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Caro(a) Colega 

 

Este Caderno Didático é um produto da dissertação do Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

intitulada “Avaliação de uma intervenção pedagógica para o ensino de Pilhas e 

Equilíbrio Químico”. Ele tem a finalidade de ajudá-lo a melhorar sua prática com uso 

de algumas estratégias didáticas, de modo a minimizar as dificuldades encontradas 

no ensino-aprendizagem destes conteúdos na sala de aula.  

Estratégias Didáticas são ações planejadas que exploram condições e meios 

favoráveis e disponíveis, de modo a propiciar ao aluno uma aprendizagem eficaz, 

seja ela individual ou em grupo. Os meios escolhidos para o cumprimento deste 

objetivo são o que chamamos de ferramentas didáticas.  

Neste Caderno Didático trabalharemos algumas estratégias didáticas para o 

ensino-aprendizagem de Pilhas e Equilíbrio Químico.  

Para isso, iremos orientá-lo(a) a desenvolver uma oficina temática para a 

abordagem do conteúdo de Pilhas, como também a fazer uso do vídeo 

“Branqueamento de Corais - Uma temática para abordagem de Equilíbrio de 

Solubilidade” desenvolvido por nós, juntamente com a experimentação para a 

determinação de pH.  

Lembrando sempre que precisamos refletir sobre nossa prática e que nosso 

papel é auxiliar na formação do cidadão fornecendo-lhe ferramentas para solucionar 

problemas de seu cotidiano. 
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Montamos este material pensando na perspectiva de uma escola privada 

que prioriza a preparação para o vestibular. Escolhemos conteúdos que fossem 

bastante recorrentes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), tendo em vista o 

principal objetivo destas escolas. 

 Para o estudo da Eletroquímica desenvolvemos uma oficina temática, 

segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) e Marcondes (2008), tendo em 

vista o potencial desta em fornecer um suporte teórico para que os alunos possam 

enxergar os problemas ambientais que nos cercam. Na oficina utilizamos a 

experimentação e o vídeo didático como ferramentas educacionais, além de 

desenvolvermos um projeto para a realização de uma campanha de conscientização 

sobre o descarte inadequado de pilhas e baterias. Esta proposta encontra-se 

disponível neste material para que você, professor(a), possa utilizá-la.  

Para o estudo de Equilíbrio Químico, mais propriamente o conteúdo de pH, 

inserimos à metodologia tradicional da escola a experimentação show/ilustrativa, de 

modo a analisar substâncias do cotidiano, observando a sua acidez/basicidade. 

Além disso, foi desenvolvido um vídeo com uma abordagem ambiental e 

interdisciplinar, usando como temática “Corais”, o qual contou com experimentos e 

relacionou assuntos deste conteúdo, como deslocamento de equilíbrio ou Princípio 

de Le Chatelier.  

Para trabalhar os conteúdos escolhidos, levamos em conta uma temática 

ambiental, além de seguir a metodologia proposta pela escola, com a abordagem de 

cada conteúdo proposto no material didático e a realização de exercícios em sala de 

aula.  

As abordagens e estratégias utilizadas buscam dar ênfase a abordagens 

contextualizadas, levando-se em conta uma temática ambiental e procurando aguçar 

a curiosidade e o interesse discente sobre os conteúdos químicos. Ressaltamos que 

buscamos obedecer a proposta metodológica da escola, que visa preparar alunos 

para a realização do ENEM, como a maioria das escolas da rede privada 

atualmente, mas enxertamos diferentes estratégias pedagógicas, mesmo com 
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dificuldade devido ao tempo escasso, sem perder a essência que é a transformação 

da sala de aula em um espaço pedagógico atraente e prazeroso. 

 Além disso, é importante que a aprendizagem tenha sentido para o aluno e 

que a problematização de uma situação concreta seja o ponto de partida (RICARDO, 

2007). Neste sentido, utilizamos a abordagem temática proposta por Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2011), que se constitui de uma oficina temática, possui três 

momentos pedagógicos, com objetivos específicos e diferentes entre si, sendo 

estes: problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do 

conhecimento. 

 Para Marcondes (2008, p.2) oficina temática pode representar:  

 
[...] um local de trabalho em que se buscam soluções para um problema a 
partir dos conhecimentos práticos e teóricos. Tem-se um problema a 
resolver que requer competências, o emprego de ferramentas adequadas e, 
às vezes, de improvisações, pensadas na base de um conhecimento. 
Requer trabalho em equipe, ação e reflexão. 

 

 O mapa conceitual (Figura 1) foi elaborado para mostrar de forma suscinta a 

composição e apresentação de uma oficina temática. 

 

 

Figura 1: Oficinas temáticas de acordo com Marcondes (2008) e Gaia et al. (2008) (Fonte: A autora) 

 

 Observamos que a oficina temática pode apresentar os conteúdos a partir de 

um tema que promova uma contextualização, que deve ser pensada pelo professor 

de modo a analisar os conhecimentos necessários para que o aluno exerça sua 

cidadania, propiciando uma melhor leitura de mundo, de modo crítico, possuindo 
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assim uma significação do conhecimento no âmbito social e humano, permitindo 

uma aprendizagem significativa (MARCONDES, 2008). 

 Em relação a experimentação no Ensino de Ciências sabe-se que este 

recurso desperta o interesse dos alunos (GIORDAN, 1999; GUIMARÃES, 2009), 

sendo muitas vezes solicitada pelos próprios estudantes a realização de 

experimentos em sala, tendo assim claro seu papel motivador e lúdico. Pode-se 

ainda encontrar na experimentação um instrumento de ensino-aprendizagem e de 

auxílio no desenvolvimento do caráter científico do aluno (TAHA et al., 2016). 

 Outra ferramenta importante no Ensino de Química é o vídeo. Os mapas 

conceituais baseados nos conceitos de Moran (1995) e mostrados nas Figuras 2 e 3 

resumem sua composição, capacidade, objetivos e finalidades como ferramenta de 

ensino-aprendizagem. 

 

Figura 2: Mapa conceitual sobre vídeo (Fonte: A autora) 
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Figura 3: Mapa conceitual sobre vídeo como ferramenta de ensino-aprendizagem (Fonte: A autora) 
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Pilhas 

 Conhecer o histórico da pilha, seu funcionamento e composição;  

 Estudar os potenciais de redução, relacionando as reações de oxirredução 

com as pilhas, bem como conhecer sua espontaneidade; 

 Aprender a montar pilhas de batatas ou frutas; 

 Compreender a importância do descarte correto da pilha, conscientizando a 

comunidade escolar e familiar. 

 

Equilíbrio Químico 

 Compreender os princípios fundamentais do Equilíbrio Químico, tanto em 

sistemas homogêneos e heterogêneos; 

 Realizar experimento com indicador ácido-base, extrato de repolho-roxo, 

analisando a acidez e basicidade de substâncias de seu cotidiano de modo a 

confrontar seus conhecimentos prévios e o senso comum; 

 Compreender como as ações humanas podem ocasionar desequilíbrio 

ambiental relacionando as temáticas aprendidas com este conteúdo. 

 

 

Pilhas 

 Conceitos sobre número de oxidação; 

 Conceitos dobre semirreações de oxidação e redução; 

 Saber identificar agente oxidante e agente redutor; 

 Balanceamento de equações pelo método das tentativas e por oxirredução; 

 

Equilíbrio Químico 

 Compreender os processos exotérmicos e endotérmicos; 

 Compreender o conceito de concentração molar e pressão parcial; 

 Compreender a Lei de Ação das Massas; 

 Saber interpretar uma equação química com seus estados físicos; 

 Compreender a Hipótese de Avogadro. 
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 Para a exibição do vídeo: computador conectado a um Datashow ou um 

aparelho de DVD conectado a uma Televisão. 

 Materiais cotidianos e espaço para a realização de experimentos. 
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MOMENTO I: Problematização Inicial 

Antes de dar início a Oficina Temática sobre Pilhas você pode realizar uma 

diagnose com seus alunos, com algumas perguntas fechadas. Se não houver muito 

tempo disponível para realizá-la em sala, sugerimos que a elabore pelo 

GoogleForms e envie para seus alunos via e-mail ou WhatsApp. Você pode fazer o 

questionário com as perguntas da Tabela 1 ou com outras que ache mais 

conveniente mediante seu contexto escolar. 

Tabela 1: Perguntas para Diagnose (Fonte: A autora) 

Questionário 

Perguntas Opções de Resposta 

1-Quais aparelhos eletrônicos você 
considera hoje indispensáveis para sua vida? 

Smartphone, computador, geladeira, fogão, rádio, 
televisão, máquina fotográfica, máquina de lavar 
roupas, outro. 

2- Eles sempre foram indispensáveis para a 
sociedade? 

Sim, não. 

3- O que possibilita que você leve alguns 
dele com você para onde vai? Ou seja, que 
descoberta científica possibilitou isso? 

Eletricidade, pilhas, radioatividade 

4- Que tipo de energia a pilha fornece? Eólica, Elétrica, Química, Solar, Nuclear, Outro. 

5- Que tipo de fenômeno químico ocorre na 
pilha para que ela forneça energia? 

Fusão de metais, reação de neutralização, reação de 
esterificação e reação de oxirredução. 

6- O que você e seus familiares fazem com 
as pilhas e baterias, utilizadas no seu dia a 
dia, quando acabam? 

Jogo no lixo, guardo, encaminho para um local 
específico, não sei. 

7- Há algum problema em jogar as pilhas no 
lixo comum? 

Sim, não. 

8- Caso tenha respondido que sim, dê uma 
justificativa de acordo com seus 
conhecimentos. 

Resposta pessoal. 

 

Queremos ressaltar que o GoogleForms é uma ferramenta bem conveniente 

para o professor, ela encontra-se disponível no Google drive, podendo ser utilizada 

por qualquer professor que tenha uma conta no gmail para montagem deste tipo de 

material, no qual se tem acesso às respostas com gráficos prontos, sendo uma 

ferramenta muito útil e facilitadora para o docente. Ela permite poupar tempo da 

análise de dados e evitar impressões em papéis. 

Na problematização inicial você deve apresentar situações-problema para que 

os alunos possam discutir. Caso não tenha tempo, após a realização da diagnose 
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virtual, você deve trazer as respostas dadas ao questionário e discuti-las em sala de 

aula. Caso você disponibilize de um tempo maior, sugere-se que realize esta etapa 

em grupos individuais como foi proposto por Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2011). 

A condução do diálogo pode direcionar o assunto de modo que os alunos 

notem a necessidade de aquisição de novos conhecimentos para a resolução da 

problemática do descarte de pilhas. 

 

MOMENTO II: Aquisição do Conhecimento 

 Para a etapa de construção do conhecimento, podem ser utilizadas diversas 

ferramentas. Nós sugerimos o uso do vídeo “Pilhas no Cotidiano” 1, com 13 minutos 

e 41 segundos presente no site de Objetos Educacionais do MEC, pois contém uma 

abordagem histórica do desenvolvimento da pilha e uma rápida introdução 

conceitual do assunto. Este vídeo pode ser reproduzido na íntegra, ou o professor 

pode selecionar e exibir apenas alguns trechos que achar mais conveniente, de 

acordo com seu objetivo e disponibilidade de tempo. Após sua utilização, converse 

um pouco sobre o mesmo para ajudar na compreensão de como a pilha foi feita e 

então, dê continuidade ao conteúdo com o auxílio de slides e do material didático da 

escola. Esta parte inicial pode ser realizada em um tempo de aula. O vídeo, neste 

caso serviu como ferramenta de sensibilização, segundo Moran (1995), permitindo a 

introdução de um novo assunto e motivando a aprendizagem da nova temática, além 

de ilustrar o conteúdo permitindo a utilização de figuras e animações na abordagem 

histórica, além de um experimento de modo rápido. Após o vídeo você pode fazer 

uma abordagem teórica do assunto, neste caso pode contar com o auxílio do nosso 

resumo teórico (Apêndice 1). Sugerimos que nesta etapa, como já está com o 

equipamento montado, você faça uso de slides para melhor aproveitamento do 

tempo e do material montado. 

 Sugerimos também a realização de um experimento com montagem de uma 

pilha com frutas e legumes, permitindo a manipulação pelos alunos, sem seguir um 

roteiro específico. Porém, para sua melhor orientação, você pode seguir um roteiro 

                                                 
1
   Chacon, E. P. Pilhas no Cotidiano: Disponível em: 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20020 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20020#_blank
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experimental preparado por nós. Para escolas que possuam maior liberdade em 

relação ao tempo e para a realização de trabalhos extras, propomos que o professor 

peça para o aluno um relatório experimental. Indicamos aos professores de escolas 

com limitações de tempo que tentem realizar esta etapa no contraturno, para que o 

conteúdo proposto pela escola não fique atrasado. 
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ROTEIRO EXPERIMENTAL: 

 

 

 

 

Procedimento experimental: Montagem da Pilha de batata e limão 

 

Materiais e Reagentes: 

 Batatas 

 Limões 

 Bananas 

 Faca 

 Fios de cobre 

 Moedas de R$0,05 (cobre) 

 Pregos galvanizados (zinco)  

 Multímetro 

Procedimento Experimental: 

 Deve-se utilizar a faca para realizar dois cortes nas frutas e batata, de 

modo que se consiga enfiar a uma moeda e um prego, em cada fruta. Manter 

uma distância, para que não estejam em contato entre si. 

Conectar um fio de cobre à moeda e um fio ao prego. Desencapar o fio 

de cobre e enrolar em cada metal, mantendo contato. Pode-se realizar o uso de 

jacarés para auxiliar a conexão entre o fio e os metais. Conectar a outra 

extremidade do fio ao multímetro e medir a ddp. 

 

Montagem da pilha em série 

 

 Conectar o fio que está na moeda de uma fruta ao prego da outra fruta. 

Deixar duas pontas de fio livres, na primeira e última fruta/batata, então com 

estas pontas deve-se medir a ddp com o auxílio do multímetro. 
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Durante a experimentação os alunos devem, através dos conhecimentos 

construídos durante a etapa do vídeo e da abordagem teórica em sala, conseguir 

montar uma pilha, observando a necessidade de dois eletrodos de metais diferentes, 

do fio e da solução eletrolítica. Além disso, eles precisam manipular os materiais de 

modo a construírem também pilhas em série, avaliando a montagem através da 

medida da ddp. Podem-se associar estes materiais necessários à pilha de Daniell, 

que também deve conter soluções eletrolíticas, fio e eletrodos, porém com a 

diferença de haverem dois béqueres com sais que contenham o mesmo metal que o 

eletrodo imerso na solução. Pode-se relacionar este mesmo princípio para as pilhas 

do cotidiano, relacionando à pilha do vídeo.  

Retornando à sala de aula o aluno estará munido com ferramentas que 

auxiliaram e continuarão auxiliando na construção do conhecimento. Tais como a 

compreensão dos elementos básicos de uma pilha, a percepção da unidade utilizada 

na ddp e o somatório destas quando há a construção de uma pilha em série.  

Ao final da etapa experimental, finalizar o conteúdo e realizar exercícios de 

fixação. 

MOMENTO III: Aplicação do Conhecimento 

Para aplicar o conhecimento, você pode propor aos seus alunos a elaboração 

e realização de uma campanha de conscientização na escola sobre o descarte 

adequado de pilhas e baterias. A qual pode ser montada durante as aulas nas 

escolas regulares ou nas escolas com limitação de tempo podem ser realizadas em 

outros momentos, tais como reuniões rápidas ao final das aulas, uso de redes 

sociais, e-mails, encontros durante o intervalo e no contraturno. Caso a escola não 

possibilite a exigência da presença de todos os alunos no contraturno, o professor 

deve expor aos alunos a proposta do trabalho a ser realizado, explicando a 

relevância da campanha do descarte adequado de pilhas e baterias, para a 

preservação do meio ambiente.  
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Proposta da Campanha 

A campanha consistirá na conscientização dos alunos e da comunidade 

escolar para o descarte correto de pilhas e baterias. Para isso sugerimos montagem 

de folders, pelos alunos com auxílio do professor, para que sejam distribuídos na 

escola. O folder deve conter informações como a composição das pilhas, leis que 

regulamentam seu descarte e os danos do descarte incorreto ao ser humano e ao 

meio ambiente. Além disso, deve ser providenciado um depósito para o descarte das 

pilhas e cartazes para dar destaque à campanha que está sendo realizada na 

escola. É importante que os alunos, professor ou a coordenação passe nas salas 

avisando sobre a campanha do descarte. O tempo para a montagem da campanha 

dependerá da realidade de cada professor, pois esta atividade pode ser utilizada 

como uma avaliação, na escola em que for permitida, onde o professor tenha mais 

liberdade de estipular o tempo. Já em escolas com direcionamento para o ENEM, 

geralmente os alunos se encontram bastante atarefados e a tarefa não pode ser 

pontuada, sendo necessário um maior tempo para esta campanha. Sugere-se que o 

depósito disponibilizado fique na escola desde o momento de sua confecção até o 

final do ano letivo. No nosso caso, levamos 2 meses para a elaboração da 

campanha, ou seja, para montagem do folder e demais materiais utilizados. 

 

Preparação para a Campanha 

Para a realização da campanha você pode dividir os alunos em grupos, de 

acordo com a área que eles possuem interesse e sugerir que montem um folder para 

ser distribuído na comunidade escolar.  

Os grupos podem ser divididos de acordo com a Tabela 2: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caderno Didático para o Professor: 

Uma abordagem sobre Pilhas  

e Equilíbrio Químico 
 

15 

Tabela 2: Grupos para realização da Campanha (Fonte: A autora) 

GRUPO ATIVIDADE ÁREA DE INTERESSE 

1 Será responsável por realizar entrevista com os alunos 
da escola, similar à diagnose que foi realizada, 
ressaltando a questão do descarte. 

Comunicação e afins 

2 Será responsável pela elaboração gráfica do folder 
explicativo sobre o material produzido pelos demais 
grupos. 

Computação e afins 

3 Será responsável pela pesquisa sobre a composição de 
pilhas e baterias e elaboração de um pequeno texto 
sobre o assunto para ser adicionado ao folder pelo 
grupo 2. 

Química e afins 

 

4 Será responsável por pesquisar problemas relativos à 
presença dos componentes de uma pilha ou bateria no 
organismo humano e elaboração de um pequeno texto 
sobre o assunto para ser adicionado ao folder pelo 
grupo 2. 

Biológicas 

 

5 Será responsável por pesquisar sobre problemas 
ambientais ocasionados pelo descarte incorreto de 
pilhas e elaboração de um pequeno texto sobre o 
assunto para ser adicionado ao folder pelo grupo 2. 

Meio ambiente e 
engenharias 

6 Será responsável por pesquisar leis que regulamentam 
o descarte de pilhas e locais apropriados e elaboração 
de um pequeno texto sobre o assunto para ser 
adicionado ao folder pelo grupo 2. 

Direito 

 

Orientação para a pesquisa 

Você deve dizer para cada grupo sua tarefa. O grupo 1 pode realizar a 

entrevista com papel e caneta ou ainda fazer o uso do GoogleForms. Sugere-se que 

o professor ensine aos alunos como utilizar esta ferramenta. A entrevista deve ser 

similar à realizada na diagnose, de modo a promover a reflexão dos alunos da 

comunidade escolar, como também auxiliar na divulgação da campanha.  

Para montar o Folder o professor deverá perceber sua realidade e as 

ferramentas e conhecimentos que seus alunos dispõem. Eu por exemplo tinha 

alguns alunos que fizeram curso de designer gráfico e montaram o Folder com o 

auxílio do programa Illustrator CC2, que era de seu domínio, porém era uma versão 

                                                 
2
 Illustrator CC – Disponível em: https://www.baixaki.com.br/download/adobe-illustrator.htm 
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gratuita para teste trazendo limitação em nosso tempo de trabalho. Mas o professor 

pode fazer uso do Word ou de outras ferramentas que se adequem melhor à sua 

realidade. 

Os grupos 3, 4, 5 e 6 devem montar textos, e sugerir figuras para composição 

do Folder e devem encaminhar este texto para o professor ou para os alunos do 

grupo 2. Como os alunos demoraram bastante tempo nesta etapa e não tínhamos a 

possibilidade de pontuar este trabalho, decidimos lhes enviar alguns artigos para 

orientar na construção dos textos. Os artigos estão presentes na Tabela 3. 

Tabela 3: Artigos disponibilizados para a pesquisa (Fonte: A autora) 

ARTIGOS DISPONIBILIZADOS OBJETIVO 
VANIN, J. A.. Há 200 anos era inventada a pilha: 

Uma descoberta eletrizante. Ciência Hoje, v. 26, n. 

155, p. 75-77, 1999. 

Auxiliar o grupo 3 na elaboração de seu texto. Como 

também para maior aprofundamento dos alunos que 

tivessem interesse. 
LIMA, V. F.; VERÇON, F.. Metais Pesados no 

Ensino de Química. Química Nova na Escola, v. 33, 

n. 4, p. 199-205, 2011. 

Auxiliar os grupos 4 e 5 na elaboração de seu texto. 

Como também para maior aprofundamento dos alunos 

que tivessem interesse. 

CHAGAS, A. P. Os 200 Anos da Pilha Elétrica. 

Química Nova, v. 23, n.3, p. 427-429, 2000. 

Auxiliar o grupo 3 na elaboração de seu texto. Como 

também para maior aprofundamento dos alunos que 

tivessem interesse. 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Resolução CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 

2008. Estabelece os limites máximos de chumbo, 

cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 

comercializadas no território nacional e os critérios e 

padrões para o seu gerenciamento ambientalmente 

adequado, e dá outras providências. 

Auxiliar o grupo 6 na elaboração de seu texto. Como 

também para maior aprofundamento dos alunos que 

tivessem interesse. 

BOCCHI, N.; FERRACIN, L. C.; BIAGGIO, S. R. 

Pilhas e Baterias: Funcionamento e Impacto 

Ambiental. Química Nova na Escola, n. 11, p. 3-9, 

2000. 

Auxiliar os grupos 4 e 5 na elaboração de seu texto. 

Como também para maior aprofundamento dos alunos 

que tivessem interesse. 

 

O Folder 

 

 Para melhor sua melhor orientação disponibilizamos o folder que montamos 

em nossa campanha (Figura 4), para que possa servir de modelo e exemplo, caso 

fique alguma dúvida. 
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UM PROJETO 

ORGANIZADO PELA 

OFICINA TEMÁTICA 

DO COLÉGIO X 
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Figura 4: Modelo de Folder (Fonte: A autora) 

 

A Campanha 

Após a montagem do folder, este deve ser impresso caso haja a 

possibilidade. Se não houver, pode ser feito online e distribuído nas redes sociais ou 

ainda podem ser montados cartazes com os textos elaborados e espalhados pela 

escola. Você deve também providenciar um depósito para o recolhimento das pilhas 

e baterias e ficar responsável por encaminhá-las posteriormente para um local 

específico. 

A Figura 5 mostra o material que foi confeccionado para a campanha. Sendo 

estes os cartazes para sinalizar a campanha, a lixeira para descarte e os folders 

disponíveis para a comunidade escolar. 
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Figura 5: Layout da campanha sobre descarte de pilhas (Fonte: A autora) 

 

O desenvolvimento da campanha pode ser iniciado logo após o experimento e 

deve ser continuado de modo paralelo ao andamento do conteúdo. O aluno, através 

desta campanha aprenderá, além dos conteúdos propostos, a realizar pesquisas em 

fontes confiáveis, a trabalhar em grupo, desenvolver consciência ambiental e a 

utilizar o conhecimento como ferramenta para melhoria social.  

Na etapa de Aplicação do Conhecimento você deve retornar ao problema 

inicial. Isso pode ser feito em uma roda de conversa, caso haja disponibilidade, se 

não, pode-se encaminhar outro questionário para os alunos com perguntas similares 

às iniciais, incluindo também perguntas sobre as lições que tiraram desta oficina e 

comparando às respostas da diagnose às do questionário avaliativo. Caso você 

tenha a possibilidade de realizar uma roda de conversa, você pode trazer outros 

problemas similares para observar se seu aluno está munido das ferramentas 

metodológicas que se pretendiam construir. 

Para realizar sua própria oficina com a temática de sua escolha, você pode 

como nós, seguir os três momentos pedagógicos propostos por Delizoicov, Angotti e 

Logo Logo 
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Pernambuco (2011). Na Problematização Inicial são apresentadas situações- 

problema que os alunos conheçam e vivenciem. Esta problematização será feita por 

meio de perguntas, elaboradas pelo professor, que irão ser discutidas dentro de 

pequenos grupos e posteriormente num grande grupo, com toda a classe. Neste 

momento devem-se conhecer os posicionamentos dos alunos e direcionar o debate, 

de modo que este seja conduzido para o conhecimento que será abordado, além de 

procurar criar contradições com o conhecimento proposto e fazer com que os alunos 

percebam a necessidade da aquisição de novos conhecimentos para a resolução da 

problemática, ou seja, que há lacunas em seu conhecimento. 

 No segundo momento, Organização do Conhecimento, os conceitos 

necessários para a resolução da problemática são estudados de modo sistematizado 

pelo professor. Podendo empregar diversos tipos de atividades, sendo estas 

convenientes e eficazes. 

 Na Aplicação do Conhecimento deve-se retornar à situação-problema inicial, 

com os conhecimentos incorporados pelos alunos, além de avaliar outras situações-

problema, que demandem o domínio do mesmo conhecimento. A meta deste é que o 

aluno tenha a Ciência como um suporte teórico para resolução de problemas que o 

cerquem (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011).  

 Segundo Marcondes (2008) as oficinas também são compostas de atividades 

experimentais, no que tange sua capacidade de despertar o interesse e curiosidade 

dos alunos, dando-lhes ainda a oportunidade de conhecer fenômenos científicos. 

Como a oficina se propõe a solucionar problemas do cotidiano, a atividade 

experimental seguirá este viés, o que lhe confere um caráter investigativo. 

 Deve-se ressaltar que a oficina deve levar em conta o conhecimento prévio do 

aluno e este deve ser sujeito ativo na construção do conhecimento. O professor 

deve embasar o aluno com conhecimento para resolução dos problemas e dar 

suporte com informações necessárias para questionamentos que venham a surgir 

durante a aplicação da oficina, ou seja, deve ser um mediador da prática 

(MARCONDES, 2008). 
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Equilíbrio Químico 

Equilíbrio ácido-Base - pH 

Para abordagem de Equilíbrio Químico você pode iniciar o assunto de forma 

tradicional. É importante que seja feita uma revisão sobre as propriedades básicas 

de logaritmo e o uso desta operação matemática em Química para trabalhar o 

conceito de pH e pOH. 

 Quando você iniciar a etapa de Equilíbrio Iônico e os conceitos de pH e pOH, 

sugerimos que fale também de indicadores ácido-base, dando enfoque ao extrato de 

repolho-roxo, que é um indicador natural. O repolho-roxo é composto pelo pigmento 

antocianina (do grego: anthos = flores; kianos = azul), que pertence à classe dos 

flavonoides e é responsáveis pela coloração azul, violeta, vermelha e rosa exibida 

por flores e frutos. Como as antocianinas mudam de coloração de acordo com o 

meio em que se encontram (Figura 6), podem ser então usadas como indicador 

ácido-base. É usado em grande escale na escola por não ser tóxico, ter baixo valor 

comercial e fácil preparo, ser solúvel em água e ter fácil descarte. 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Deslocamento de equilíbrio da cianina (Fonte: A autora) 

 

Propomos neste momento a realização de um experimento com o extrato de 

repolho-roxo conforme o roteiro experimental que preparamos. Em nosso roteiro 

estão presentes 17 amostras, cremos que para o professor levar todos eles torna-se 

difícil e dispendioso, então sugerimos que você solicite as amostras para os alunos e 

que peça para cada um levar alguma substância. Para o experimento o professor 

pode pedir aos alunos um relatório. Porém, se não for viável, você pode também 
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levar a Tabela 4 para que seja preenchida durante a aula. Esta tabela pode ser 

impressa ou mesmo realizada pelo GoogleForms, porém nesse caso é necessário 

que os alunos tenham acesso à internet. 
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Procedimento experimental: Determinação do pH com   

extrato do repolho roxo 

Materiais e Reagentes  

 Limão 

 Vinagre 

 Laranja 

 Água com gás 

 Fermento 

 Cal 

 Sabão em pó 

 Detergente 

 Xampu 

 Condicionador 

 Açúcar 

 Amônia 

 Leite de magnésia 

 Bicarbonato de sódio 

 Sal de cozinha 

 Água sanitária 

 Sabonete líquido 

 18 copos descartáveis de 

200 mL 

 Repolho roxo 

 Colher de sobremesa 

 Seringa de 5 mL 

 Copo-medida de 10 mL 

 Peneira 

Procedimento  

Extrato de Repolho roxo: Primeiramente, picar 5 folhas de repolho 

roxo adicionando 3 litros de água em uma panela. Após iniciar a ebulição da 

água, aguardar 30 minutos, de modo que a água obtenha uma coloração 

roxa. Filtrar o extrato com o auxílio de uma peneira.  

Experimento: Feito o extrato, identificar os copos com numerações, 

de acordo com as amostras a serem analisadas. Após isso, adicionar-se 50 

mL do extrato de repolho roxo cada copo, separando-se um copo com o 

extrato puro para comparação. 

 Tomar nota de acordo com as colorações observadas, de acordo 

com a tabela. 
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A Tabela 4 pode ser utilizada para que os alunos tomem nota dos dados durante a 

experimentação. 

 
 

Tabela 4: Tabela para alunos (Fonte: A autora) 

Nº Substância Quantidade 
Classificação 

esperada 
Cor pH Classificação 

1 Limão Metade     

2 Vinagre 20 mL     

3 Laranja metade     

4 Água com gás 10 mL     

5 Fermento 1 colher     

6 Cal 1 colher     

7 
Sabão em pó 

 
1 colher 

    

8 Detergente 10 mL     

9 Xampu 10 mL     

10 
Condicionador 

 
10 mL 

    

11 Açúcar 1 colher     

12 Amônia 5 mL     

13 

Leite de 

magnésia 

 

10 mL 

    

14 

Bicarbonato de 

sódio 

 

1 colher 

    

15 
Sal de cozinha 

 
1 colher 

    

16 
Água sanitária 

 
1 colher 

    

17 
Sabonete 

líquido 
10 mL 

    

 

Para melhor orientá-lo, disponibilizamos a Tabela 5 com nossos resultados, 

caso não haja tempo para realizar todos os testes previamente. 
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Tabela 5: Resultado do Experimento teste (Fonte: A autora) 

Substância Cor pH Classificação 
Extrato de repolho roxo (padrão) Roxo 6 Levemente ácido 

Limão  Rosa 3 Ácido 
Vinagre Rosa 3 Ácido 
Laranja  rosa-

avermelhado 
4 Ácido 

Água com gás lilás 6 Levemente ácido 
Fermento Azulado 8 Levemente básico 

Cal Amarelo 13 Básico 
Sabão em pó Amarelo 12 Básico 

Detergente neutro Roxo 7 Neutro 
Xampu Rosa-lilás 5-6 Ácido 

Condicionador Lilás  6-7 Levemente ácido 
Açúcar  Roxo 7 Neutro 
Amônia Verde médio 9,5 Básico 

Leite de magnésia Verde 9 Básico 
Bicarbonato de sódio Verde azulado 9 Básico 

Sal de cozinha Roxo 7 Neutro 
Água sanitária Incolor 12,5 Básica 

Sabonete líquido Rosa 5 Levemente ácido 

 

Para a análise do experimento, você pode contar com a escala de pH da 

Figura 7, montada por nós, durante os testes realizados. 

 

 

Figura 7: Escala de pH para o indicador de repolho roxo (Fonte: A autora) 

 

 

Para preparar esta escala utilizamos algumas das amostras listadas e papel 

universal de pH. 

Na realização do experimento você pode, antes de verificar a coloração, 

perguntar a classificação esperada pelos alunos pedindo que eles justifiquem suas 

afirmações. É bom neste momento explicar o caráter ácido e básico dos compostos, 

lembrando que estamos pensando numa escola com direcionamento para o ENEM e 

questões que avaliam a acidez e basicidade dos compostos são bem recorrentes. 

Vale relembrar também as funções inorgânicas neste momento, lembrando sempre 

que cada professor deve se adequar à sua realidade.  

Este experimento pode ser desenvolvido em um tempo de aula, porém para 

isso o professor deve otimizar o tempo, pedindo que alguns alunos o auxilie, 
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separando copos, numerando, distribuindo as folhas com a tabela e lavando o copo 

de medida.  

 O uso e objetivo da experimentação passaram por uma série de 

transformações, ao longo dos anos. Nos primórdios do racionalismo a experiência 

encontrava seu papel primordial, sendo indispensável para se atingir o 

conhecimento universal. Ela era uma espécie de observação natural, tendo em vista 

a falta de equipamentos de medição nesta época, era o instrumento mediador entre 

o sujeito e o fenômeno (GIORDAN, 1999). A experimentação teve papel primordial 

para a consolidação das Ciências Naturais, pois para uma lei ser considerada, 

precisava ser comprovada experimentalmente, através de uma série de análises. 

Giordan (1999) considera fundamental o uso da abordagem experimental para a 

elaboração do conhecimento científico, devido o seu caráter investigativo.  

 Para Marcondes (2008), a atividade experimental deve prioritariamente ser 

realizada pelo aluno, e tem potencial para despertar o interesse e curiosidade, 

dando ao estudante a oportunidade de conhecer fenômenos científicos.  

 Existem alguns enfoques diferentes de experimentação, sendo estes: 

experimentação como show, experimentação ilustrativa, experimentação 

investigativa e problematizadora (TAHA et al., 2016). 

 A experimentação show está associada à ideia de que apenas a observação 

de um experimento é um motivador para o aluno, ou seja, apenas em observar algo 

diferente do seu dia a dia, o aluno ficaria encantado pelo “show” da Ciência. 

(GALIAZZI, 2004)  

 Para Taha et al. (2016), experimentação ilustrativa ilustra apenas conceitos já 

discutidos, muitas vezes de encerrando em si mesma. Mas para que seja 

significativa deve funcionar como um reforço na construção do conhecimento, 

integrando a teoria com a prática. Já a experimentação investigativa deve contar 

com a análise de dados e resultados, elaboração de hipóteses de modo similar à 

investigação científica. A construção do conhecimento conceitual deve se dar na 

análise dos resultados, porém os alunos necessitam de um conhecimento prévio à 

cerca do assunto de modo a poder analisar as observações realizadas. Os alunos 

devem realizar o experimento e o professor ser um mediador. Em concordância com 
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esta perspectiva, Guimarães (2009), sugere também a investigação na prática 

experimental:  

 

No ensino de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente 
para a criação de problemas reais que permitam a contextualização  e o 
estímulo de questionamentos de investigação. Nessa perspectiva, o 
conteúdo a ser trabalhado caracteriza-se como resposta aos ques-
tionamentos feitos pelos educandos durante a interação com o contexto 
criado (GUIMARÃES, 2009, p. 198). 
 

Deve-se considerar também que um trabalho de investigação é muito lento, 

principalmente em seu início, sendo necessário tempo para discussões durante a 

investigação e posteriores a ela. 

 A experimentação problematizadora fundamenta-se na pedagogia 

problematizadora de Paulo Freire e vai além da investigação, devendo despertar o 

espírito crítico do aluno, devendo conter os três momentos pedagógicos de 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), como exposto anteriormente, o que 

permite a aprendizagem do conteúdo e análise de outros problemas com os novos 

conhecimentos construídos. Estas situações problemas precisam ser planejadas 

pelo professor e explicitadas de modo que os alunos analisem e debatam, de modo 

crítico exercitando sua imaginação para situações de questionamentos e 

transformações (TAHA et al., 2016).  
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Equilíbrio de Solubilidade 

 

 Para estudar Solubilidade sugerimos que o professor utilize o vídeo 

“Branqueamento de Corais - Uma temática para abordagem de Solubilidade e 

Equilíbrio Químico” 3. Achamos mais conveniente seu uso no ensino de produto de 

solubilidade, pois neste momento todos os assuntos englobados no vídeo já terão 

sido abordados. 

Devido à necessidade de uma abordagem mais integrada e interdisciplinar no 

Ensino de Ciências, decidimos relacionar o conceito de kps com branqueamento de 

corais, tema biológico. Escolhemos esta temática para realizar uma abordagem 

contextualizada pois esta problemática é gerada por causa da poluição ambiental e 

ocasiona um grande desequilíbrio no ecossistema. Devido ao pouco tempo 

disponível, duas aula de 50 minutos para trabalhar este conteúdo, resolvemos 

produzir um vídeo, que contém 6 minutos e 18 segundos, devido à riqueza de 

informações que esta ferramenta proporciona, interagindo imagens, comunicação, 

linguagem e as sensações (MORAN, 1995). 

Através da construção de um vídeo foram documentados conceitos a partir da 

interpretação da docente. Este vídeo como conteúdo de ensino permitiu relacionar 

uma abordagem e modo interdisciplinar. Pode ser classificado também como um 

vídeo simulação, pois possibilitou a realização de experimentos otimizando o tempo, 

além de ser um vídeo ilustração, assumindo a composição de cenários, para facilitar 

a compreensão dos alunos (MORAN, 1995). Todas essas possibilidades, sem o 

auxílio do vídeo, não seriam viáveis para serem realizadas em sala de aula, pois não 

haveria tempo hábil para abordar todo o conhecimento que foi expresso e ilustrado 

em um vídeo. Através de uma narrativa os alunos puderam relembrar conceitos 

aprendidos em Biologia e criar diversas conexões com a Química, de modo claro, 

rápido e ilustrativo. 

Caso você deseje, também pode elaborar seu próprio vídeo com uma 

temática que lhe agrade. Para criação do nosso vídeo utilizamos o programa 

                                                 
3 Vídeo “Branqueamento de Corais - Uma temática para abordagem de Solubilidade e Equilíbrio Químico” – 
Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1DmZfjCez6JttX-3uOUCzlLu0n7sFlyMd/view?usp=sharing 
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Powtoon4, que permite criar animações. Este programa possui uma versão paga 

mais completa, que fica disponível para teste durante três dias, após isso o usuário 

pode fazer uso gratuito, porém com mais limitações. Há ainda a limitação de tempo 

de três minutos de duração para elaboração dos vídeos. Como pretendíamos criar 

um vídeo mais longo, inserir recortes de outros vídeos, utilizamos também o 

Windows Live Movie Maker. 

 

O VÍDEO 

Para montagem do vídeo foi feita uma pesquisa sobre branqueamento de 

corais e sobre os corais, conteúdo relacionado à outra disciplina, onde o professor 

de Química não teria o domínio para esta abordagem, sem o devido preparo, o que 

se tornou possível durante o desenvolvimento do recurso. O vídeo inicia-se com uma 

breve introdução mostrando o que ele vai tratar. Feito isso, há uma intervenção 

(MORAN, 1995) em um trecho do filme “Procurando Nemo5” (Figura 8), onde é feita 

uma narrativa de fundo sobre a definição de Corais, sua classificação, formação, 

regiões onde são encontrados e sua utilidade para biota marinha. 

  
Figura 8: Trecho inicial do vídeo (Fonte: A autora) 

 

 Após isso foram retomados alguns pontos da narrativa e mostramos a reação 

do carbonato de cálcio (CaCO3), que compõe o exoesqueleto dos corais, com água 

(H2O) e gás carbônico (CO2), havendo formação de hidrogenocarbonato de cálcio 

(Ca(HCO3)2) (Figura 9). A reação é a seguinte: 

                                                 
4
 Powtoon – Disponível em: https://www.powtoon.com 

5
 Procurando Nemo é um filme de animação computadorizada estadunidense de 2003, produzido pela parceria 

entre os estúdios Disney e a Pixar. Dirigido por Andrew Stanton. 
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CaCO3(s) + H2O(l) CO2(g) + Ca(HCO3)2(aq) 

 

  

Figura 9: Reação mostrada no vídeo (Fonte: A autora) 

  

 A partir desta reação criamos uma conexão com a existência dos corais em 

águas quentes e foram realizados dois experimentos.  

 O primeiro experimento mostra como a solubilidade do gás é influenciada pela 

temperatura, através da agitação e abertura de duas garrafas, uma garrafa (rosa) 

com refrigerante gelado e outra (azul) com refrigerante na temperatura ambiente 

(Figura 10). Mostrando que numa temperatura maior a solubilidade do gás diminui, o 

que justifica a existência dos corais em águas quentes.   

  
Figura 10: Experimento de solubilidade de gases X temperatura (Fonte: A autora) 

 O segundo mostra a formação do CaCO3, com sua precipitação, para 

compreensão de que este sal é insolúvel em água (Figura 11).  
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Figura 11: Experimento de formação do CaCO3 (Fonte: A autora)  

  

Elaboramos roteiros experimentais dos ensaios utilizados no vídeo, caso 

algum professor deseje executá-lo em sala. Em nosso vídeo utilizamos um trecho do 

"Reacción de Precipitación. Formación de Carbonato de Calcio" 6 que tem uma 

imagem de qualidade e se mostra mais profissional, melhorando o auxílio ao 

professor. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 É um vídeo disponível no Canal Cienciabit: Ciencia y Tecnología produzido por José Ignacio Simón Ruiz   

<https://www.youtube.com/watch?v=2x0FyLUOTCI> 
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Procedimento experimental: Precipitação do carbonato de cálcio 

 Materiais e Reagentes: 

 Cloreto de cálcio 

 Carbonato de sódio 

 Água destilada 

 3 copos ou béqueres 

 Balança 

 3 recipientes transparentes 

 Filtro de café ou papel de 

filtro 

 Espátula ou colher 

 2 pipetas 

 Procedimento Experimental:  
  

 Preparar duas soluções de 1 mol.L
-1

 de cloreto de cálcio 

(CaCl2) e carbonato de sódio (Na2CO3). 

 Para preparar a solução de 1 mol.L
-1

 de cloreto de cálcio, deve-

se pesar 5,55 g deste sal e diluir em 50 mL de água destilada. Reservar a 

solução em um recipiente com identificação. 

 Para preparar a segunda solução, de 1 mol.L
-1

 de carbonato de 

sódio, pesar 5,3 g deste sal e diluir em 50 mL de água destilada. Reser 

em um recipiente com identificação. 

 Adicionar 10 mL de cada solução em dois copos de 25 mL, 

transparentes, devidamente identificados. Misturar em um terceiro copo. 

Ocorrerá a seguinte reação: 

 

CaCl2 (aq) + Na2CO3 (aq)  CaCO3 (s) + 2NaCl(aq) 

 

 Observar a formação do precipitado, carbonato de cálcio que é 

insolúvel em água. Filtrar o produto. Retirar o resíduo (carbonato de 

cálcio) retido no papel de filtro e adicionar em um recipiente. 

 Para evidenciar a formação de carbonato, adicionar vinagre ao 

sólido, ocorrendo a seguinte reação: 

 

2CH3COOH(aq) + CaCO3(s)  H2O(l) + CO2(g) + (CH3COO)2Ca(aq) 

 

 Observar a efervescência devido a liberação de gás (CO2). 
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Após a realização dos experimentos, realizou-se uma abordagem teórica 

explicando os conceitos químicos envolvidos e as relações com os corais (Figura 

12). 

Figura 12: Abordagem teórica (Fonte: A autora) 

 

O vídeo é finalizado fazendo-se uma conexão destes conceitos com a 

poluição ambiental (Figura 13). 

 

Figura 13: Poluição ambiental e o branqueamento de Corais (Fonte: A autora) 

 

 O vídeo7 totaliza um tempo de 6 minutos e 18 segundos, caso o professor 

fizesse toda esta abordagem de modo tradicional, levaria um tempo muito maior. 

 Este vídeo deve ser aplicado em sala e deve ser realizada uma roda de 

conversa sobre ele e recaptular os conceitos envolvidos. Ele deve despertar grande 

interesse e auxiliar a compreensão dos assuntos abordados e uma sensibilização, 

                                                 
7
 Vídeo “Branqueamento de Corais - Uma temática para abordagem de Solubilidade e Equilíbrio Químico” – 

Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1DmZfjCez6JttX-3uOUCzlLu0n7sFlyMd/view?usp=sharing 
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observando a importância do equilíbrio químico em todo o ecossistema, tal como a 

reflexão em relação a alguns problemas ambientais e seus danos ao meio ambiente.  

Esta intervenção torna-se bastante conveniente, tendo em vista a 

contextualização e interdisciplinaridade do material produzido, além de todo o 

trabalho trazer contribuições para outros docentes, que poderão ter acesso a este 

material sem o encargo de sua produção. Pois a etapa de produção é a de maior 

dificuldade, sendo necessário tempo para aprender a utilizar os programas 

necessários, realizar sincronizações de som e narração, baixar materiais e ler 

bibliografias avaliando os pontos principais a serem abordados, como também 

procurar relações cotidianas entre conteúdos de disciplinas diferentes, levando em 

consideração uma abordagem contextualizada. 

A experiência de elaborar um vídeo é bastante proveitosa, pois permite ao 

professor estudar temáticas que não costuma abordar usualmente, estimulando-o a 

buscar novos conhecimentos e trazer mais conexões da Química com outras áreas. 

Além da satisfação de produzir um material que lhe seja proveitoso em diversos 

outros momentos como também contribuir para melhora do ensino de seus colegas, 

servindo como estímulo e incentivo ao uso de metodologias inovadoras.  
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 Para avaliação das propostas metodológicas nas escolas em que há esta 

possibilidade, pode-se pontuar a realização dos relatórios e da campanha sobre o 

descarte adequado de pilhas e baterias, como for mais conveniente na realidade de 

cada professor. Vale observar também a participação dos alunos durante a atividade 

proposta.  

Como é de costume nas escolas com direcionamento para o ENEM pode-se 

realizar testes e provas convencionais, porém a implementação destas metodologias 

propostas trazem maior motivação e significado para o aluno. Caso o professor 

tenha disponibilidade pode pontuar a realização da campanha, pedir relatórios dos 

experimentos realizados ou mesmo pedir que os próprios alunos pesquisem sobre 

estes experimentos e executem em sala, de acordo com cada realidade. 
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 O desenvolvimento de uma oficina temática com o uso de vídeo e da 

experimentação torna a compreensão da Química menos abstrata e mais coerente, 

despertando nos alunos a curiosidade e interesse, tal como o conhecimento de 

fenômenos científicos. O uso do vídeo nesta etapa permite uma abordagem 

contextualizada, mostrando a trajetória histórica do desenvolvimento da pilha, 

possibilitando a percepção de que o desenvolvimento tecnológico se encontra 

vinculado à sociedade e aos avanços científicos. A aplicação da campanha de 

conscientização do descarte de pilhas é bastante relevante, pois permite aos alunos 

refletirem quanto cidadãos e observarem que o conhecimento pode lhes conferir 

capacidade para atuar na melhoria da sociedade, tanto individual quanto 

coletivamente. Além do desenvolvimento do folder que lhes permite a aprendizagem 

de pesquisa em fontes confiáveis, como o contato com artigos científicos, a reflexão 

em relação à sua área do conhecimento, assim como o desenvolvimento do trabalho 

em grupo. As dificuldades encontradas nesta etapa neste tipo de escola são a 

possibilidade de reunir os alunos no contraturno, tendo em vista que estas escolas 

possuem geralmente muitas turmas e não costumam ter salas livres e a 

impossibilidade de pontuar trabalhos extras, o que dificulta a exigência da presença 

dos discentes, além da exigência de tarefas extras. Em relação a você, professor, a 

falta de tempo para todo este planejamento muitas vezes inviabiliza este tipo de 

projeto. Porém, com o auxílio deste caderno didático, você encontra o passo a passo 

podendo implantar esta metodologia tanto em escolas com prioridade para 

preparação para o ENEM quanto em escolas regulares, o que facilita e viabiliza sua 

atividade. Podendo fazer uma adaptação para cada realidade. 

 As estratégias didáticas usadas para o ensino de Equilíbrio Químico mostram-

se convenientes. A utilização do experimento com repolho-roxo, embora seja bem 

comum, permite a análise dos alunos com a tomada de dados e reflexão sobre seu 

conhecimento prévio à cerca de substâncias de seu cotidiano. Permite ainda rever a 

acidez e basicidade de compostos, que é uma temática bastante recorrente no 
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ENEM. A experimentação mostra-se necessária no que tange o desenvolvimento do 

caráter investigativo e científico do aluno, como também torna o ensino da Química 

menos abstrato e tem um claro papel motivador e lúdico, fundamental no ensino 

desta disciplina que possui desinteresse por grande parte dos discentes. Além disso, 

ela é uma ferramenta didática na construção do conhecimento, permitindo integrar 

teoria e prática. A dificuldade encontrada nesta etapa é devida ao transporte do 

material, o que pode ser facilitado se você pedir que cada aluno leve uma substância 

no dia do experimento. Outra dificuldade foi a limitação do tempo, deste modo 

precisa-se do auxílio dos alunos e da clareza da execução do experimento, para que 

não se perca tempo durante a realização da prática. No caso de escolas regulares 

pode se levar um tempo maior analisando cada substância. 

 O uso do vídeo desenvolvido permite ampliar a compreensão que a Química 

e seu uso inadequado pode influenciar de modo direto todo o ecossistema. Em 

relação ao desenvolvimento do vídeo, a produção possibilita um material que pode 

ser usado em outros momentos, pelo próprio produtor do material, como também por 

outros professores que desejem utilizar essa ferramenta como metodologia 

alternativa e interdisciplinar.  

 A dificuldade encontrada, além da necessidade do tempo do planejamento do 

vídeo é a aprendizagem das ferramentas utilizadas para a sua produção. Porém, 

esta aprendizagem traz uma gama de possibilidade ao professor, que pode fazer 

uso destas ferramentas para desenvolver materiais próprios. 

 Espera-se contribuir para a melhora do ensino de modo a disponibilizar estes 

materiais para que você, professor, melhore sua prática e perceba a influência da 

perspectiva temática e uso de metodologias alternativas frente a uma perspectiva 

tradicional. 
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APÊNDICE 1 
 

Resumo teórico para auxiliar no estudo de Pilhas 

 
Eletroquímica 

 
 Eletroquímica é a parte da química 

que estuda as reações químicas que 

produzem energia elétrica e também as a 

utilização de energia elétrica para produção 

de reações. Dessa maneira podemos dividi-la, 

respectivamente, em duas partes: pilhas e 

eletrólise. 

 Vale lembrar que a eletricidade é 

gerada por um fluxo de elétrons em um 

determinado fio. 

 

Pilhas 

 

Utilizam reações de oxirredução para 

gerar energia elétrica. 

 

a) Pilha de Daniell:  

Em 1836, o cientista John Frederic 

Daniell, montou uma pilha. Esta pilha era 

constituída de uma lâmina de Zn, mergulhada 

numa solução de ZnSO4 e uma lâmina de Cu, 

mergulhada numa solução de CuSO4. Estas 

lâminas estavam ligadas por um fio contendo 

uma lâmpada e uma ponte salina (contendo 

gelatina e uma solução de KCl, ou outro sal 

solúvel). Daniell fez as seguintes 

observações: 

 A lâmpada acendeu, indicando que 
houve fluxo de elétrons. 

 A lâmina de zinco ficou corroída, 
logo houve diminuição de sua 

massa, indicando que oxidou  

 

(perdeu e
-
). Conforme a reação a 

seguir: 

 

Zn
0
  Zn

+2
 + 2e

- 

 

Sendo este considerado o polo 

negativo (Anodo). 

 A observação anterior, nos mostra 
que os elétrons irão transitar do 

Zn para o Cu (o qual irá reduzir). 

 A lâmina de Cu tem sua massa 
aumentada, devido à redução 

(ganho de e
-
) de sua solução, ou 

melhor, de seu cátion presente em 

solução. Conforme reação a 

seguir: 

 

Cu
+2

(aq) + 2e
-
  Cu

0 

 

 Sua massa aumenta devido à 

formação do Cu metálico, o qual 

se deposita na lâmina. 

Sendo este considerado o polo 

positivo (Catodo). 

 A ponte salina serve para fazer o 
balanço de cargas, ou seja, 

neutralizar as cargas formadas no 

meio. Podendo ser então 

substituída por uma membrana 

porosa. 

Através da pilha de Daniell, diversas 

outras pilhas puderam ser montadas e 

puderam ser tirados os seguintes 

ensinamentos: 

Partes da pilha Funções 

Catodo 

 Polo positivo 

 Redução (ganho de e
-

) 

 Aumento da massa 

 Chegam os e
-
 

 Direção de migração 
dos cátions 

 Sua solução fica 
mais diluída 
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Anodo 

 Polo negativo 

 Oxidação (perda de 
e

-
) 

 Diminuição da massa 

 Saem os e
-
 

 Direção de migração 
dos ânions 

 Sua solução fica 
mais concentrada. 

Fio 
Fluxo de e

-
 (do anodo 

para o catodo). 

Ponte salina ou 

membrana 

porosa 

Balanço de cargas 

 

MA
^

7  

CARO 

Catodo  Reduz 

Anodo  Oxida 

Consoante  Consoante 

Vogal Vogal 

 

A pilha de Daniell pode ser representada, 

simplificadamente, da seguinte maneira: 

 

Zn
0
/Zn

2+
//Cu

+2
/Cu

0 

 

De modo geral, temos a seguinte 

representação: 

 

Anodo (oxidação)//Catodo (redução) 

 

b) Determinação de potenciais: 

 

A ddp (diferença de potencial) da pilha 

dependerá de dos metais que compõem a 

pilha, das concentrações das soluções e da 

temperatura do sistema. 

Para calcular a ddp devemos utilizar a 

seguinte fórmula:  
0

.
0

. catodoredanodoox EEddp   

 

Quando fornecidos apenas os potenciais 

de redução, devemos ver o metal que reduz 

preferencialmente (o que tiver maior ddp) e 

ent

ão o que tiver menor tendência a reduzir 

deverá sofrer oxidação. 

 

c) Espontaneidade da reação:  

 

Para verificar a espontaneidade da 

reação, deveremos utilizar a equação de 

Nernst, como descrita abaixo: 

 

nFEG   

 

Sendo:  

G = Energia livre de Gibbs (se negativa, 

reação espontânea). 

n = nº de e
- 

F = Constante de Faraday (F= 96500 

C/mol) 

E = ddp da pilha 

Podemos então generalizar, quando a ddp 

de uma reação for positiva, teremos uma 

reação espontânea. E quando for negativa 

não espontânea. 
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Reagentes Produtos

vdireta

vinversa

 

APÊNDICE 2 

 

Resumo teórico para auxiliar no estudo de Equilíbrio Químico 

Equilíbrio Químico 
 

 A maioria das reações químicas é 

irreversível, pois os reagentes são 

consumidos, gerando produtos.  Já em 

outras reações, os produtos podem ser 

regenerados nos reagentes, ou seja, ela se 

processa nos dois sentidos: dos reagentes 

para os produtos (reação direta) e dos 

produtos para os reagentes (reação 

inversa). Sendo genericamente 

representada por: 

 

 

  

 

Quando em uma reação reversível a 

velocidade da reação direta se iguala à 

velocidade da reação inversa, dizemos que 

a reação atingiu o equilíbrio químico. 

Quando as velocidades se igualam, em um 

sistema fechado, as quantidades de 

reagentes e produtos permanecem 

constantes, porém não obrigatoriamente 

iguais. 

A expressão da constante de 

equilíbrio foi formulada, em 1863, por 

Guldberg e Waage, pela Lei de ação das 

massas. Onde igualaram a velocidade da 

reação direta com a velocidade da reação 

inversa, chegando à seguinte equação para 

a constante de equilíbrio, em termos de 

concentração para a reação expressa: 

 

aA + bB cC + dD 
 

ba

dc

c
BA

DC
K

][][

][][
  

 

 Caso as substâncias presentes nas 

reações sejam gases, a constante de 

equilíbrio também pode ser expressa em 

termos de pressão, como pode ser visto 

abaixo: 

b
B

a
A

d
D

c
C

p
pp

pp
K




  

 

Para expressar as constantes de 

equilíbrio, deve-se levar em consideração: 

 O KC específico para cada reação e 

varia com a temperatura. 

 O equilíbrio pode ocorrer em 
sistemas homogênios (as 

substâncias possuem o mesmo 

estado físico) e em sistemas 

heterogêneos. 

 Para sistemas heterogêneos, os 
estados sólidos e líquidos puros, 

não entram na expressão de KC, 

pois suas concentrações em termos 

de velocidade não variam. 

 

 Relação entre KC e KP: 

 

 

 

 

 Grau de equilíbrio (α): 

 

É a razão entra a quantidade de um 

reagente (em mols) que reagiu, até o 

equilíbrio, e sua quantidade inicial de mols 

desse reagente. 

Grau de ioniza 

(α) = 

inicial

consumido

moln

moln

º

º
 

 

 Princípio de Le Chatelier: 

 

Sempre que um sistema em equilíbrio 

for perturbado por um fator externo, este 

KP = KC (RT)
Δn
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Vale ressaltar que apenas a variação 
de temperatura pode ocasionar na 

variação da constante de equilíbrio 

(KC e KP). 

de modificará, de modo a minimizar a 

turbação e restabelecer o equilíbrio. 

Temos então os seguintes fatores que 

irão deslocar o equilíbrio: 

 

1- Temperatura:  
 

O aumento da temperatura 

deslocará o equilíbrio para o sentido 

endotérmico, já que os processos 

endotérmicos tendem a absorver calor. 

Assim como a diminuição da temperatura 

tendem a deslocar o equilíbrio no sentido 

exotérmico. 

 

2- Concentração: 

O aumento da concentração dos 

reagentes desloca o equilíbrio no sentido 

de formação do produto, de modo a 

restabelecer o equilíbrio. Já o aumento da 

concentração dos produtos desloca o 

equilíbrio no sentido de formação dos 

reagentes, ou no sentido da reação inversa. 

A diminuição da concentração dos 

reagentes desloca o equilíbrio no sentido 

de formação dos reagentes, ou no sentido 

da reação inversa. Assim como a 

diminuição da concentração dos produtos 

desloca o equilíbrio no sentido de 

formação dos produtos. 

 

3- Pressão: 

O aumento da pressão desloca o 

equilíbrio para sentido de menos volume 

(menor quantidade em mols).  

4- Catalisador: 

A adição de catalisador, NÃO afeta 

o equilíbrio químico, só a aumenta a 

velocidade das reações. 

Assim como a adição de gases 

inertes não irão deslocar o equilíbrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilíbrio Químico em meio aquoso 
 

 Em meio aquoso, as substâncias 

iônicas se dissociam e as substâncias 

covalentes se ionizam, tendo assim íons 

presentes no meio. Então, temos um caso 

particular, o Equilíbrio Iônico. 

 Os equilíbrios iônicos mais comuns 

são os que envolvem a ionização dos 

ácidos e as dissociações das bases. 

 Podemos então calcular a constante 

de equilíbrio para os ácidos, tendo então a 

reação geral abaixo, e sua respectiva 

constante de equilíbrio em termos de 

concentração: 

 

HA(aq) + H2O(l)         H3O
+
(aq) + A

-
(aq)

 

]][[

]][[

2

3

OHHA

AOH
Kc



  

 

Sendo a água um líquido puro, sua 

concentração é constante, podendo então 

transferi-la para o outro membro, gerando 

uma nova constante, a constante de 

ionização (Ki), que particularmente para os 

ácidos, é representada por Ka. Tendo então 

a seguinte fórmula: 

 

][

]][[
][ 3

2
HA

AOH
OHKc



  

 

][

]][[ 3

HA

AOH
Ka



  

 

 De modo mais genérico, 

poderíamos representar da seguinte forma: 

 

HA         H
+
 + A

-
H2O

 
 

 

][

]][[

HA

AH
Ka



  

 

Constante 
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 Através da fórmula acima, podemos 

chegar às seguintes conclusões: 

 

 

 

 

 

 

 

 As mesmas observações e deduções 

servem para as bases, sendo sua constante 

representada por Kb. Como podemos 

observar a seguir: 

BOH         B
+
 + OH

-
H2O

 
 

][

]][[

BOH

OHB
Kb



  

 

 Lei da diluição de Otswald: 

 

Sendo “n” o número de mols inicial do 

ácido e α seu grau de ionização, podemos 

ter a seguinte tabela:  

 

HA         H
+
 + A

-
H2O

 
Início n 0 0 

Reação n.α n.α n.α 

Equilíbrio n- n.α 

= n(1- α) 

n.α n.α 

 

Tendo então a seguinte constante de 

ionização: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ácidos fracos, temos α < 5%, logo, 

(α) ≈ 1. Assim, também podemos utilizar a 

seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 Constante de ionização da água  

 

A água ioniza-se da seguinte forma: 

 

H2O(l)         H
+
(aq) + OH

-
(aq) 

 

Tendo a água caráter neutro, sua  

[H
+
] = [OH

-
] 

Para a água pura, a 25ºC, temos que: 

 

[H
+
] = [OH

-
] = 10

-7
mol/L 

 

 Produto iônico da água: 

 

Lembrando-se que a água tem 

concentração constante, chegamos à sua 

constante, representada por Kw: 

]][[  OHHKw  

Logo: 

 

 

 

 

 

 pH e pOH 

 

Os cálculos e gráficos em termos de pH 

e pOH são facilitados. Sendo representados 

pelas seguintes expressões: 

 
Pode-se então afirmar que 

 pH + pOH = 14. 

 

 Hidrólise de sais: 
 

Alguns sais quando dissolvidos irão 

alterar o pH da água, outros fornecerão um 

pH neutro.  

 

 

 

Temos os seguintes casos: 

 

Quanto 

maior  

o Ka 

Maior α 

(maior a 

concentração 

de íons) 

Mais 

forte é 

o ácido 

V

n
V

n

V

n

Ki )1( 
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1- Hidrólise de sal de ácido forte e 

base fraca: 

 

O meio será ácido (pH < 7). Isso 

ocorre, porque a base será regenerada, e 

como o ácido é forte ficará ionizado, 

deixando íons H
+
 presentes no meio. 

 

2- Hidrólise de sal de ácido fraco e 

base forte: 

 

O meio será básico (pH > 7). Isso 

ocorre, porque o ácido será regenerado, e 

como a base é forte ficará dissociada, 

deixando íons OH
-
 presentes no meio. 

 

3- Hidrólise de sal de ácido fraco e 

base fraca: 

 

Deve-se fazer uma análise do Ka e Kb. 

Sendo o Ka > Kb, o meio será ligeiramente 

ácido (pH < 7). Sendo o Kb > Ka, o meio 

será ligeiramente básico (pH > 7). 

 

4- Hidrólise de sal de ácido forte e 

base forte: 

 
 

 

Neste caso, o ácido estará totalmente 

ionizado e a base totalmente dissociada, 

ocorrendo então reação de neutralização e 

o solução final será neutra (pH = 7). 

 

 Constante do produto de 

solubilidade KS, KPS ou PS: 

 

Esta constante irá medir a solubilidade 

dos sólidos, como vimos que a 

concentração de sólidos é constante, 

podemos exemplificar com um sal: 

Ca3(PO4)2(s)         3Ca
+2

(aq) + 2PO4

-3
(aq)

H2O

 

 

23
4

32 ][][  POCaK ps  
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