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1. Densidade  

Introdução 

No nosso cotidiano são inúmeros os acontecimentos que desconhecemos suas causas, são 

situações simples, que passam despercebidas ou que não apresentamos interesse em 

desvendá-las. Todo material possui sua densidade, que é a massa por unidade de volume de 

uma substância. O cálculo da densidade é feito pela divisão da massa do objeto por seu volume, 

isto é, a densidade existe para determinar a quantidade de matéria que está presente em uma 

determinada unidade de volume. A densidade dos sólidos e líquidos é expressa em gramas por 

centímetro cúbico (g/cm3). 

Material 

• Um copo alto de vidro 

• Uma medida de óleo de cozinha ou azeite 

• Uma medida de água 

• Uma medida de álcool etílico 

• Uma colher de tinta guache 
Volume de 50mL  
 

Antes da montagem do procedimento, responda: 

Ao misturar água, óleo e álcool, como vocês acham que esses líquidos se comportam? Qual 
substância ficaria na superfície? Por quê? 
 
 
 
 

Primeiro Procedimento 

1) Adicionar a tinta guache à água;  
2) Derramar a água colorida no copo do experimento; 
3) Com o copo levemente inclinado adicionar o óleo, derramando-o pela lateral do copo; 
4) Ainda com o copo inclinado adicionar o álcool da mesma forma, derramando-o pela 

lateral do copo; 
5) Deixar o copo em repouso sobre a bancada; 
6) Observar o comportamento dos líquidos. 
7) Desenhar o sistema 

Analisando o experimento 1: 

1) Qual líquido flutuou? Qual líquido afundou?  

2) A água tem densidade de 1 g/cm3  qual a previsão de valores que você faz para os 

outros líquidos? Justifique 



3) Quantas fases são observadas nos dois sistemas? Classifique-os em mistura 

homogênea e heterogênea.  

Segundo Procedimento 

 
Faça uma mistura de água + álcool + gelo – 50 mL 
Desenhe o sistema 
 

Analisando o experimento 2: 

 
O que você observa?  
O que conclui a respeito da densidade dessas três amostras?  
Quantas fases são observadas nos dois sistemas? Classifique-os em mistura homogênea e 
heterogênea.  
 

Discuta com seu grupo e responda (1):  

 

Você já deve ter visto alguma reportagem sobre acidentes ambientais, onde ocorre um 

vazamento no casco de grandes navios e estes deixam vazar petróleo nas águas do mar. 

Esse óleo flutuará ou irá para o fundo do mar? É possível estimar a quantidade de 

óleo derramado sabendo-se a área afetada?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FILTRAÇÃO  

INTRODUÇÃO 

 
A filtração é utilizada para realizar a separação do líquido de uma mistura sólido-líquido ou sólido-

gasoso, funciona como uma peneira microscópica, somente o líquido passa pelos seus minúsculos 

orifícios, acumulando a fase sólida dentro do filtro. 

Os filtros são usados para remover pequenas partículas, sólidos dissolvidos e produtos químicos ou 

metais pesados prejudiciais. A filtração em si pode ser considerada um polimento ao tratamento de 

separação de sólidos inicial de gradeação e decantação primária. Um filtro pressurizado ou 

por gravidade de areia ou areia/carvão ativado, melhora sensivelmente a turbidez e gostos estranhos 

da água e se a água está sendo usada para uso potável deve-se eliminar também a cor, odor e sabores 

estranhos da água, além da presença de sais, minerais e metais pesados. 

Procedimento para construção do filtro 

 

USE UMA GARRAFA PET VAZIA, LIMPA E FAÇA A MONTAGEM ABAIXO:  

 

 

Antes de iniciar a filtração, responda: 

Você acha que esse filtro seria capaz de limpar a água? Por quê? 

 

 

Procedimento para filtração 

Conforme o esquema, FILTRE A ÁGUA SUJA : 

 



Analisando o experimento 3: 

 

a) Qual o aspecto da água que saiu do filtro? Compare com a resposta que você deu 

inicialmente. Qual foi a função do filtro?  

b) Qual é a importância de cada camada do filtro? 

c) Você conhece outro método que possa desempenhar a mesma função ou melhorar o 

aspecto dessa água que você filtrou?  

Discuta com seu grupo e responda (2):  

O que podem fazer pessoas que fazem uso da água diretamente de rios ou poços, e que não 

dispõem de estação de tratamento na sua localidade, para consumir essa água de uma forma 

“mais segura”:  
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Esta atividade tem valor 0,0 a 4,0.   
 

NESSA FOLHA ANOTEM AS RESPOSTAS REFERENTES AO EXPERIMENTO: 

Analisando o experimento 1: 

 

 

 

 

 

 

Analisando o experimento 2: 

    

 

 

 

Analisando o experimento 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Discuta com seu grupo e responda (1):  

 

 

Discuta com seu grupo e responda ( 2) :  


