
 
 

EXPERIÊNCIA DE ÓLEO E ÁGUA 

 
Materiais 

● Óleo (preferencialmente óleo bebé) 
● Água 
● Corante                                                                                           
● Pipetas                                                                                    
● Copos/tigelas 
● Recipiente transparente 
● Pastilha efervescente (Vitamina C) 
● Suporte com lâmpada (tipo candeeiro) 

 
Método 

● Encher um recipiente com  óleo  
● Em cada copo/tigela misture 3-5 gotas de  corante alimentar com água (repita 

este passo para cada cor diferente amarelo, vermelho, verde, roxo, azul). 
● Com as  pipetas esguichar as cores variadas no recipiente com óleo. 
● Observe o que acontece quando mistura no recipiente transparente uma 

grande quantidade de corante vermelho e a cor verde, que cor se formou no 
fundo do recipiente? 

● Após registar a cor que se formou no fundo do recipiente transparente adiciona 
um comprimido efervescente ao fundo do recipiente e observa o que acontece 
dentro do recipiente e pode colocar o frasco sobre uma fonte luminosa 
(lâmpada) para ver melhor o efeito da reação observada. 

 
Por que a água não se mistura com o óleo?   
 
 

O óleo é menos denso (menos leve) 
que a água. Dada a variação nas 
densidades, os dois líquidos não 
podem se misturar.  
 
 

● Óleo e água também não se 
misturam porque as 
moléculas de água são mais 
atraídas umas pelas outras do 
que pelas moléculas de óleo. 

A lâmpada de lava, explica o 
conteúdo de variação/alteração da 
densidade da com a temperatura. 

http://amzn.to/2q4axjd
http://amzn.to/2q3Ytyj
https://amzn.to/2q3kLOr
http://amzn.to/2q4axjd
http://amzn.to/2q3Ytyj
http://amzn.to/2pe2w7f


 
A densidade é o que determina 
se um material irá afundar ou 
flutuar em relação a outro. Por 
exemplo, quando a densidade 
de um material é menor que a 
densidade da água, o objeto 
flutua sobre ela; por outro lado, 
se sua densidade for maior, ele 
afundará. Mas a densidade 
depende também da 
temperatura em que o material 
se encontra. Com a grande 
maioria das substâncias, 
quando a temperatura 
aumenta, a densidade fica 
menor; e quando a 
temperatura diminui, a sua 
densidade aumenta. Observe, 
por exemplo, que ao contrário 
do gelo, praticamente todas as 
substâncias ficam mais densas 
no estado sólido do que no 
estado líquido. 
 

 

 

 

Nota: com esta atividade pretende-se trabalhar as seguintes temáticas/áreas da 

planificação: 

➢ Experiência com água (dissolve-se /não se dissolve; leve / pesada); 
➢ Experiência de misturas de cores para obter o castanho (vermelho/verde). 

 

 

 



 

    Nome: ________________________________________________________DATA: _____/____/_______ 

1. Vamos precisar de: 

                            + + 
 
           Completa e regista o que 
observaste na experiência 
 
 

 

 

 

 

2. Vamos precisar de: 

          
 
 

                                     +  
 

 

           Completa e regista o que 
observaste na experiência 
 
 

 

 

 

3. Vamos precisar de: 

                           
 
                    

                  +  
   
 
          Completa e regista o que 
observaste na experiência 
 
 

 

 

 

 

 


