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Objetivo geral:

Reconhecer que a combinação dos 

elementos existentes na natureza dá 

origem a tudo a nossa volta.

Objetivos específicos:

Compreender que a partir das ligações 

químicas é possível formar inúmeras 

substâncias;

Identificar diferentes combinações entre os 

elementos carbono e hidrogênio;

Examinar a formação do grafite e do 

diamante; 

Evidenciar a importância da estabilidade 

dos átomos nas ligações químicas.

 

Pré-requisitos:

Não há pré-requisitos.

Tempo previsto para a atividade:

Consideramos que uma aula (45 a 50 minu-

tos) será suficiente para o desenvolvimento 

das atividades propostas.

Animação (Software)

Tema: Ligações Químicas e Diversidade das Substâncias 

Área de aprendizagem: Química 

Conteúdo: Ligações Químicas

Conceitos envolvidos: elementos químicos, átomos, ligações químicas, 

estabilidade e liberação de energia dos átomos.

Público-alvo: 3ª série do Ensino Médio

Coordenação Didático-Pedagógica

Stella M. Peixoto de Azevedo Pedrosa

Redação

Camila Welikson

Revisão

Alessandra Archer

Projeto Gráfico

Eduardo Dantas

Diagramação

Isabela La Croix

Revisão Técnica

Nádia Suzana Henriques Schneider

Produção

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Realização

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Ciência e Tecnologia
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Professor, a animação intitulada Ligações Químicas e Diversi-

dade das Substâncias é um instrumento pedagógico que visa 

despertar o interesse dos alunos para a matéria que será 

dada em sala. O guia referente a essa animação funciona 

como uma ferramenta auxiliar. Seu objetivo é ajudá-lo no 

desenvolvimento da aula, transformando o ensino em algo 

atraente e interessante, sem deixar de priorizar a qualidade. 

Deixe que seus alunos explorem livremente o software, nave-

gando pelas telas de forma independente, mas permaneça o 

tempo todo dentro da sala, tirando dúvidas e verificando se a 

tarefa está sendo feita corretamente. 

Antes de iniciar a aula, estude o software com atenção e 

pense nas diversas formas de explorá-lo. E não se esqueça de 

agendar a sala de informática para o dia da aula; lembre de 

checar se os computadores possuem os requisitos técnicos 

para a utilização do software:

  Sistema operacional Windows, Macintosh ou Linux.• 

Um navegador Web (Browser) que possua os seguintes • 

recursos: 

Plug-in Adobe Flash Player 8 ou superior instalado; ·

Recurso de Javascript habilitado pelo navegador. · professor!

Esclareça as dúvidas parti-

culares, mas se considerá-

las relevantes, transmita 

as explicações adicionais 

para toda a turma. 



Apresentação do Tema
Professor, leve para a sala de aula um punhado de açúcar, lápis e papel. Pergunte aos alunos o que eles veem ali. Certa-

mente, dirão açúcar, lápis e papel. Pergunte se conseguem enxergar algo em comum no que está sendo apresentado. 

Deixe que exponham suas ideias e opiniões. Em seguida, explique que os três itens possuem carbono em sua 

composição. 

Faça um paralelo com as palavras, escrevendo no quadro de giz as letras P-T-R-A-O. Peça que os alunos formem 

palavras com elas (prato, tropa, trapo, parto, porta e rapto). 

Explique, então, que da mesma forma como conseguimos formar várias palavras com um número limitado de letras, a 

natureza consegue criar uma infinidade de coisas com os seus elementos, como é o caso do açúcar, do lápis e do papel. 

Antes de levar seus alunos para a sala de informática, diga que este será o assunto da aula e peça organização no 

momento de utilizar os computadores. Lembre que os equipamentos devem ser manuseados com cuidado e atenção, 

pois é um bem de todos. 

Atividades – Na sala de computadores

O segredo da diversidade

O início da animação diz que se nós pudéssemos enxergar as coisas ao nosso redor numa escala atômica, veríamos 

que o segredo da diversidade está na combinação dos elementos. Para que isso fique claro, use como exemplo 

o jogo de lego: suas peças, quando encaixadas, podem formar carros, casas, bonecos, bichos, pontes etc. Tudo 

depende da combinação dos elementos.

Diga para seus alunos que a natureza constrói tudo o que está ao nosso redor através de combinações que são pos-

síveis graças às ligações químicas. Destaque a imagem da animação que mostra exemplos de diferentes objetos 

formados com os elementos da natureza.  

1.

2.

mais detalhes!

O microcosmo é tão 

fascinante quanto o 

macrocosmo. Para que 

seus alunos entendam 

a real dimensão desses 

dois “mundos”, sugira 

que assistam ao vídeo 

Viagem Cósmica, na 

sala de informática. 

A partir daí, fica mais 

fácil explicar aos seus 

alunos do que é feito 

aquilo que enxergamos. 

Disponível em http://

www.youtube.com/

watch?v=6aRneuEkzJI.
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A dança das cadeiras do carbono e do hidrogênio

A animação usa a naftalina, a gasolina e o gás natural como exemplos de combinações dos mesmos elementos: o carbono (C) e 

o hidrogênio (H). Destaque a imagem que mostra essas combinações.

dica!

Para abordar ligações 

químicas em aula, é 

interessante que você, 

professor, compreenda as 

dificuldades conceituais 

dos alunos sobre o tema. 

Para isso, leia o texto 

Concepções dos Estudan-

tes sobre Ligação Química, 

de FERNANDEZ, Carmen 

e MARCONDES, Maria 

Eunice Ribeiro. Química 

Nova na Escola, no 24, 

novembro de 2006, p. 20-

24. Disponível em http://

qnesc.sbq.org.br/online/

qnesc24/af1.pdf.

Em seguida, apresente suas fórmulas estruturais:

Naftalina: C10H8

Gasolina: nesse caso, as cadeias de carbono podem variar de comprimento, portanto, as estruturas moleculares podem variar 

de C7H16 a C11H24. 

Metano: CH4 

Lembre que a Química Orgânica estuda o carbono e suas inúmeras combinações. São os conhecidos compostos em cadeias 

formadas por dois, três, quatro e até milhares de átomos de carbono. Ressalte que essas combinações do carbono são possíveis 

graças a ligações covalentes, o que dá origem às mais variadas estruturas e de um imenso grau de complexidade.  

Grafite ou diamante?

O grafite e o diamante formam um exemplo clássico da possibilidade de combinações a partir de um mesmo elemento quími-

co, o carbono. Pergunte aos seus alunos se eles sabiam que a base desses dois minerais é a mesma. Podemos até dizer que o 

grafite, usado em lápis e vendido por um preço baixo em papelarias, é parente do diamante, exposto em joalherias e vendido 

por preços bastante altos.

naftalina gasolina metano
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Como isso é possível? Explique aos seus alunos que o carbono puro está presente até mesmo nos seres vivos, mas 

a forma como seus átomos se agrupam faz toda a diferença. 

Além disso, fatores ambientais, como temperatura e pressão, também devem ser considerados. Para a formação 

do grafite, as condições de temperatura e pressão podem ser baixas, o que não acontece com o diamante. Nesse 

último caso, é necessário muita compressão e calor. Essas diferenças tornam o grafite e o diamante minerais com 

características bem distintas.

O grafite é resultado de uma rede frouxa de átomos de carbono, portanto, mais maleável. Para fazer o lápis, o grafite 

é misturado com argila. Dessa mistura, é possível produzir, também, tinta e lubrificantes. No caso do lápis e da 

lapiseira, quando o grafite passa no papel, perde algumas camadas, por isso se desgasta até acabar.

Já o diamante é um mineral formado por ligações muito fortes entre átomos de carbono. Por isso, é duro e resistente, 

porém, pode desaparecer se for exposto a temperaturas muito altas. Lembre que os diamantes são usados não apenas 

como joias, mas também na indústria, como matéria-prima de brocas de perfuração, por exemplo.   

Destaque as imagens da animação que mostram as estruturas do grafite e do diamante.

mais detalhes!

Se restar tempo para 

usar a sala de informáti-

ca após a apresentação 

do software, sugira que 

seus alunos façam uma 

visita virtual à empresa 

que transforma cinzas 

em diamante e provoque 

um debate na turma 

sobre o assunto. Site 

disponível em portu-

guês em http://www.

algordanza.org/Default.

aspx?alias=www.algor-

danza.org/pt.
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mais detalhes!

Sugira para os seus 

alunos a leitura do 

texto Ligações Químicas: 

Covalentes e Iônicas, de 

REY, Nicolas Adrián. 

Esse texto faz parte de 

um museu virtual de 

Química, produzido pela 

PUC-Rio como parte do 

projeto CONDIGITAL, e 

pode ser encontrado no 

Portal do Professor.

Vale a pena fazer um breve intervalo para comentar com seus alunos sobre uma empresa que faz diamantes a partir das cinzas 

de pessoas e animais. Isso é possível porque, como já foi dito neste guia, o corpo humano também possui carbono e esse 

elemento continua presente nas cinzas de um corpo cremado. Submetido a altas temperaturas, é possível produzir diamantes 

artificiais num processo que, se ocorresse na natureza, demoraria milhares de anos.

Estabilidade / Teoria do Octeto

A partir do caso do grafite/diamante, seus alunos terão mais facilidade em compreender que a forma como os átomos se 

combinam determina o que será formado. Resta explicar por que os átomos se unem, ao invés de permanecerem livres.

Para entender isso, é importante ficar claro que os elementos da natureza buscam a todo o momento a estabilidade; é por isso 

que ocorrem as ligações químicas. 

Explique aos alunos que a estabilidade é uma das características do último grupo da tabela periódica, formado pelos gases 

nobres. Eles apresentam oito elétrons em sua camada mais externa. De forma geral, os outros elementos tentam alcançar essa 

mesma formação, com oito elétrons nas suas camadas mais externas. 

Esta é a chamada Teoria do Octeto, desenvolvida por Gilbert Lewis. Resumindo, segundo a Teoria do Octeto, os átomos de 

um mesmo ou diferentes elementos se unem na tentativa de completar sua camada de valência com oito elétrons. 

Com a união dos átomos, ocorre liberação de energia. Quanto menor energia, maior a estabilidade. Use as imagens da animação, 

que mostram os átomos de oxigênio se unindo, para que seus alunos compreendam este fenômeno.
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Atividades Complementares
Leve para a sala de aula bolas de isopor e palitos e peça para seus alunos construírem estruturas de algumas 

substâncias simples, por exemplo, metano e água.  

Divida a turma em quatro grupos e peça para cada grupo elaborar cinco questões sobre ligações químicas. Faça 

uma revisão nas perguntas desenvolvidas e, em seguida, inicie um jogo entre os grupos. Eles deverão apresentar as 

perguntas formuladas ao restante da turma. O grupo que acertar mais respostas ganha o jogo.

Peça que os alunos realizem uma pesquisa sobre o carbono e preparem uma redação de uma página sobre esse 

elemento e a Química Orgânica. 

Avaliação
Um dos objetivos da avaliação é verificar o alcance das informações apresentadas e quais os conhecimentos 

adquiridos. 

As situações apresentadas pelos alunos indicarão se os objetivos da aula foram atingidos. Você poderá propor, 

informalmente, algumas questões que desafiem o grupo de alunos.  Essas questões devem ser elaboradas em 

função do conteúdo que vem sendo estudado e do avanço do grupo em relação ao tema.

Lembre que o momento de avaliação do grupo é uma excelente oportunidade para você avaliar o seu próprio trabalho.  

3.

b)

c)

a)

4.

professor!

Os resultados são  mais 

eficazes quando a pró-

pria experiência é objeto 

da análise.
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