
 
 

A seguir, estão os textos das estações, para impressão, referente ao Mão na                         
Massa do plano de aula. 
 
Estação 1 – Texto sobre centrifugação 
Leia o texto e, em seguida, discuta com os colegas do grupo quais são as ideias 
principais. 
 

Se uma mistura contendo grãos de areia dispersos na água for deixada 
em repouso, após um tempo observa-se que os grãos de areia (mais densos que 
água) se depositam no fundo. Esse processo de separação é chamado de 
decantação ou sedimentação. 

O processo de decantação é um processo lento e pode ser acelerado 
utilizando-se o processo de centrifugação. A centrifugação também pode ser 
utilizada para separar componentes de uma mistura que contém partículas 
sólidas menores que os grãos de areia e que dificilmente sedimentam.  

No processo de centrifugação é utilizado um aparelho chamado 
centrifugador. Neste aparelho é inserido um recipiente (tubo de ensaio, por 
exemplo) que contém a mistura e, ao ligá-lo, a mistura é rotacionada em alta 
velocidade. Devido à alta velocidade de rotação, as partículas sólidas (de maior 
densidade) vão para o fundo do recipiente e o líquido fica na parte superior e 
“limpo” (não há mais partículas dispersas no líquido).  

A máquina de lavar roupa apresenta a função centrifugação, na qual a 
água é separada da roupa devido ao giro em alta velocidade do centrifugador. A 
centrifugação é utilizada, também, em laboratórios de análise clínica para 
separar componentes do sangue: hemácias, leucócitos e plasma; e separar o 
DNA.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estação 2 – Vídeo sobre centrifugação 
Assista ao vídeo e, em seguida, discuta com os colegas do grupo quais são as 
aplicações da centrifugação. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estação 3 – Experimento sobre cromatografia 
Pegue os materiais necessários para realizar o experimento na mesa central e 
siga os procedimentos.  
 
Materiais: 5 folhas de hortelã, 1 folha de repolho roxo (ou folha de beterraba), 
20 mL de álcool, 2 recipientes de plástico, 2 tiras de papel-filtro, 1 pilão ou colher 
ou objeto para esmagar as folhas.  
 
Procedimentos: 

I. Coloque as folhas de hortelã e o álcool no recipiente de plástico, esmague 
as folhas de hortelã com o pilão. 

II. Coloque a tira de papel-filtro no recipiente, de modo que uma parte do 
papel fique em contato com o álcool. A maior parte do papel não deve 
estar em contato com o álcool. 

III. Observe o que acontece e registre em seu caderno. 

 



 
 

IV. Quando o líquido subir até mais da metade da folha de papel filtro, retire 
a folha de papel filtro.  

V. Repita os procedimentos anteriores para a folha de repolho roxo. 
VI. Observe o que acontece e registre em seu caderno. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estação 4 – Entrevista sobre cromatografia 
Metade dos alunos do grupo devem realizar a leitura do texto sobre 
cromatografia e a outra metade dos alunos devem elaborar perguntas sobre 
este processo. Em seguida, os alunos que elaboraram as perguntas irão 
entrevistar os alunos que fizeram a leitura do texto. 
 

A cromatografia é uma técnica que pode ser utilizada para separar 
componentes de uma mistura e também para identificar substâncias.  

Existem diferentes tipos de cromatografia. A cromatografia em papel é 
uma das técnicas mais simples para separar os componentes de uma mistura. 
Na cromatografia em papel, são utilizados: papel filtro (chamado de fase 
estacionária) e solvente, como o álcool (chamado de fase móvel). Como os 
componentes da mistura apresentam características diferentes, eles interagem 
de formas diferentes com a fase estacionária (papel) e com a fase móvel (álcool). 
Por exemplo, ao realizar a cromatografia utilizando papel filtro, álcool e 
pigmento de canetinha, uma substância presente no pigmento da canetinha 
percorre um caminho maior no papel filtro do que outra substância. Assim, 
observamos no papel filtro uma diferença de cores, que significa que as 
substâncias presentes no pigmento de canetinha foram separadas. A imagem a 
seguir, mostra essa diferença de cores. 

 
 

 
 

  
 
 

 


