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 No passado dia 28 de Fevereiro recebemos na nossa escola a prof.ª 

Olga Filipe do Sector de Química/Bioquímica, do Departamento de Ciências 

Exactas, da Escola Superior Agrária de Coimbra, para realizar duas 

experiências lúdicas e pedagógicas aos nossos alunos e, que foram 

inteiramente do seu agrado. 

Com este projecto pretendeu-se essencialmente estimular as crianças 

para a Ciência através da apresentação de actividades experimentais que 

partam de situações do dia-a-dia das crianças e de fenómenos que lhes são 

familiares. 

 

Experiência 1: Vulcão de Espuma 

 

Objectivo:  

Simular a erupção de um vulcão utilizando materiais de uso comum na cozinha. 

 

Público alvo: 

Alunos do 1.º ciclo 

 

Material e reagentes:  

Garrafas de plástico (2), vinagre, detergente, bicarbonato de sódio, água, corante 

alimentar, bata e luvas de protecção e um vulcão de poliuretano (ou argila) 

construído previamente. 

 

 



Procedimento: 

1. Num recipiente (por exemplo, garrafa de plástico vazia) junta 1 colher de 
sopa de detergente a 50 mL de vinagre (solução A) 

2. Num outro recipiente lavado, junta 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio 
a 50 ml de água com 3 gotas de corante alimentar (solução B) 

3. Verte a solução B para o vulcão 
4. Seguidamente adiciona a solução A. 
5. Observa a formação da espuma 

 

 

Explicação: 

O vinagre que utilizamos usualmente na nossa cozinha é uma solução de 
ácido acético 5% (ácido acético, CH3COOH). Quando adicionamos o vinagre ao 
bicarbonato de sódio (NaHCO3) que é uma substância alcalina, estes reagem 
libertando milhões de bolhinhas de dióxido de carbono (CO2) que é um gás. O 
dióxido de carbono ao libertar-se arrasta consiga a “lava” do vulcão...O detergente é 
o responsável pela espuma. 
  

CH3COOH + NaHCO3  �    CH3COONa  + CO2  +   H2O 

 

Experiência 2: Como fazer manteiga em casa? 

 

Objectivo:  

Fazer manteiga de vaca a partir de natas frescas. 

 

Público alvo: 

Alunos do 1.º ciclo 

 

Material e reagentes:  

Garrafa/frasco de vidro com tampa (por exemplo uma garrafa de vidro de sumo), 1 

pacote de natas frescas, 1 tesoura, 1 coador, 1 taça e um prato pequeno. 

 

 



Procedimento: 

1. Coloca na garrafa/frasco de vidro cerca de 50 ml de natas frescas que devem 
estar à temperatura ambiente. 

2. Tapa muito bem o frasco e agita-o durante 5 a 10 minutos até observares 
que no seu interior o seu conteúdo está praticamente sólido. 

3. Abre o frasco e separa o líquido do sólido para a taça com a ajuda de um 
coador. 

4. Deita um pouco de água dentro do frasco para lavar a manteiga e volta a 
escorrer. 

5. Coloca a manteiga no pequeno prato.  
6. Se não gostares de manteiga sem sal, coloca um pouco de sal fino nas natas  

antes de agitar. 
 

Explicação: 

 
Na nata do leite existem umas minúsculas bolsas de gordura que estão 

protegidas por uma membrana, como se fossem uns balões de água cheios de 
água, mas que estão cheios de gordura. Quando colocamos as natas dentro do 
frasco e o agitamos, estamos a promover a destruição dessas membranas, como se 
fossem balões de água a serem atirados contra uma parede. As pequenas bolsas 
de gordura começam a rebentar e libertam a gordura que se vai começar a 
aglomerar formando a manteiga. 

 
 
 Foi uma tarde diferente e divertida no qual aprendemos muitas coisas novas, 
onde interagimos com a nossa convidada e verificámos a importância que a Ciência 
tem na aprendizagem escolar.  

A manteiga produzida foi depois barrada nas bolachas e saboreada por todos 
os alunos, que pediam sempre mais, por estar deliciosa. 
 Agradecemos à prof.ª Olga Filipe a sua disponibilidade em nos explicar as 
experiências realizadas e ficámos simultaneamente satisfeitos, porque prometeu-
nos visitar novamente, para realizar outras actividades científicas interessantes. 
 

 
Paulo Cardoso e Cristina Cação 

 


