petróleo que estaria em cima da água.
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- Eu colocaria bóias para juntá-lo na água e uma máquina para sugá-lo e separá-lo
da água.
- Eu usaria grandes bombas para sugar o petróleo junto com a água e depois a
deixaria evaporar. Isolaria o vazamento com bóias.

Alguns alunos, a respeito da solubilidade da água no etanol, responderam
corretamente sobre esta possibilidade e também corretamente sobre o tipo de interação
que se estabelece entre as moléculas de água e etanol. Apesar das respostas corretas,
desta vez não foram além e nenhum aluno comentou a respeito dos efeitos desta
adulteração no carro tais como perda de potência do motor, e até mesmo a inviabilidade
de seu funcionamento.
Na questão sobre a relação entre as densidades da água salgada e doce, e a
facilidade de remoção do petróleo de tais águas, muitos correlacionaram corretamente a
situação-problema com o que foi discutido durante a execução do experimento:

- Seriam facilmente separadas na água salgada por ser mais densa.
- Na água salgada o petróleo se torna menos denso, ficando na superfície. Isso se
deve ao fato da água salgada ter inúmeros componentes, como os sais minerais das
rochas.
- É mais fácil retirar da água salgada por conta da densidade da água.
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5 – CONCLUSÃO

A experimentação como recurso didático no ensino de Química se mostra uma
excelente ferramenta a disposição do professor. Mas para isso é preciso que o mesmo se
proponha realizá-la pois, vale ressaltar, muitas são as dificuldades encontradas para
realização da experimentação proposta, tais como: habilidade no manuseio de
ferramentas, tempo para planejamento, colaboração dos alunos na coleta de materiais e
reagentes, entre outras.
Maiores que as dificuldades são os ganhos pois os alunos têm grande prazer de
realizar a montagem com suas próprias mãos, sentindo orgulho de tal feito. Este foi o
ponto principal desta proposta, o caráter motivador. A empolgação dos alunos para a
realização do experimento se mostrou presente em várias situações e através de
manifestações e expressões de satisfação.
Os alunos, sem exceção, tiveram êxito na confecção do experimento e todos os
assuntos propostos foram analisados e discutidos. Mostrou-se ser extremamente viável a
montagem e estudo do experimento em sala de aula não necessitando, obrigatoriamente,
de um laboratório para a realização do mesmo.
O experimento mostrou ter grande potencial didático por sua versatilidade para a
abordagem de diversos temas do ensino de Química. Com o mesmo experimento
diversos temas de diversas áreas da Química podem ser abordados com grande
motivação, própria da experimentação, pois assim o aluno participa do processo,
facilitando sua aprendizagem.
Outro aspecto positivo da experimentação investigativa proposta é a correlação
do que o estudante observou na experimentação com os fatos sociais que ocorrem à sua
volta. Isto, na realização do trabalho, foi alcançado em parte. Apesar do experimento da
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lâmpada de lava ter se mostrado extremamente viável para o estudo dos temas
propostos, as correlações feitas pelos alunos, entre o fato observado na experimentação
e o fato vivido em seu cotidiano, se mostraram apenas superficiais para a maioria dos
alunos.
Não foi observada diferença significativa entre as turmas teste e controle. Este
fato pode ser decorrente da deficiência de todos os alunos participantes em conceitos
básicos, apresentados no 1º ano do Ensino de Médio, tais como substâncias e misturas.
Este fator, possivelmente, impôs certo obstáculo no momento de analisar as questões e
propor soluções. Desta forma, prevaleceu o senso-comum de cada aluno, aonde se
esperava a aplicação dos conhecimentos apresentados e desenvolvidos, tanto na aula
tradicional (turma controle), quanto da experimentação investigativa (turma teste).
O desenvolvimento do senso crítico é fator primordial para a formação de
cidadãos mais capazes e mais conscientes de seu papel transformador. Espera-se, com a
aplicação deste trabalho, ser mais um fator que se some a muitos outros no importante
papel de educar jovens, levando-os à construção do conhecimento por si só.
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APÊNDICES
Apêndice 01 – Questionário de Avaliação

1) O Estado do Rio de Janeiro é o maior pólo nacional produtor de petróleo. É
aqui também que se encontra uma das maiores refinarias de petróleo do Brasil,
no município de Duque de Caxias. Sobre o petróleo responda:
a) Pode ser considerado uma substância química ou uma mistura de substâncias
químicas? Por que?
b) O petróleo é um líquido negro, altamente viscoso, de onde se extrai a gasolina,
o querosene e óleos diversos. De acordo com estas características podemos
considerar o petróleo mais ou menos denso que a água? Por que?
2) A Baía de Guanabara, um dos cartões postais do Estado do Rio de Janeiro,
banha o litoral de muitos municípios, dentre eles o Rio de Janeiro, Duque de
Caxias, Magé, Guapimirim e São Gonçalo. No dia 17 de janeiro de 2000, o
vazamento em um duto da refinaria de Duque de Caxias derramou 1,3 milhão
de litros de petróleo, alcançando uma área de 50 km 2 e atingindo a área de
proteção ambiental (APA) de Guapimirim, prejudicando o manguezal, matando
peixes e alterando o Ecossistema da região. Sobre este fato pergunta-se:
a) Muitas aves tiveram suas penas impregnadas de petróleo, impedindo
assim o vôo e a respiração celular, vindo a morrer em poucos dias.
Devido a isto muitos biólogos, veterinários e voluntários concentraram
esforços para limpar as aves, caranguejos e outros animais. A água é
um bom solvente para a limpeza das aves? O que você usaria?
b) Após este vazamento estima-se que foram coletados cerca de 471 mil
litros dos 1,3 milhão que vazaram. Como foi possível recolher parte do
petróleo que ficou no mar? O que você faria para coletá-lo?
3) Os municípios do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias, por serem importantes
pólos de refino, através da Reduc e da Refinaria de Manguinhos,
respectivamente, atraem muitas empresas fraudadoras de combustíveis. Sobre
este fato pergunta-se:
a) Em relação à gasolina, é possível adulterá-la adicionando água à
mesma? Por quê?
b) Qual das substâncias abaixo seria indicada como sendo o melhor
solvente para se adulterar a gasolina?

H H H H H H

H H

H C C C C C C H
H H H H H H
n- hexano (solvente)

H C C OH
H

O

água

H

H H
etanol
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c) O álcool combustível (etanol) pode ser adulterado com água? Que tipo de interação
se estabelece entre as moléculas de água e etanol?
4) A gasolina é usada em oficinas para remover graxa de peças e ferramentas. O
óleo de cozinha pode ser usado para este fim? Explique.

5) O óleo derramado na Baía de Guanabara eventualmente, em uma maré alta,
pode avançar pela foz de rios que lá deságuam, se misturando também à água
doce dos rios. Em que tipo de água, doce ou salgada, o petróleo pode ser mais
facilmente separado? Por que?
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Apêndice 02 – Projetos futuros.

Esta proposta de trabalho leva em conta a Portaria Interministerial 1007, de 31
de dezembro de 2010, que trata de nova regulamentação específica para lâmpadas
incandescentes. De modo breve, esta

portaria regulamenta os níveis mínimos de

eficiências para lâmpadas incandescentes de uso geral, nacionais ou importadas.
Estabelece também prazos e datas limites para fabricação e importação destas lâmpadas,
caso não atendam aos níveis mínimos de eficiência estabelecidos na portaria. Para as
lâmpadas de 127 volts, as datas limites e os níveis de eficiência, medidos através da
razão entre o fluxo luminoso (em lúmen) e a potência consumida (em Watt), estão
descritas na tabela abaixo:

Tabela 4: Níveis mínimos de eficiência energética.

Fonte:
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/conselhos_comite/cgiee/Portaria_Inter
ministerial_nx_1007_2010.pdf. Acesso em: novembro de 2012.
Por esta nova portaria, já neste segundo semestre de 2012, as lâmpadas com
mais de 100 W de potência não mais podem ser fabricadas ou importadas, caso não
atendam aos níveis mínimos de eficiência exigidos. Como estes níveis de eficiência são
muito difíceis de serem alcançados, a lâmpada incandescente deverá ser extinta no
Brasil em poucos anos. Vale ressaltar que, segundo o site de notícias alemão DW
(http://www.dw.de/proibi%C3%A7%C3%A3o-de-l%C3%A2mpadas-incandescentes-
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na-ue-preocupa-alem%C3%A3es/a-16214075-1, acesso em novembro de 2012), a
União Européia proibiu a fabricação e importação de todo tipo de lâmpada
incandescente em setembro de 2012.
A extinção das lâmpadas incandescentes vem em detrimento da ascensão das
lâmpadas fluorescente compactas, um pouco mais caras, mas muito mais eficientes e
duráveis. Uma das grandes vantagens é a pouca perda de energia pela produção de
calor, o chamado “efeito Joule”, sendo assim mais econômicas, diferentemente das
incandescentes.
Para a realização do fenômeno observado na lâmpada de lava a produção de
calor é de fundamental importância. Diante do fato da impossibilidade de uso das
lâmpadas incandescentes para a realização do experimento, pensou-se em diversas
alternativas para a substituição da lâmpada incandescente sem prejuízo à observação
dos fenômenos. A alternativa encontrada foi o uso do calor emitido por uma vela, em
um equipamento similar em sua estrutura básica, sem a lâmpada incandescente e
também toda a parte elétrica, como observado na Figura 25.

Figura 25: Lâmpada de lava à combustão de vela.
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Este novo equipamento mostrou ser de média dificuldade em sua execução, mas
de grande valia para a realização do experimento. Porém são necessários novos testes e
estudos para melhoria em alguns aspectos, como no corte da lata para admissão de ar, e
a verificação da possibilidade de uso de outros tipos de combustíveis.

