
1 

 

THIAGO RODRIGUES DE SÁ ALVES 

 

 

 

SUGESTÕES DE ABORDAGEM DA TEMÁTICA AMBIENTAL NO 

CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS1 

 

 

 
 
Produto Final apresentado ao 
Programa de Pós Graduação em 
Ensino de Ciências da Natureza da 
Universidade Federal Fluminense - 
Mestrado Profissional. Área de 
Concentração: Ensino de Química. 
 

 

 

 

Orientadora: 

Prof.ª Dr.ª Rose Mary Latini 

 

Niterói, RJ 

2016 

 

 

 

                                                 
1
 Esta Proposta é fruto da Dissertação de Mestrado de Thiago Rodrigues de Sá Alves, também 
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Caro professor: 

 

 Esse produto foi concebido após analisarmos a presença da temática 

ambiental nos principais documentos que trabalharam/trabalham com a 

Educação de Jovens e Adultos - Reorientação Curricular, Currículo Mínimo 

EJA e Nova EJA - e identificarmos a insuficiência de uma proposta de ensino 

que possibilite a inserção de questões ambientais com um viés transformador, 

no qual o aluno possa, de fato, identificar a Química na sua vivência e ampliar 

a sua compreensão sobre a realidade ambiental. 

 Para a construção desse produto buscamos levantar propostas que 

aproximem o ensino de química com a questão ambiental por meio de 

consultas às obras de Mól e Santos, Mortimer e Machado, além de trabalhos 

como o de Auler (2007), dentre outros. Ao realizarmos a leitura desses 

materiais construímos temas que tivessem vínculo com os conteúdos do NEJA 

e que fizessem articulação com a temática ambiental. 

 Assim, propomos temas ambientais que sejam pertinentes à vivência 

dos seus alunos, além dos conteúdos de química, de forma contextualizada e 

que possam possibilitar uma problematização dentro da EJA, por um viés 

transformador-crítico. É importante ressaltarmos que esses temas propostos 

são uma opção para a construção de conhecimentos científicos de forma 

articulada com a sua realidade ambiental local, pois acreditamos que quando a 

sugestão de abordagem é contextualizada com esta realidade, ela possibilita a 

construção desses conceitos científicos num contexto definido e dando sentido 

a conceitos espontâneos dos alunos. 

 E, tendo em vista que o governo do Estado do Rio de Janeiro preconiza 

que nós professores da Educação de Jovens e Adultos, utilizemos o material 

do programa Nova EJA, em vigor desde 2013, a utilização de propostas com 

temas ambientais foi pautada nos conteúdos programáticos desse programa 

(Tabela 1). 

Esses conteúdos foram identificados pela leitura de todas as atividades 

constantes do Material do Professor, já que são definidos na forma de 

currículo. 
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Tabela 1: Conteúdos de química presentes nos módulos II e IV. 

  

 

 A estrutura do produto está listada da seguinte forma: 

 

1. Um breve entendimento sobre contextualização; 

2. A importância da inserção da temática ambiental pelo viés 

transformador-crítico e a função do conceito químico nesse contexto; 

3. A organização dos conteúdos programáticos do NEJA por temas 

geradores de problematização da realidade; 

4. A problematização (situação problemas/reais), construção de conceitos 

articulados com as questões levantadas, novas compreensões; 

5. Referências. 

 

 

 

 

N 
O 
V 
A 
  

E 
J 
A 

MÓDULO II MÓDULO IV 

VOLUME 1 VOLUME 2 VOLUME 1 VOLUME 2 

1. Propriedades gerais e 
especificas da matéria 
2. Os estados físicos 
3. As mudanças de 

estado físico 
4. Misturas homogêneas 

e heterogêneas 
5. Métodos de separação 

de misturas 
6. Os fenômenos físicos 

e químicos 
7.  A linguagem química 
– símbolos e formulas 

8. Os átomos 
9. As partículas 
fundamentais 

10. Números atômicos e 
de massa 

11. Distribuição 
eletrônica 

12. A tabela periódica 
dos elementos 

 
1. Ligações químicas e 

as propriedades das 
substâncias 

2. Evidências de uma 
transformação química 
3. Representação dos 
fenômenos – equação 

química 
4. Aspectos 
quantitativos 

5. Os ácidos e as 
bases mais comuns 
6. Indicadores ácido-

base 
7. Reações de 
neutralização – 

formação dos sais mais 
comuns 

8. Os óxidos mais 
comuns 

9 . Estequiometria 
10. Soluções 

 
 
 

1. Termoquímica 
2. Cinética Química 

3. Reação de 
combustão 

4. Equilíbrio Químico 
5. Oxidação e 

Redução 
 

 
1. Introdução a Química 

Orgânica 
2. Hidrocarbonetos 

3.  Funções Orgânicas 
Oxigenadas 

4.  Funções Orgânicas 
Nitrogenadas 

5.  Polímeros Sintéticos 
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 1. Um breve entendimento sobre contextualização 

 

 A definição sobre o que vem ser a contextualização vem gerando muitos 

equívocos entre professores e até mesmo em trabalhos publicados em 

revistas, justamente porque o que se constata são referências apenas ao 

cotidiano. Com isso, a contextualização acaba sendo somente "relacionada a 

aplicações do conhecimento químico, ou seja, concepções sobre 

contextualização como exemplificação e ilustrações de contextos para ensinar 

o conteúdo de química" (WARTHA e FALJONI-ALÁRIO, 2005, p. 88). 

 Nosso foco nesse produto é com uma formação de jovens e adultos que 

possibilite um entendimento da realidade socioambiental, tendo por base a 

construção de conhecimentos numa perspectiva mais integradora, onde 

conhecimento científico, ambiental, cultural, tecnológico, dentre outros; possam 

contribuir para (re) posicionamento dos sujeitos frente à realidade.  

 Esta perspectiva aproxima, portanto, as práticas de ensino 

aprendizagem de química de uma proposta contextualizada; conforme 

defendida por educadores químicos2 entendendo contexto, é claro, para além 

da simples ilustração, já que de fato este deve ser o ponto de partida e o ponto 

de chegada do trabalho pedagógico.   

 

 

 2. Importância da inserção da temática ambiental pelo viés 

transformador-crítico e a função do conceito químico nesse contexto; 

 

 Quando pensamos na realidade socioambiental, estamos pensando 

também em como ela pode oferecer para o ensino-aprendizagem de química 

uma possibilidade para que o conhecimento dessa ciência permita não só a 

compreensão, mas a possibilidade de intervenção. Além disso, a discussão 

dessa temática se faz urgente dado o contexto atual marcado por calamidades, 

de falta de água, poluição, pobreza dentre outros. A amplitude da questão 

                                                 
2
  As propostas contextualizadas foram feitas pelos trabalhos de educadores químicos como 

Costa-Beber e Maldaner (2011); Wartha e Faljoni-Alário (2005). 
 

http://lattes.cnpq.br/6740898151994896
http://lattes.cnpq.br/9377733223931098
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implica que todos os setores da sociedade se envolvam no sentido de 

mobilização para o enfrentamento da crise socioambiental atual. 

 Sendo assim, a escola enquanto lócus de formação precisa se inserir 

como espaço de intervenção a partir das suas práticas escolares. Acreditamos 

desta maneira, que um possível caminho que venha a contribuir para ampliar 

conhecimentos e tornar o ensino de química mais significativo, é sua 

interlocução com as questões socioambientais, principalmente, aquelas 

relacionadas à realidade concreta dos educandos (FREIRE, 2002).  

Nesta perspectiva, o ensino de química, a partir da educação para o 

ambiente tem a possibilidade de "promover uma maior integração entre os 

aspectos econômicos, sociais e culturais com os aspectos ecológicos, 

configurando-se, portanto, uma abordagem integradora e socioambiental" 

(LAYRARGUES, 2000, p.7), sendo que essa abordagem socioambiental 

demanda conhecimentos para compreensão e busca de soluções para as 

questões reais. Este produto foi pensando e desenvolvido, portanto, dentro da 

ótica da inserção da temática ambiental pelo viés transformador-crítico, pois a 

mesma  

Objetiva promover ambientes educativos de mobilização dos 

processos de intervenção sobre a realidade e seus problemas 

socioambientais. As ações pedagógicas devem superar a mera 

transmissão de conhecimentos ecologicamente corretos... No 

entanto, superar essa tendência não significa negá-las, mas apropriá-

las ao contexto crítico que pretendemos no processo educativo 

(GUIMARÃES, 2004, p. 31). 

 Os conceitos químicos, por usa vez, quando compreendidos pelos 

alunos possibilitam a interação dos mesmos com o mundo já que eles, por 

meio desses conceitos, estarão relacionando-se com a realidade na qual 

vivem. Vygotsky (2001) discute que essa interlocução favorece a construção do 

conceito científico que se dá de forma descendente, isto é, mais concreta, 

enquanto que os conceitos cotidianos ou espontâneos se desenvolvem de 

forma ascendente, para formas cada vez mais elaboradas, ou de maior 

abstração. Nesse sentido o Ensino de Química, como é apontado pelo PCN+ 

deve, portanto,  
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possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos 

em si, quanto da construção de um conhecimento científico em 

estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações 

ambientais, sociais, políticas e econômicas. [...] julgar com 

fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e 

da própria escola e tomar decisões autonomamente, enquanto 

indivíduos e cidadãos (BRASIL, 2000, p. 87) 

 

 

3. Organização dos temas e conteúdos 

 

 Propomos sugestões que busquem aproximar os conteúdos de química 

à vivência dos alunos, por meio de quatro temas ambientais. São eles: 

Tratamento e a Distribuição da Água; Qualidade do Ar; Queima de 

Combustíveis e os Meios de Transportes e O Tratamento e o Destino de 

Resíduos Sólidos, escolhidos por acreditarmos que os mesmos possibilitem a 

todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem momentos 

de reflexão por meio da problematização da realidade do seu entorno escolar, 

do seu bairro, do seu município e da realidade de outros locais. 

 Dessa forma, esses temas devem ser utilizados como forma de 

ampliação do conhecimento sobre a realidade socioambiental e de construção 

de conteúdos químicos.  

 Ressaltamos que esses temas podem ser utilizados em diferentes 

momentos ou mesmo em mais de um momento, já que sua organização não foi 

realizada pelos conteúdos que compõem cada um dos módulos do NEJA. A 

Tabela 2, a seguir, apresenta a sugestão de conteúdos que podem ser 

contemplados em cada um dos temas, devendo nós professores, escolhermos 

dentro de cada conteúdo os conceitos mais relevantes para o entendimento 

das situações propostas. 
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Tabela 2: Principais conteúdos programáticos associados aos temas ambientais 

 
O Tratamento e a 

Distribuição da Água 
 

 
Qualidade do Ar 

 

Queima de 
Combustíveis e os 

Meios de 
Transportes 

O Tratamento e o 
Destino de 

Resíduos Sólidos 

1. Propriedades 
especificas da 
matéria 

2. Os estados físicos 
3. As mudanças de 

estado físico 
4. Misturas 

homogêneas e 
heterogêneas 

5. Métodos de 
separação de 
misturas 

6. Os fenômenos 
físicos e químicos 

7. Os ácidos e as 
bases mais comuns 

8. Indicadores ácido-
base 

9. Reações de 
neutralização – 
formação dos sais 
mais comuns 

10. Os óxidos mais 
comuns 

11. Soluções 
12. Equilíbrio Químico 
13. Hidrocarbonetos 
14. Funções Orgânicas 
15. Polímeros Sintéticos 

 
 

1. Os ácidos mais 
comuns 

2. Indicadores 
ácido-base 

3. Reações de 
neutralização – 
formação dos 
sais mais 
comuns 

4. Reação de 
combustão 

5. Os óxidos mais 
comuns 

6. Hidrocarbonetos 
 

 
1. Misturas 

homogêneas e 
heterogêneas 

2. Métodos de 
separação de 
misturas 

3. Os fenômenos 
físicos e 
químicos 

4. Representação 
dos fenômenos 
– equação 
química 

5. Estequiometria 
6. Os óxidos mais 

comuns 
7. Os ácidos e as 

bases mais 
comuns 

8. Indicadores 
ácido-base 

9. Termoquímica 
10. Reação de 

combustão 
11. Hidrocarbonetos 
12. Funções 

Orgânicas 
Oxigenadas 

13. Polímeros 
Sintéticos 
 

1. Misturas 
homogêneas e 
heterogêneas; 

2. Métodos de 
separação de 
mistura; 

3. Fenômenos 
físicos e 
químicos; 

4. Oxidação e 
redução 

5. Equilíbrio 
químico 

6. Polímeros 
7. Métodos de 

separação 
8. Hidrocarbonetos 
9. Polímeros 

Sintéticos 
 

 

 

 

 4. Problematização (situação problemas/reais), construção de 

conceitos articulados com as questões levantadas, novas compreensões. 

 

 Em cada um dos temas são apresentadas diferentes sugestões de 

abordagem da temática e os conteúdos que podem ser articulados para que, 

nós professores, possamos escolher o(s) mais adequado(s) para a prática de 

ensino de química pretendida. Sugerimos ainda, que as propostas que 

envolvam levantamento de dados locais sejam feitas na forma de pesquisa 
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pelos alunos ou então, que sejam realizadas na forma de atividade em sala de 

aula a partir de levantamentos e/ou reportagens trazidos pelo professor. 

 

 

4.1 O TRATAMENTO E A DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA 

 

 Esse tema favorece o reconhecimento da importância do tratamento e 

distribuição de água no seu município e de diversos conteúdos químicos, 

possibilitando, assim, uma problematização que tome o contexto real do aluno.  

 Visando superar uma abordagem conservacionista da crise ambiental, a 

sugestão é ir além das discussões sobre o gasto de água e seu desperdício ou 

sobre a ausência de água e problematizar sobre essa escassez, tentado, assim 

identificar os motivos que levam a esse problema. Outra sugestão é debater 

com seus alunos sobre a função do Estado no que tange à questão da 

recuperação dos mananciais.  

 Pode-se ainda discutir as etapas de despoluição (tratamento) da água 

com o objetivo de retiradas dos compostos inorgânicos e orgânicos, já que os 

mesmos causam poluição ao meio ambiente, seja no mar, no lençol freático, 

nos rios, dentre outros ambientes, assim é possível ampliar a discussão para o 

tratamento da água após uso em casa, cujo destino é a rede de esgoto.  

  

 Seguem algumas sugestões para o trabalho em sala de aula: 

 

1. Estabeleça a diferença entre estação de tratamento de água (ETA) e 

esgoto (ETE); 

2. Levante dados e discuta sobre a existência de estações de tratamento 

de água e esgoto na cidade de seus alunos e se eles conhecem a 

origem da água que é distribuída na cidade para o consumo deles. 

Esses são dados importantes para se conhecer questões relativas ao 

saneamento básico no município; 
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3. Apresente os processos iniciais, desde a captação das águas até o 

processo de fluoretação na ETA; 

4. Apresente os processos iniciais, desde a remoção dos sólidos, por meio 

do gradeamento, até os tipos de tratamento (primário, secundário e 

terciário) na ETE e procure identificar se existe tratamento para o esgoto 

na sua região e, em caso afirmativo, qual o tipo de tratamento é 

realizado. 

5. Questione-os sobre a necessidade de se filtrar a água em suas 

residências, mesmo após o processo de filtração ter sido realizado na 

ETA;  

6. Problematize sobre os principais meios de se economizar água em suas 

casas; 

7. Discuta sobre as principais atividades humanas que consomem água;  

8. Discuta com seus alunos sobre os principais mananciais que abastecem 

a residência e a escola deles. Aqui você pode levantar informações 

sobre a situação ambiental dos mananciais e verificar se existem 

medidas do governo com o objetivo de protegê-los; 

9. Reflita sobre a utilização do óleo de cozinha em frituras e os impactos 

para a saúde. Além disso, verifique o conhecimento dos alunos sobre a 

existência de postos de coleta de óleo ou da fabricação de sabão com o 

óleo.  

  A seguir, listamos os principais conteúdos químicos que podem ser 

articulados ao tema: 

 

1. Identificar as principais técnicas de separação realizadas nas estações 

de tratamento (ETA e ETE); 

 

2. Classificar misturas homogêneas e heterogêneas, discutindo e 

exemplificando com substâncias mais comuns no dia a dia. Introduza 
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também o conteúdo de Propriedades especificas da matéria, mais 

estritamente as organolépticas; 

 

3. Os estados físicos da matéria, já que a água é um dos principais 

componentes desse estudo; 

 

4. A partir do desenvolvimento do conteúdo de pH, discuta sobre a 

determinação do pH da água, por meio dos indicadores ácido-base, visto 

que o pH um parâmetro empregado em muitos estudos sobre o 

saneamento ambiental; 

 

5. Apresente as funções inorgânicas - Os ácidos, as bases, os óxidos e os 

sais mais comuns e discuta a questão da poluição ambiental e o gasto 

que as estações têm para realizar a despoluição; 

 

6. No desenvolvimento do conteúdo de equilíbrio químico pode-se abordar 

a desinfecção da água pelo método de cloração, por meio de conceitos 

como: equilíbrio de Le Chatelier, solução neutra, solução ácida, assim 

como novamente o pH; 

 

7. Para o estudo de Hidrocarbonetos discuta sobre os plásticos e 

borrachas que têm no petróleo matéria-prima problematizando sobre o 

descarte e degradação deles no ambiente e ainda  associar as principais 

funções orgânicas com esses materiais. Outro assunto que pode ser 

discutido é o de Polímeros sintéticos3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 O uso e descarte irresponsáveis deles acabaram criando problemas ambientais sérios. Estes 

problemas são devidos à durabilidade dos polímeros sintéticos no ambiente, e não à sua 
toxidez, e por isso vemos garrafas plásticas, pneus, restos de fraldas descartáveis e 
embalagens enfeando rios, lagoas e praias (WAN et al, 2001, p. 07). 
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ALGUMAS INDICAÇÕES DE LEITURA 
 

1. GUIMARÃES, J. R; NOUR, E. A. A. Tratando nossos esgotos: 
processos que imitam a natureza. Química Nova na Escola, 
Sociedade Brasileira Química, v. C. Tem, n.02/01, p. 19-30, 2001. 
 

 
SUGESTÕES DE RECURSOS  

 Experimentos 

1. Educação Ambiental e Cidadania. Experimento e questões sobre 
tratamento de água. Disponível em: 
<http://www.usp.br/qambiental/tratamentoAguaExperimento.html> 
Acesso em: 03 dez. 2016 

2. AMANTE, A. DESPOLUINDO A ÁGUA - ELETROFLOCULAÇÃO. 
Disponível em: < 
http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/despoluindo-a-
agua-eletrofloculacao/917> Acesso em: 03 dez. 2016 

 Vídeo 

1. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC Rio. A 
Química do Fazer - Tratamento de Água. Disponível em: < 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18477> Acesso em: 
03 dez. 2016 

 Animação/Simulação 

1. Abril Educação. Como funciona uma estação de tratamento de água? 
Disponível em: < 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/5035> Acesso em: 
03 dez. 2016 

 

4.2 QUALIDADE DO AR 

 

 Neste tópico é importante refletirmos sobre as diversas fontes de 

poluição atmosférica as quais são responsáveis por problemas ambientais e de 

saúde da população provenientes dos principais gases que contribuem para 

esse tipo de poluição. 

No ar que respiramos temos uma composição de nitrogênio (N2) e 

oxigênio (O2), sendo que os mesmos acabam respondendo por mais de 95% 
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dessa composição do ar, além de outros gases como o dióxido de carbono, o 

neônio, argônio, dentre outros – incluindo os gases poluentes-, e também dos 

compostos que existem na forma de partículas sólidas ou líquidas, como os 

aerossóis. Por isso sugerimos, a seguir, que seja problematizado com seus 

alunos a respeito: 

1. De como os gases têm poluído a atmosfera; 

2. Dos principais poluentes e da quantidade de emissões dos mesmos no 

seu município. Para isso, no Rio de Janeiro, sugerimos que consulte o 

sítio eletrônico4, pois lá poderão ser levantados dados acerca da 

qualidade do ar em vários locais do Rio de Janeiro; 

3. Do emprego de tecnologias mais limpas para que o cuidado com 

ambiente seja exercido; 

4. Do por que as indústrias terem as chaminés altas e as rodoviárias os 

telhados bem elevados, justamente para que o CO2, liberado pelos 

veículos, não possa ser acumulado. As chaminés acabam, 

simultaneamente, facilitando a saída do ar quente e a entrada do ar com 

O2; 

5. Das dificuldades políticas para a resolução dos problemas ambientais e 

da negligência das convenções internacionais que não evitam o 

crescimento do aquecimento global; 

6. Das principais leis ambientais que regulamentam as emissões de gases; 

7. Dos estabelecimentos presentes em sua cidade que emitam gases 

poluentes e da existência de ações para controle e minimização dessa 

emissão.  

8. Da emissão de gases poluentes devido aos diferentes veículos que 

circulam na região. 

 A seguir, os principais conteúdos químicos que podem contribuir para 

uma problematização em sala de aula. 

                                                 
4
 http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/monitorar-rio1 
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1. Ao apresentar os principais óxidos discuta sobre as emissões que são 

causadas por veículos e dos gases oriundos dos mesmos que acabam 

causando efeitos negativos na saúde; 

 

2. Aproveite para discutir que essas emissões são devido ao processo de 

combustão. Com isso, você pode inserir o conteúdo de Reações de 

Combustão, falando sobre a completa e incompleta, não esquecendo de 

citar óxidos gasosos, como o NOx e o SOx, que são também produzidos 

na combustão de combustíveis fósseis; 

 

3. Se quiser, aproveite a questão anterior para inserir o conteúdo de 

Hidrocarbonetos, pois alguns são cancerígenos e até mutagênicos, 

como o benzeno. Após essas discussões você pode, portanto, 

problematizar dizendo que todos esses poluentes enumerados desde a 

primeira sugestão, são provenientes da queima de combustíveis fósseis, 

mais precisamente de usinas elétricas a carvão e de automóveis que 

utilizam gasolina e diesel. Além disso, você pode discutir sobre o Efeito 

Estufa, Aquecimento Global; 

 

4. No conteúdo de pH e ácidos, aproveite para falar, a partir de reações 

químicas, de poluentes que contribuem para a chuva ácida, apontando 

como essas transformações químicas acontecem na atmosfera. A partir 

da escala de pH, compare uma chuva normal e uma chuva ácida 

discutindo a variação de acidez; 

 

5. Após o estudo de chuva ácida você pode inserir o conteúdo de Reações 

de neutralização – formação dos sais mais comuns, discutindo com seus 

alunos que os solos podem ser acidificados pela chuva, mas alguns são 

capazes de neutralizá-la, mesmo que parcialmente, pela presença de 

calcário (CaCO3) e cal natural ou óxido de cálcio (CaO).  Mostre também 

para seus alunos que quando essa neutralização não ocorre, o excesso 

de acidez é eliminado com a adição de calcário ou cal, tendo o calcário a 
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função de neutralizar o ácido sulfúrico (H2SO4) proveniente da chuva 

ácida. 

 

 

ALGUMAS INDICAÇÕES DE LEITURA 
 
ROSE, R. E. Má qualidade do ar mata cada vez mais. 2016. Disponível em: 
<https://meioambienterio.com/2016/11/ma-qualidade-do-ar/>. Acesso em: 8 
nov.2016 
 
MonitorAR Rio. Programa de monitoramento da qualidade do Rio de 
Janeiro. Disponível em: < http://smac.infoper.net/smac/institucional/index.html> 
Acesso em: 03 dez. 2016 

 
SUGESTÕES DE RECURSOS  

 Experimento 

1. Educação Ambiental e Cidadania. Poluição Atmosférica e Chuva 
ácida. Disponível em: < 
http://www.usp.br/qambiental/chuva_acidaExperimento.html> Acesso 
em: 03 dez. 2016 

 Vídeo 

1. Telecurso 2000. Como conhecer a qualidade do ar? Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=vy3ueAf0IcY> Acesso em: 03 dez. 
2016 

 
 

4.3 QUEIMA DE COMBUSTÍVEIS E OS MEIOS DE TRANSPORTES 

 

 Essa temática nos possibilita discutir que a maior parte da energia que 

utilizamos é proveniente da queima de combustíveis. E ao queimarem, esses 

combustíveis acabam produzindo energia e sustâncias químicas e até material 

particulado, como os aerossóis que estão também presentes na temática de 

Qualidade do Ar.  

 Nossa sugestão, portanto, nesse momento é que se problematize, junto 

com seus alunos sobre: 
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1. A questão dos veículos no município onde a escola se localiza, 

identificando os mais utilizados; 

2. Os principais combustíveis que os meios de transporte utilizam, desde o 

de menor utilidade até o mais utilizado;  

3. Se a qualidade do serviço de transporte na região, no estado e no Brasil 

contribui para o menor número de veículos particulares nas ruas, 

4. Os impactos que esses combustíveis podem gerar para a saúde da 

população, para a qualidade do ar ou para o ambiente;  

5. Os principais poluentes gerados após essa queima na atmosfera;  

6. As diferenças entre um combustível renovável ou não fóssil e um 

combustível não renovável ou fóssil; 

7. A possibilidade dos seus alunos se imaginarem vivendo sem os meios 

de transporte, sem os meios de comunicação e sobre, até mesmo, o 

fogão para que seus alimentos sejam preparados; 

8. As maiores reservas petrolíferas do mundo e os problemas geopolíticos. 

9. Os interesses econômicos a respeito do petróleo; 

10.  As condições de trabalho na extração do carvão das minas, que expõe 

os mineiros à concentração de cinzas de carvão, ao calor e até mesmo 

ao risco de desabamentos; 

 Professor, para os conteúdos químicos nossa sugestão é que você 

trabalhe os que podem contribuir para essa problematização com seus alunos 

a respeito: 

1. Das principais técnicas de separação; 

2. Dos tipos de misturas presentes no petróleo; 

3. Das cadeias carbônicas e dos tipos de compostos (alcanos, alcenos, 

etc); 

4. Das principais funções orgânicas; 
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5. Da reação de combustão, seja no processo de octanagem, seja na 

combustão completa e incompleta nos compostos orgânicos; 

6. Da Termoquímica, mais precisamente sobre as reações exotérmicas; 

7. Dos principais óxidos que são poluentes; 

8. Das equações químicas; 

9. Da estequiometria das equações envolvidas. 

 
 
ALGUMAS INDICAÇÕES DE LEITURA 
 
BBC BRASIL. Veja conflitos alimentados por disputa por petróleo no 
mundo. 2015. Disponível em: <https://noticias.terra.com.br/mundo/os-conflitos-
alimentados-pela-disputa-por-petroleo-no-
mundo,800ea993f7622144a2674d37a96a3829ynh6sced.html> Acesso em: 8 
nov.2016 
 
MOZETO, A. A. Química Atmosférica: a química sobre nossas cabeças. 
Química Nova na Escola, São Paulo, SP, n.fev/2001, p. 41-49, 2001 
 
 
SUGESTÕES DE RECURSOS  

 Vídeos 

1. ProgramaVrum. Entenda as diferenças entre cada tipo de 
combustível. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=3znm9eNgF8o> Acesso em: 03 dez. 
2016 

2. PUC Rio. Aí tem química - Combustíveis Renováveis: Biodiesel. 
Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=slw0kgHLAhg&t=319s> Acesso em: 
03 dez. 2016 

3. PUC Rio. Aí tem química - Combustíveis renováveis: Álcool. 
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=m4rsehFRft0> 
Acesso em: 03 dez. 2016 

4. PUC Rio. Aí tem química - Combustíveis Não Renováveis: Gás 
Natural. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=A-
J3PXNUwPI> Acesso em: 03 dez. 2016 
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4.4 O TRATAMENTO E O DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 Essa temática possibilita a discussão sobre os principais resíduos 

sólidos, pois além de mostrar  a questão da conscientização e de como evitar o 

descarte inadequado e principalmente discutir como minimizar esse impacto no 

meio ambiente, irá fazê-lo refletir de forma consciente e crítica sobre o 

consumo exagerado de produtos, sejam eles eletrônicos ou não.    

 Nossa sugestão, portanto, nesse momento é que você problematize, 

junto com seus alunos: 

 

1. Sobre como são tratados os resíduos sólidos no município da escola.  

2. Sobre os principais sistemas de tratamento de resíduos sólidos como: 

aterro sanitário, aterro controlado, incineração, compostagem, coleta 

seletiva, discutindo suas vantagens e desvantagens problematizando 

ainda sobre a forma de tratamento adotada pelo município. 

3. Sobre os problemas que a população do município deles enfrenta com 

relação ao lixo e sobre os principais locais de destino final do lixo; 

4. Sobre o motivo pelo qual, mesmo em situações de grande risco para a 

saúde da população e contaminação do meio ambiente, os lixões são 

utilizados para o acondicionamento do lixo. Veja o que eles acham sobre 

a responsabilidade dos governantes e da população em relação a essa 

situação; 

5. De que com o avanço da tecnologia, a produção de lixo foi ficando cada 

vez maior e a consequentemente os lugares que recebem o lixo 

acabaram não acompanhamento esse crescimento e com isso temos o 

que chamamos de "acúmulo de lixo"; 

6. Dos diversos tipos de lixo - comercial, industrial, domiciliar, público, 

especial, serviço de saúde e radioativo e de como esses são tratados no 

município da escola; 
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7. Discuta sobre problemas econômicos, sociais e principalmente 

ambientais com relação ao lixo eletrônico e os questione sobre de quem 

deve ser a responsabilidades: de empresários, políticos ou da 

sociedade? 

8. Discuta sobre propostas existentes no município e/ou no Brasil e no 

mundo para a diminuição da geração do lixo eletrônico e de outros tipos 

de resíduos sólidos. 

 Para os conteúdos químicos nossa sugestão é que você trabalhe os que 

podem contribuir para essa problematização com seus alunos a respeito: 

 

1. Das misturas homogêneas e heterogêneas, lembrando que na primeira 

nós devemos aplicar primeiro os métodos que irão envolver os 

fenômenos físicos, ou seja, solidificação, evaporação, e na segunda 

iremos separar as fases existentes. 

2. Dos Métodos de separação, pela catação que separa resíduos como 

vidro, metais, papel ou plásticos para a reciclagem; 

3. Apresente os fenômenos físicos e químicos discutindo o que ocorre 

quando destinamos o lixo ao aterro sanitário ou a um lixão, gerando 

substâncias como o metano, chorume. Discuta sobre os possíveis 

impactos dessas substâncias na qualidade do ambiente local;  

 

4. No estudo de Oxidação e Redução, debata sobre o descarte de pilhas e 

baterias no ambiente de forma incorreta, visto que existem locais 

específicos para essa ação; 

 

5. O estudo de Polímeros possibilita um diálogo sobre a produção e a 

utilização deles em diversos locais como a indústria de transporte, têxtil, 

civil, farmacêutica, dentre outras com o objetivo de discutir alternativas 

que possam minimizar a produção desse tipo de lixo. 
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6. Muitos materiais orgânicos provenientes dos lixões podem gerar gás 

metano. Com essa ideia inicial você pode introduzir o conteúdo de 

Hidrocarbonetos; 

7. Equilíbrio químico para abordagem de pH, já que esse assunto 

possibilita discutir a decomposição dos materiais no meio ambiente, 

lembrando que outros fatores também podem contribuir para isso como 

luminosidade, temperatura, dentre outros; 

 
 
Algumas indicações de leitura: 
 
NADDEO, A. RJ: Duque de Caxias revive drama do lixo nas ruas após 
inundações. 2013. Disponível em: 
<https://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-duque-de-caxias-revive-drama-
do-lixo-nas-ruas-apos-
inundacoes,3a2fd226a048d310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html> Acesso 
em: 08 nov.2016 
 
TRINGUEIRO, A. Lixo orgânico é transformado em negócio lucrativo no Brasil. 
2012. Disponível em: <   http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2012/07/lixo-organico-e-
transformado-em-negocio-lucrativo-no-brasil.html> Acesso em: 08 nov.2016 
 
 

SUGESTÕES DE RECURSOS  

 Vídeos 

1. Momento Ambiental. Lixo. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=-tsJCeC3u5k> Acesso em: 03 dez. 
2016 

2. Juruá Online. Os impactos do Lixo no Meio ambiente: um problema 
de todos nós. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb6dLM2z_ZI> Acesso em: 03 dez. 
2016 

3. Globo Ecologia. Lixo Eletrônico. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=yB7PPIKzr6w> Acesso em: 03 dez. 
2016 
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