
                        Limpando uma mancha de óleo  

 

Problema: Como se pode limpar um derramamento de óleo na água? 

Antes de começar, faça uma lista de predições baseadas nessas perguntas: 

 O que vai acontecer com o óleo quando você acrescentá-lo a água? Ele vai flutuar, afundar, se 

misturar? Explique sua resposta. 

 Qual material vai melhor limpar o óleo da água: algodão, papel toalha ou conta-gotas? Que 

propriedades esses materiais possuem que podem ajudar a atingir esse objetivo? 

 Como o vento, ondas e outros fatores climáticos podem afetar a combinação de água e óleo? 

 

 

 

 

 

 

Materiais 

Água             Pena        Caneta hidrocor        2 potes plásticos         Papel toalha            Bolas de algodão    Óleo            

Conta-gotas              Cilindro graduado de 100ml           Palitos de churrasco    Detergente 

Procedimento 

1.Marque um dos potes co o p aia  e o out o co o ocea o . Colo ue água os dois potes até mais ou 

menos 2cm. 

2.Lentamente coloque 20ml de óleo no centro do pote oceano e praia. Anote suas observações. 

3.Mergulhe uma pena e seu dedo no óleo. Veja como cada é afetado pelo óleo. 

4.Tente limpar a pena e o seu dedo com o algodão ou o papel toalha. Anote se restou óleo na pena e no 

seu dedo ou não. 

5.Agora tente limpar a mancha da água. Primeiro, use os palitos, tente impedir o óleo de chegar próximo à 

p aia . Ago a, le ta e te sop e a supe fície da água de lado do ocea o  pa a si ula  o ve to e as 
ondas. Agora use o algodão, papel toalha e conta-gotas para retirar o máximo de óleo possível. Anote suas 

observações de cada um desses passos. 

6.No outro pote, acrescente 20ml de óleo no centro do pote. Adicione 20 gotas de detergente. Observe e 

anote o que aconteceu. 

7.Coloque o óleo e os materiais usados no lixo e lave as mãos. 



 

                              Observações 
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Análise 

 Você se saiu bem em limpar a mancha de óleo no primeiro pote? A água ficou tão limpa quanto estava no 

início? 

 Você conseguiu impedir o óleo de chegar na praia? Qual a relação desse modelo com a dificuldade de se 

limpar uma mancha na vida real? 

 Descreva o que aconteceu quando você limpou a pena e o seu dedo. O que acontece com  animais que 

entram em contato com óleo de uma mancha? 

 Um jeito de reduzir a ameça de um derramamento de óleo é transportar menos quantidade dele pelos 

oceanos. Pra isso acontecer, as pessoas precisariam usar menos óleo em suas vidas diárias. Faça uma 

pesquisa sobre maneiras de reduzir o uso de óleo e liste três exemplos que você e sua família poderiam 

adotar para isso acontecer. 
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