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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Relatório Simplificado 

AL 2.1 Miscibilidade de líquidos 

Identificação do trabalho (Capa) 

Nome dos membros do grupo: _____________________________________________________________ 

Data de realização do trabalho: ____________________________________________________________ 

Objetivos e/ou Questão Problema 

 Prever e avaliar a miscibilidade de líquidos  

(A relação entre as miscibilidades e o tipo de ligações intermoleculares deve ser apresentada como uma 

relação genérica cuja explicação é complexa, por depender de múltiplos fatores) 

o Prever se dois líquidos são miscíveis ou imiscíveis, tendo como único critério o tipo de ligações 

intermoleculares predominantes em cada um. 

o Identificar e controlar variáveis que afetam a miscibilidade de líquidos. 

o Interpretar informação de segurança nos rótulos de reagentes e adotar medidas de proteção com 

base nessa informação e em instruções recebidas. 

o Descrever e realizar um procedimento que permita avaliar a miscibilidade de líquidos. 

o Relacionar a miscibilidade dos líquidos em estudo com os tipos de interações entre as respetivas 

unidades estruturais. 

Aprendizagens da componente prático-laboratorial 

Aprendizagem do tipo processual: 

1. Identificar material e equipamento de laboratório e manuseá-lo corretamente, respeitando regras de 

segurança e instruções recebidas. 

2. Identificar simbologia em laboratórios. 

3. Identificar equipamento de proteção individual. 

4. Adotar as medidas de proteção adequadas a operações laboratoriais, com base em informação de 

segurança e instruções recebidas. 

6. Selecionar material de laboratório adequado a um trabalho laboratorial. 

9. Operacionalizar o controlo de uma variável. 

 

Aprendizagem do tipo conceptual: 

1. Identificar o objetivo de um trabalho pratico. 

2. Identificar o referencial teórico no qual se baseia o procedimento utilizado num trabalho pratico, incluindo 

regras de segurança especificas. 

3. Interpretar e seguir um protocolo. 

4. Descrever o procedimento que permite dar resposta ao objetivo de um trabalho prático. 

5. Conceber um procedimento capaz de validar uma dada hipótese, ou estabelecer relações entre variáveis, 

e decidir sobre as variáveis a controlar. 

7. Conceber uma tabela de registo de dados adequada ao procedimento. 
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23. Avaliar a credibilidade de um resultado experimental, confrontando-o com previsões do modelo teórico, 

e discutir os seus limites de validade. 

24. Generalizar interpretações baseadas em resultados experimentais para explicar outros fenómenos que 

tenham o mesmo fundamento teórico. 

Fundamento Teórico 

 Define em que consistem as ligações intermoleculares e qual a sua influência na miscibilidade ou não 

de diferentes líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 Como podemos avaliar (observar) a miscibilidade entre os líquidos? 

 

 

 

 

 Completa a tabela para cada um dos líquidos a ser avaliados: 

 
Fórmula 
Química 

Fórmula de estrutura 
Polaridade da 

molécula 

Água     

Etanol    

Acetona 
(propanona) 

   

Hexano    

Éter de 
petróleo 
(mistura) 

   

 

 Completa a tabela indicando quais as ligações intermoleculares previstas entre as moléculas dos líquidos 

em estudo. 
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Previsão das 
ligações 

intermoleculares 
Água Etanol Acetona Hexano 

Éter de 
petróleo 

Água       

Etanol      

Acetona      

Hexano      

Éter de petróleo      

 

 Completa a tabela prevendo se os dois líquidos serão Miscíveis ou Imiscíveis: 

Previsão da 
miscibilidade 

Água Etanol Acetona Hexano 
Éter de 
petróleo 

Água       

Etanol      

Acetona      

Hexano      

Éter de 
petróleo 

     

 

 Quais as variáveis a controlar para tornar viáveis os resultados obtidos? 

 

 

 

 Haveria vantagens em usar a técnica da microescala? 

 

 

Material e Reagentes 

Material Reagentes 

20 Tubos de ensaio Água 

Suporte de tubos de ensaio Etanol 

Varetas de vidro Acetona 

Opcional: corante 
Hexano 

Éter de petróleo 
(mistura hidrocarbonetos principalmente pentano e hexano) 

 

 Indica os cuidados de manuseamento e segurança que algum reagente possa referir no seu rótulo. 
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 Indica se a mistura dos reagentes a utilizar poderá ser perigosa (Pesquisa). 

 

 

 

Procedimento, Registo e Cálculos 

Efetua o procedimento indicado de modo a observar a miscibilidade entre os diferentes líquidos em 

estudo. 

 

1. Realiza a mistura entre os diferentes líquidos observado os seguintes indicações: 

a. Utilizar tubos de ensaio iguais; 

b. Utilizar o mesmo volume de cada líquido (sugestão: 5mL) 

c. Agitar após adição dos dois líquidos durante o mesmo intervalo de tempo (Sugestão: 10 s) 

d. Realizar os ensaios à mesma temperatura 

2. Regista as observações na tabela indicada: Miscíveis ou Imiscíveis 

 

Resultados Água Etanol Acetona Hexano 
Éter de 
petróleo 

Água       

Etanol      

Acetona      

Hexano      

Éter de 
petróleo 

     

 

Conclusões 

 Compara os resultados obtidos com a previsão realizada.  

 

 

 

Bibliografia 

 Programa da disciplina de Física e Química A 

 Manual: Há Química entre nós da Porto Editora 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


