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1- APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho tem como público alvo professores da educação básica que buscam 

possibilidades em sua docência. Esta sequência didática é fruto de um trabalho de Mestrado 

profissional em Ensino de Ciências da Natureza que teve como objetivo principal investigar a 

possibilidade de trabalhar o pensamento complexo no ensino de Química no Ensino Médio. 

 A sequência didática proposta é apenas uma sugestão de trabalho que visa promover o 

diálogo entre os conteúdos de Química, com uma abordagem CTSA, através de uma metodologia 

onde se inseriu o pensamento complexo. A mesma deve ser adaptada observando as diferentes 

realidades culturais e sociais de cada escola. O ideal é que o professor pesquise junto a seus 

alunos temas que podem ser de interesse dos mesmos de forma a contextualizar e trabalhar a 

transdisciplinaridade nos conteúdos que serão ministrados no ano letivo. 

O trabalho é organizado em cinco etapas nas quais são apresentadas nos planos de aulas 

sugeridos no capítulo 2 deste trabalho.  

No capítulo 3 temos sugestões de leituras e materiais que são importantes para reflexão 

docente e para desenvolvimento da aula nos temas sugeridos. 

Por fim, no capítulo 4 temos os materiais de apoio produzidos para dar suporte na 

execução das etapas da sequência didática. Os materiais de apoio são compostos por slides e 

pelos materiais sugeridos para execução do júri-simulado. 
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2- SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

2.1- Conhecendo as turmas. 

2.1.1- Objetivos: 

 Conhecer a turma e construir uma boa relação, apresentando valores importantes 

para convivência em grupo. 

 Levar os alunos a perceberem a importância de “saber ouvir”. 

 Identificar os fatores que facilitam e/ou dificultam a comunicação. 

 Introduzir o modelo de aula que será adotado no decorrer do ano. 

2.1.2-  Planejamento e cronograma de execução. 

 Iniciar a aula se apresentando aos alunos e falando um pouco da forma que a 

disciplina será trabalhada no decorrer do ano. 

 Propor a realização da dinâmica seguindo as etapas definidas no item 2.1.3 a seguir. 

 Pedir para que em poucas palavras eles relatem num pedaço de papel o que cada um 

achou de importante na dinâmica. Não é necessário que o aluno se identifique. 

 Ler para a turma os papéis não identificados e concluir a aula.  

Aula prevista para ocorrer em dois tempos de 50 minutos. 

2.1.3- Atividade proposta: 

Dinâmica: A importância do ouvir
1
. 

 Formar grupos (4 a 5 alunos). Selecionar um representante de cada um dos grupos. 

 Unir todos os representantes e dar as seguintes instruções: “Você irá contar uma 

história ao seu grupo. Pode escolher uma história real, da sua própria vida, ou criar 

algo. Mas a sua tarefa é contar essa história ao seu grupo do começo ao fim e 

                                                 
1
 Dinâmica adaptada do site: http://atelierdeducadores.blogspot.com.br/p/dinamicas-de-grupo-e-jogos.html 
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certificar-se de que eles compreenderam bem o que você contou”.  

 Unir cada grupo e dar-lhes instruções individuais, pois cada um deles desempenhará 

um papel diferente em seu grupo. Todos os papéis têm o objetivo de interferir na 

comunicação, dificultando-a. 

 Tabela 2.1: Instruções para os grupos. 

Grupo Instruções: 

1 Dê palpites sem ser solicitado durante o relato. 

 

2 

Interrompa frequentemente, impedindo-o de chegar ao fim de sua 

história. 

3 Mude de assunto várias vezes durante o relato. 

4 Não responda nem pergunte nada durante todo o relato. 

5 Peça constantemente ao outro que repita o que acabou de dizer. 

6 Procure contar uma história melhor do que a está sendo contada. 

7 Observe o resto da sala enquanto a história está sendo contada. 

8 Ria e ache graça quando ele estiver falando sério. 

9 Faça perguntas sobre todos os detalhes da história. 

10 Conclua as frases do seu parceiro antes dele, tentando adivinhar o 

que ele vai dizer. 

Fonte: própria. 

 

 Dadas às instruções, os grupos sentam-se espalhados pela sala, executando a 

tarefa ao mesmo tempo. 

 O professor observa os grupos e determina o final da atividade ao perceber que a 

maioria dos grupos concluiu a tarefa ou já se encontram suficientemente 

mobilizada. 

 Cada grupo irá expor para a turma o que aconteceu durante a execução da 

atividade e como está se sentindo. 

 Depois de explorar os comentários sobre a atividade, ampliar a discussão para os 

seguintes pontos: como você se sente quando alguém não escuta você? É difícil 

para você escutar o outro? E falar de si? Que atitudes nos outros facilitam a sua 

expressão? 

2.1.4-  Recursos didáticos:  

 Tiras de papel com as instruções e folhas de papel ofício. 
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2.2- Reconhecendo a Química como uma ciência e destacando sua importância para a 

sociedade. 

2.2.1- Objetivos: 

 Compreender a Química como uma ciência construída pelo ser humano e sua 

importância para o desenvolvimento tecnológico e o bem estar da sociedade. 

 Reconhecer o papel do uso da Química como atividade humana na criação/solução 

de problemas de ordem social e ambiental. 

 Exemplificar situações em que a Química esteja presente no seu dia-a-dia. 

 Fazer com que os alunos tenham contato com a pesquisa e desenvolvam a 

capacidade de ouvir o outro. 

2.2.2- Planejamento e cronograma: 

 Utilizando o quadro branco ou de forma digital apresentar diferentes imagens e 

instigar a turma a identificar a presença da Química nas mesmas. 

 Trabalhar as diferenças senso comum e conhecimento científico, incentivando os 

alunos a participarem.  

 Apresentar alguns questionamentos que façam a turma refletir à Química como 

ciência. No item 2.2.3 sugere-se alguns questionamentos. 

 Propor um trabalho de pesquisa, em grupo, sobre a visão da Química na sociedade. 

Aula prevista para ocorrer em dois tempos de 50 minutos. 

2.2.3- Atividade proposta
2
:  

Questionamentos propostos: 

1) O que diferencia o conhecimento científico do senso comum, isto é, do 

conhecimento não científico? Será que o conhecimento do cozinheiro também é 

                                                 
2
 Adaptado do livro Ser protagonista Química Volume 1, Editora SM, 2ª EDIÇÃO, 2013,página 21. 
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conhecimento científico? Por quê? 

2) Durante alguns anos, médicos receitaram medicamento à base de talidomina 

para amenizar os enjoos de mulheres grávidas. Mas aconteceu uma tragédia: 

bebês de mães que fizeram uso desses medicamentos nasceram com 

deformidades nos membros superiores e inferiores.  

a) O que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? 

b) Se a medicina é uma ciência, devemos ou não confiar nos medicamentos 

prescritos pelos médicos? Justifique. 

3) Zé Limpim é o fabricante do sabão mais vendido na sua região, seu produto é 

fabricado por várias gerações da família. No momento, sua produção já está 

sendo vendida até na capital. Você poderia afirmar que Zé Limpim é um 

cientista e, por isso, seu sabão é de boa qualidade? Justifique sua resposta. 

4) O conhecimento químico expressa a verdade absoluta? Justifique sua resposta. 

 

Pesquisa. 

Entrevista: Como as pessoas que conheço veem a química? 

Grupo de no máximo cinco alunos. 

 O grupo deve montar as perguntas que serão utilizadas na entrevista. 

 No mínimo 10 entrevistados por grupo. 

 Algumas informações são sugeridas para coletar dos entrevistados como: 

idade, escolaridade e profissão. 

            

           Construção do relatório de pesquisa: 

 Como fizeram a entrevista? Quantas pessoas foram entrevistas? 

 Quais as perguntas utilizadas? 

 Quais foram os resultados? (utilizar tabelas ou gráficos) 

 Conclusão da pesquisa. 
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2.2.4- Recursos didáticos:  

 Quadro branco ou Data Show
3
 

 

 

 

2.3- Tratamento de efluentes. 

2.3.1- Objetivos: 

 Trabalhar os métodos de separação de misturas utilizados na estação de tratamento 

de efluentes. 

 Proporcionar uma reflexão e debate sobre a poluição da água. 

 Inserir a importância do uso da água como um recurso hídrico. Aqui sugerido o 

conceito de água virtual.  

2.3.2-  Planejamento e cronograma. 

 Solicitar pesquisa sobre tratamento de efluentes
4
. 

 Iniciar a aula com um bate papo sobre tratamento de efluentes.  

 Monte se for possível, slides
5
 para mostrar as etapas do tratamento. Irá facilitar o 

desenvolvimento da aula. Se a escola não possuir data show, é possível levar figuras 

para ilustrar as etapas. 

 Em seguida, levar o conceito de água virtual para mostrar a presença da água no 

ciclo de vida dos produtos. 

 Propor a realização da atividade sugeridas no item 2.3.3.  

Aula prevista para ocorrer em dois tempos de 50 minutos. 

2.3.3- Atividade proposta:  

                                                 
3
 No capítulo 4 apresentamos slides que podem seguir de modelo para execução da aula. No entanto a aula pode ser 

realizada usando apenas o quadro branco. 
4
 Seria importante que o professor solicitasse essa pesquisa, para que o aluno tivesse pelo menos uma ideia do 

assunto para discussão de alguns pontos em sala de aula. 
5
 No capítulo 4 desse trabalho encontram-se slides que podem seguir de modelo para execução da aula. 
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A utilização desta dinâmica tem como objetivo apresentar o conceito de água virtual 

aos alunos. A água virtual é a quantidade de água utilizada desde o início da produção até o 

seu produto final. (DIAS, 2010, p.153). 

 As tabela 3.3.1 e 3.3.2, a seguir servem de apoio para auxiliar a atividade. 

 

 

 

Tabela 3.3.1: Quantidade de água para produzir 1 Kg de alimentos. 

Produto Água requerida (L/Kg) 

Soja 2.000 

Arroz 1.600 

Milho 650 

Frango 3.500 

Bife bovino 43.000 

Fonte: Dinâmicas e Instrumentação para Educação Ambiental, Genebaldo Freire Dias, Editora Gaia, São 

Paulo, SP, 1ª Edição, 2010, página 152. 

 

Tabela 3.3.2: Quantidade de água associada aos produtos. 

Produto Conteúdo de água virtual (L) 

1 batata (100 g) 25 

1 folha de papel A4 (80 g/m
3
) 10 

1 tomate (70 g) 13 

1 fatia de pão (30 g) 40 

1 copo de cerveja (250 mL) 75 

1 copo de leite (200 mL) 200 

1 hambúrguer (150 g) 2400 

Fonte: Dinâmicas e Instrumentação para Educação Ambiental, Genebaldo Freire Dias, Editora Gaia, São 

Paulo, SP, 1ª Edição, 2010, página 152. 

Em seguida solicite aos alunos que: 

 Criem uma dieta para uma pessoa com os produtos das tabelas. 

 Estimem quanto de água seria necessário para produzir os itens da dieta. 

 Calculem a quantidade de água que seria necessária para atender à população 
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mundial (6,7 bilhões de pessoas.) 

2.3.4-  Recursos didáticos:  

 Data show ou figuras impressas. 

 Caneta para quadro branco. 

 Quadro branco. 

 

2.4- São Gonçalo: ex-cidade pesqueira. 

2.4.1- Objetivos: 

 Levar a visão CTSA
6 

para uma situação presente próximo ao espaço geográfico 

escolar. 

 Conhecer melhor a história do município onde se localiza a escola, no presente 

material a cidade de São Gonçalo/RJ. 

 Refletir sobre os problemas ambientais enfrentados pelo município. 

 Escolher uma situação-problema local que possibilite uma discussão CTSA. 

Situação-problema uma fábrica de sardinhas em conserva. 

2.4.2-  Planejamento e cronograma. 

  Iniciar a aula trazendo uma notícia envolvendo a situação problema para nortear o 

bate papo em aula. Uma apresentação em slide seria uma ótima opção. 

 Em seguida verificar se os alunos tomaram ciência da situação- problema. 

 Apresentar os aspectos ambientais, históricos, econômicos e sociais bem como, os 

impactos ambientais decorrentes da atividade foco da investigação. 

Aula prevista para ocorrer em dois tempos de 50 minutos. 

2.4.3- Atividade proposta:  

                                                 
6
  A visão CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) tem como objetivo possibilitar a construção de conhecimentos, 

habilidades e valores necessários para tomada de decisões na solução de problemas do cotidiano da sociedade.  No capítulo 4 

sugerimos algumas leituras sobre o assunto. 
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Bate-papo: 

Nessa etapa propomos um bate papo no qual o professor trará alguns aspectos e 

provocações para sala de aula. Abaixo se encontram os pontos sugeridos a serem 

apresentados. 

 A história de São Gonçalo no ramo da pesca. 

 Aspectos sociais, econômicos e geográficos da cidade. 

 As indústrias de sardinha em lata da cidade. 

 O processo de fabricação da sardinha em lata. 

 Resíduos gerados. 

 Poluição da Baia de Guanabara e suas consequências. 

2.4.4-  Recursos didáticos:  

 Data show
7
. 

 Caneta para quadro branco. 

 Quadro branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 O uso do data show é opcional, a atividade pode ser proposta usando apenas o quadro. 
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2.5- Júri-simulado- Julgando um crime ambiental. 

2.5.1- Objetivos: 

 Discutir um problema ambiental da cidade. 

 Trabalhar o pensamento complexo na tomada de decisões. 

  Possibilitar a argumentação e contra-argumentação.   

 Propor uma atividade lúdica que possibilite aos alunos compreender as ligações 

entre as disciplinas. 

2.5.2-  Planejamento e cronograma. 

A execução do Júri Simulado foi programada para quatro encontros. 

- Encontro 1: Apresentação da reportagem que servirá como base para o julgamento. 

 Iniciar a aula apresentando a proposta do júri-simulado detalhada no item 2.5.3. 

 Apresentar as regras e os objetivos da atividade.  

 Distribuir aos alunos a reportagem
8
 que será utilizada como base para o julgamento. 

 Apresentar alguns aspectos relevantes sobre a proposta. 

 Tempo previsto: 2 tempos de 50 minutos. 

- Encontro 2: Sorteio dos personagens
9
. 

 Realizar o sorteio dos personagens. 

 Apresentar a função de cada personagem. 

 Tempo previsto: 30 minutos. 

- Encontro 3: Organização. 

                                                 
8
 A reportagem que foi utilizada encontra-se no capítulo 5 destinado aos materiais de apoio. 

9
 Os personagens são apenas sugestões, o professor deve adaptar ao número de alunos em sala. 
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 Aula destinada à orientação dos alunos. 

 Tempo previsto: 50 minutos. 

- Encontro 4: Execução. 

 Organizar a turma. 

 Autorizar o início do Júri-simulado. 

 Observar e tentar não intervir em nada.  

2.5.3- Atividade proposta:  

Júri-simulado: 

           O júri-simulado será formado por personagens que terão um papel específico no 

tribunal do júri. Na tabela 2.5, temos algumas sugestões de personagens. 

Tabela 2.5: Personagens componentes do júri-simulado. 

Componentes do Júri: 
1 Juiz Sociólogo (acusação) 

2 Assessores do juiz Sociólogo (defesa) 

6 jurados Representante sindicato 

1 promotor. Rep. Associação de moradores. 

2 advogados de defesa. Prefeito. 

2 escreventes. 2 EMP 

2 policiais. 2 testemunhas. 

Jurado Dono da empresa. 

Jurado  

Químico (acusação)  

Químico (defesa)  



14 

 

Biólogo (acusação)  

Biólogo (defesa)  

Geógrafo (acusação)  

Geógrafo (defesa)  

Historiador (acusação)  

Historiador (defesa)  

Fonte: própria. 

               Os alunos devem ser estimulados a formularem o roteiro e as falas para o júri-

simulado. No entanto, o professor pode orienta-los. No capítulo 4 desse material, encontra-

se um roteiro de júri-simulado que pode ser adaptado pelos alunos. 

2.5.4-  Recursos didáticos:  

 Data show. 

 Caneta para quadro branco. 

 Quadro branco. 

 Papel. 
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3- SUGESTÕES DE LEITURA 

 

Aula: Sugestões de leitura: 

1 Livros: 

 MORIN, Edgar. A Cabeça bem-feita – Repensar a Reforma Reformar o Pensamento. 21ª 

Edição - Ed. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, RJ - 2014. 

 DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 8ª Edição- Autores Associados, Campinas, SP- 2007. 

 DIAS,G.F. Dinâmicas e Instrumentação para Educação Ambiental. 1ª Edição. São Paulo: 

Editora Gaia, 2010.  

 KISHIMOTO, T. M. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira, 1994. 

 ALMEIDA,P.N. Educação Lúdica: Técnicas e jogos pedagógicos. 10ª Edição, São Paulo-

2000. 

Artigos: 

 MELO,C. M.R. As atividades lúdicas são fundamentais para subsidiar ao processo de 

construção do conhecimento. Información Filosófica. V.2 nº1 2005 p.128- 137. 

 BARBOSA, R. M. N. ; JÓFILI, Z. M. S. Aprendizagem cooperativa e ensino de Química – 

parceria que dá certo. Ciência & Educação, v. 10, n.1, p. 55-61, 2004. 

 CUNHA, M.B. Jogos no ensino de Química: considerações teóricas para sua utilização em 

sala de aula. Química Nova na Escola. v. 34, n. 2, 2012. 

Sites: 

 http://atelierdeducadores.blogspot.com.br/p/dinamicas-de-grupo-e-jogos.html ( consultado 

dia 26/01/2016.) 

Vídeos: 

Estudantes aprendem Química de forma lúdica: 

 https://www.youtube.com/watch?v=AU52aoIazWg 

Edgar Morin - A complexidade do eu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ExOqRgBKDKA 

 

2 Livros: 

 CHASSOT, Attico. Educação consciência. 2ª Edição- EDUNISC, Santa Cruz do Sul, RS- 

2010. 

http://atelierdeducadores.blogspot.com.br/p/dinamicas-de-grupo-e-jogos.html
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 MOREIRA, Marcos. Metodologias de Pesquisa em Ensino. 1ª Edição- LF editorial, São 

Paulo, SP- 2011. 

Artigos: 

 CASTILHO, D. L.; SILVEIRA, K. P.; MACHADO, A. H. As aulas de Química como espaço 

de investigação e reflexão. Química Nova na Escola, n.9, p. 14 -17, 1999. 

Sites: 

 Química dos combustíveis: 

http://web.ccead.pucrio.br/condigital/mvsl/Sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_combustiveis.pdf 

 Química da visão: 

http://labiq.iq.usp.br/p/ecq/paginas_view.php?idPagina=202&idTopico=728#.WXsjzojyvIU  

 Química da limpeza: 

http://gpquae.iqm.unicamp.br/quimlimp.pdf 

 Química dos alimentos: 

http://www.usinaciencia.ufal.br/multimidia/livros-digitais-cadernostematicos/A_Quimica_dos_ 

Alimentos.pdf 

Vídeos: 

Ensinar Exige Pesquisa - Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire: 

 https://www.youtube.com/watch?v=2NfxvONcboo 

Química nos alimentos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=BZphm4kvo9I 

 

3 Livros: 

 SPIRO, T.G; STIGLIANI,W.M. Química Ambiental. 2ªEdição. São Paulo: Editora Pearson, 

2009.  

 ROCHA,J.C; ROSA,A.H; Cardoso,A.A. Introdução à química ambiental. 2ª Edição. Porto 

Alegre: Editora Bookman, 2009. 

Artigos: 

 GRASSI, M.T. As águas do Planeta Terra. Cadernos temáticos de Química Nova na Escola. 

Caderno especial, maio 2001. p.p: 31-40.  

 AZEVEDO, E.B. Poluição e Tratamento de Água. QNEsc, nº 10, novembro de 2009.  

Sites: 

http://www.usinaciencia.ufal.br/multimidia/livros-digitais-cadernostematicos/A_Quimica_dos_
https://www.youtube.com/watch?v=2NfxvONcboo
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 http://www.crq4.org.br/sms/files/file/2013_09_28_Apostila_ETE_Ribeir%C3%A3o_Preto_si

te.pdf 

Vídeos: 

Tratamento de efluentes industriais: 

 https://www.youtube.com/watch?v=PHad_PCL8ao 

Cartilha Planeta Água - água virtual: 

 https://www.youtube.com/watch?v=MoVRmwEsdmE 

 

4 Livros: 

 MORIN, E. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand, 2005. 

 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz na Terra, 1987. 

Artigos: 

 SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F., Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem 

CTS no contexto da educação brasileira. Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, v. 2, n. 

2, p. 133-162, 2002. 

 AULER, D: BAZZO, W. A. Reflexões para a Implementação do Movimento CTS no 

Contexto Educacional Brasileiro. Revista Ciência e Educação, vol.7, n.1, 2001, p.1-13. 

 CRISTOVÃO, R.O; BOTELHO,C.M. Tratamento de efluentes da indústria de conservas de 

peixe com vista à sua reutilização. XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014. 

Sites: 

A Busca do Tema Gerador na Práxis da Educação Popular: 

 https://www.youtube.com/watch?v=psUnxqsebbg 

 

5 Sites: 

 https://extra.globo.com/noticias/rio/industrias-fluminenses-despejam-20-piscinas-olimpicas-

de-sujeira-por-dia-na-baia-de-guanabara-17216711.html 

 https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1842906/mod_resource/content/1/juri%20simulado

%20%28abordagem%20mais%20simples%29.pdf 

Vídeos: 

Ensino de Ciências sob abordagem CTS. 

 https://www.youtube.com/watch?v=UT1SsAwe0kU 

https://www.youtube.com/watch?v=UT1SsAwe0kU
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4- MATERIAIS DE APOIO 

 

4.1- Slides: 

 

4.1.1- Etapa 2: 

 

Reconhecendo a Química 

como uma ciência e 

destacando sua 

importância para a 

sociedade.

 

O que é ciência?
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1. Conhecimento atento e aprofundado de algo.

2. Corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e

explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e

racionalmente.

3. Atividade, disciplina ou estudo voltado para um ramo do conhecimento.

4. Conhecimento que, em constante interrogação de seu método, suas origens e seus fins, obedece

a princípios válidos e rigorosos, almejando coerência interna e sistematicidade.

5. Cada um dos inúmeros ramos particulares e específicos do conhecimento, caracterizados por

sua natureza empírica, lógica e sistemática, baseada em provas, princípios, argumentações ou

demonstrações que garantam ou legitimem a sua validade.

Fonte: dicionário online http://michaelis.uol.com.br/

 

Qual a diferença entre o 

senso comum e o 

conhecimento científico?

 

Senso comum:

No senso comum, o conhecimento é

conquistado sem, necessariamente, seguir

métodos e técnicas. Geralmente são

conhecimentos transferidos por gerações e os

quais não tem comprovação científica.

Tito e Canto, Química na abordagem do cotidiano. Moderna plus, 2009. 

Fonte: internet Fonte: internet
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Conhecimento científico:

O conhecimento científico é elaborado com

rigor e permite muitas vezes, com bastante

precisão, prever e explicar os fenômenos.

Segue um método científico.

Tito e Canto, Química na abordagem do cotidiano. Moderna plus, 2009. 

Fonte: internet Fonte: internet

 

Imagem adaptada do livro:Tito e Canto, Química na abordagem do cotidiano. Moderna plus, 2009. 
 

A QUÍMICA:

A química é uma ciência e, como tal, está em

contínuo processo de evolução e

aperfeiçoamento. Ela não expressa uma

verdade absoluta e representa a explicação que

é mais bem-aceita pela comunidade científica.

Ser protagonista Química Volume 1, Editora SM, 2ª EDIÇÃO, 2013

Fonte: internet
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Aspectos da Química:

 

Linguagem própria:

A química utiliza-se de representações que
podem ser entendidas por qualquer pessoa
familiarizada com elas.

Fonte das imagens: internet.

Tito e Canto, Química na abordagem do cotidiano. Moderna plus, 2009. 
 

Utiliza de ferramentas de outras áreas:

No decorrer do curso de química, utilizam-se 

conceitos de outras áreas, principalmente da 

matemática, da física e da biologia.

Fonte das imagens: internet.

Tito e Canto, Química na abordagem do cotidiano. Moderna plus, 2009. 
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Possui caráter experimental:

A química baseia-se na observação de

acontecimentos (fenômenos) da natureza. A

pesquisa em química envolve a execução de

experiências em laboratório e a cuidadosa

observação e interpretação dos resultados

Tito e Canto, Química na abordagem do cotidiano. Moderna plus, 2009. 

Fonte: internet.

 

A Química em nosso cotidiano:

 

Fonte: internet.

 



23 

 

Química na visão:

• A formação de uma imagem na nossa retina
ocorre em várias etapas, a primeira delas envolve
uma reação química. Nesse caso dizemos que
ocorreu uma reação fotoquímica, porque é
provocada pela absorção de luz.

• Substâncias especiais presentes na retina, ao
serem atingidas pela luz, sofrem essa reação
química. Por estarem envolvidas no processo
visual, essas substâncias são conhecidas como
pigmentos visuais. Portanto, se somos capazes de
enxergar, isto se deve, pelo menos em parte, à
ocorrência de reações químicas

http://labiq.iq.usp.br/p/ecq/paginas_view.php?idPagina=202&idTopico=728#.WXsjzojyvIU

 

Fonte: Internet.

 

Química na higiene:

• Tanto o sabão quanto o detergente são

fabricados com substâncias químicas que se

misturam tanto com o óleo quanto com a água.

(retirando a sujeira).

• Além de substâncias para limpeza, a pasta de

dente precisa conter substâncias que impeçam

a ação de bactérias.

http://educacao.globo.com/quimica/assunto/quimica-organica/oleos-gorduras-saboes-e-
detergentes.html
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Fonte: Internet.

 

Química nos meios transporte:

Os ônibus, carros, vans etc. são movidos a

diesel, gasolina ou álcool. Alguns táxis e

ônibus usam gás natural. A gasolina, o álcool e

o gás natural são diferentes tipos de

combustíveis

http://web.ccead.pucrio.br/condigital/mvsl/Sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_combustiveis
.pdf

 

Fonte: Internet.
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Exercícios:

1) O que diferencia o conhecimento científico do senso
comum, isto é, do conhecimento não científico? Será que o
conhecimento do cozinheiro também é conhecimento
científico? Por quê?

2)Durante alguns anos, médicos receitaram medicamento à
base de talidomina para amenizar os enjoos de mulheres
grávidas. Mas aconteceu uma tragédia: bebês de mães que
fizeram uso desses medicamentos nasceram com
deformidades nos membros superiores e inferiores. Sobre
tal acontecimento, debata:

a) O que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia?

b)Se a medicina é uma ciência, devemos ou não confiar
nos medicamentos prescritos pelos médicos? Justifique.

 

Exercícios:

3) Zé Limpim é o fabricante do sabão mais vendido na sua

região, seu produto é fabricado por várias gerações da família.

No momento, sua produção já está sendo vendida até na

capital. Você poderia afirmar que Zé Limpim é um cientista e,

por isso, seu sabão é de boa qualidade? Justifique sua resposta.

4) O conhecimento químico expressa a verdade absoluta?

Justifique sua resposta.

Ser protagonista Química Volume 1, Editora SM, 2ª EDIÇÃO, 2013

 

Pesquisa.

Pesquisa.

Entrevista: Como as pessoas que conheço veem a química?

• Grupo de no máximo cinco alunos.

• O grupo deve montar as perguntas que serão utilizadas na entrevista.

• No mínimo 10 entrevistados por grupo.

• Algumas informações são sugeridas para coletar dos entrevistados
como: idade, escolaridade e profissão.

Construção do relatório de pesquisa:

• Como fizeram a entrevista? Quantas pessoas foram entrevistas?

• Quais as perguntas utilizadas?

• Quais foram os resultados? (utilizar tabelas ou gráficos)

• Conclusão da pesquisa.

Ser protagonista Química Volume 1, Editora SM, 2ª EDIÇÃO, 2013
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4.1.2- Etapa 3. 

 

ETAPAS DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES:

 

Tratamento de efluentes.

1ª Etapa: Peneiração.

Tratamento preliminar: processos

físicos. No peneiramento ocorre a

remoção de sólidos grosseiros,

com o objetivo de proteger os

equipamentos de transporte

(tubulação e bombas) e a unidade

de tratamento subsequente.

ROCHA,J.C; ROSA,A.H; Cardoso,A.A. Introdução à química ambiental. 2ª Edição. Porto 

Alegre: Editora Bookman, 2009

Fonte: internet.
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Tratamento de efluentes.
2ª Etapa: Floculação.

Tratamento primário: processos
físico-químicos. Nesta etapa
ocorre a equalização e
neutralização da carga do
efluente a partir da adição de
químicos no tanque de
equalização. Em seguida, é feita
a separação das porções sólida e
líquida pelo processo de
coagulação e floculação. Fonte: Internet

ROCHA,J.C; ROSA,A.H; Cardoso,A.A. Introdução à química ambiental. 2ª Edição. Porto 

Alegre: Editora Bookman, 2009  

Tratamento de efluentes.

3ª Etapa:

Tratamento secundário:

tratamento biológico

aeróbico ou anaeróbico.

ROCHA,J.C; ROSA,A.H; Cardoso,A.A. Introdução à química ambiental. 2ª Edição. Porto 

Alegre: Editora Bookman, 2009

Fonte: Internet

 

Tratamento de efluentes.

4ª Etapa: 

Tratamento terciário ou polimento: nem sempre é

necessário. Adsorção, membranas, trocas iônicas,

tratamento com ozônio ou cloro, osmose reversa, entre

outros.

ROCHA,J.C; ROSA,A.H; Cardoso,A.A. Introdução à química ambiental. 2ª Edição. Porto 

Alegre: Editora Bookman, 2009
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Descarte dos efluentes.

 Descarte do efluente tratado no corpo hídrico.

 Descarte do lodo. (aterro industrial)

ROCHA,J.C; ROSA,A.H; Cardoso,A.A. Introdução à química ambiental. 2ª Edição. Porto 

Alegre: Editora Bookman, 2009

 
 

 

 

 

4.1.3- Etapa 4. 

 

São Gonçalo: ex-cidade pesqueira
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Geografia:
A Comunidade Pesqueira do Gradim está localizada na

chamada Vila do Cassenú, popularmente conhecida como

Favela do Gato, situa-se no bairro Gradim e está inserida

no distrito Vila de Neves, o 4º distrito do município de

São Gonçalo. É delimitada fisicamente pela BR 101 e

Baía de Guanabara,

FERREIRA, J.A. Acomunidade pesqueira do gradim no contexto da desvalorização da atividade pesqueira. XVI 

Encontro Nacional nde Geógrafos.

 

Economia:
As indústrias de enlatados de Peixe em Conservas já

contribuíram em grande percentual para a economia. São

Gonçalo chegou a ser o 2º município a contribuir com

remessas de peixes para o Entreposto de pesca da cidade

do Rio de Janeiro tendo a frente apenas Cabo Frio.

FERREIRA, J.A. Acomunidade pesqueira do gradim no contexto da desvalorização da atividade pesqueira. XVI 

Encontro Nacional nde Geógrafos.

 

História.
Na década de 30, no contexto da urbanização do Rio de

Janeiro, surge a fábrica de sardinhas Conservas Rubi SA,

inaugurada em 1934, no Gradim- São Gonçalo- RJ, o que

incentivou a atividade pesqueira e trouxe consigo a

possibilidade de emprego formal e informal na área.

FERREIRA, J.A. Acomunidade pesqueira do gradim no contexto da desvalorização da atividade pesqueira. XVI 

Encontro Nacional nde Geógrafos.
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Sociologia:
A ocupação do espaço do entorno da fábrica, que viria a

ser reconhecido pela sua forma, como Favela do Gato,

iniciou-se aproximadamente dois anos depois da

inauguração, por volta de 1936 e foi uma estratégia de

sobrevivência para resolver, ainda que temporariamente, o

problema de habitação e emprego. A falta de políticas

públicas que oferecessem solução e o aumento do número

de famílias a ocupar a área fez com que o provisório

passasse a ser definitivo.

FERREIRA, J.A. Acomunidade pesqueira do gradim no contexto da desvalorização da atividade pesqueira. XVI 

Encontro Nacional nde Geógrafos.

 

Danos ambientais.
O espaço, desde a primeira ocupação, foi estruturado sobre

aterro, que obra após obra, ano após ano foi se

intensificando e adentrando a Baía de Guanabara, trazendo

prejuízos ao manguezal, o que continua acontecendo com

o crescimento da mesma e principalmente com o

crescimento das fábricas e indústrias do entorno, que

contribui para aumentar a poluição e diminuir a variedade

de peixes, sobrevivendo apenas as espécies mais

resistentes.

FERREIRA, J.A. Acomunidade pesqueira do gradim no contexto da desvalorização da atividade pesqueira. XVI 

Encontro Nacional nde Geógrafos.

 

Processo industrial:
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Estocada em câmaras frigoríficas a 0 C.

Passa por análise de qualidade.

Pescado chega a fábrica em caminhões.

CRISTOVÃO, R.O; BOTELHO,C.M. Tratamento de efluentes da indústria de conservas de peixe com vista à sua reutilização. 

XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014.

 

Despejado nos monoblocos 
em tanque separador.

Cilindro de lavagem.

• Efluentes.

Evisceração

• Resíduos

Lavagem

• Efluentes

CRISTOVÃO, R.O; BOTELHO,C.M. Tratamento de efluentes da indústria de conservas de peixe com vista à sua reutilização. 

XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014.

 

Salmoragem

Enlatamento

Forno

• Pré-cozimento

Lavagem das 
latas.

CRISTOVÃO, R.O; BOTELHO,C.M. Tratamento de efluentes da indústria de conservas de peixe com vista à sua reutilização. 

XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014.
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Recravação

• Inserir óleo ou molho de 
tomate.

As latas são fechadas.

• Na tampa é marcado a 
data de fabricação.

Lavagem das latas

autoclave

CRISTOVÃO, R.O; BOTELHO,C.M. Tratamento de efluentes da indústria de conservas de peixe com vista à sua reutilização. 

XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014.

 

Resfriamento

Passam por 
uma cortina de 

ar.

Embalados em 
caixas de 
papelão.

CRISTOVÃO, R.O; BOTELHO,C.M. Tratamento de efluentes da indústria de conservas de peixe com vista à sua reutilização. 

XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014.

 

Poluição:
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Medalha de bronze.
 Apontada por Minc como “uma das maiores poluidoras da Baía de

Guanabara”, a fábrica de sardinhas em conserva Rubi S.A., que fica

em São Gonçalo, mereceu a medalha de bronze. A empresa chegou a ser

interditada pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) em junho de

2013 por não se adequar às normas ambientais.

 Segundo o administrador judicial da Conservas Rubi, Cleverson Neves, a

empresa cumpre suas obrigações ambientais e apesar de não ter licença do

Inea, atua com uma autorização da Justiça Federal, com validade de 48

meses, desde outubro de 2013. Neves informou, ainda, que quando a

Secretaria do Ambiente decidiu interditar a empresa, em 2013, o processo

ainda não tinha sido finalizado.

https://extra.globo.com/noticias/rio/industrias-fluminenses-despejam-20-
piscinas-olimpicas-de-sujeira-por-dia-na-baia-de-guanabara-17216711.html

 

Efluente.
 Efluente é o resíduo líquido resultante de processos 

industriais.

SPIRO, T.G; STIGLIANI,W.M. Química Ambiental. 2ªEdição. São Paulo: Editora Pearson, 2009. 

  

A indústria de conserva de pescado é conhecida por ser um

segmento da indústria alimentícia que consome grandes

volumes de água e, além disso, o efluente gerado possui

alta concentração de matéria orgânica biodegradável,

principalmente proteínas e lipídeos

CRISTOVÃO, R.O; BOTELHO,C.M. Tratamento de efluentes da indústria de conservas de peixe com vista à sua reutilização. 

XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014.
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Material orgânico:
 Matéria orgânica são os restos, dos seres vivos, que

podem ser plantas, animais, etc.

Também é matéria que deriva do que em algum momento

foi um organismo vivo.

É matéria decomposta ou em decomposição, composta

essencialmente de compostos de carbono.

SPIRO, T.G; STIGLIANI,W.M. Química Ambiental. 2ªEdição. São Paulo: Editora Pearson, 2009. 

 

Compostos com carbono:
O carbono é localizado no grupo 14 (família IV A), o

carbono possui seis elétrons, sendo quatro destes

localizados em sua camada de valência. Desta forma, o

carbono, tetravalente, realiza quatro ligações covalentes

para adquirir sua estabilidade química.

 

Cadeias carbônicas.
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Consequências da matéria orgânica 

lançada na Baia de Guanabara.
Para fazer a degradação de toda a matéria orgânica das

águas na Baía, os microrganismos (bactérias, fungos e

protozoários) consomem muito do oxigênio ali dissolvido.

Assim, esse elemento fundamental na dinâmica da vida

marinha diminui, comprometendo o processo natural de

autolimpeza da água. A falta de oxigênio também provoca

outros problemas como o mal cheiro, o excesso de matéria

orgânica e a mortandade de peixes.

 

Tratamento de efluentes da 

empresa.

 

Sistema de tratamento de efluentes 

da empresa.
Pré-tratamento:

 Peneiração.

Tri- decanter.

Água clarificada.

Emncaminhada para 
estação de 

tratamento de 
efluente.

Parte sólida.

Usado para 
fabricação da farinha 

de peixe.

Parte oleosa.

Comercializada 
como óleo de peixe.
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Sistema de tratamento de efluentes 

da empresa.
 Pré-tratamento: Flotação.

Flotação

(2 flotadores)

Policloreto de 
Alumínio.

Polímero 
aniônico.

 

Sistema de tratamento de efluentes 

da empresa.
 Tratamento secundário: reator anaeróbico.

Utilizam bactérias que não precisam de oxigênio.
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4.2- MATERIAIS SUGERIDOS PARA O JÚRI SIMULADO 

 

4.2.1- Roteiro do JÚRI 

 

 O toque na campainha marca a abertura do Tribunal do Júri pelo juiz-, com a presença do 

promotor, escreventes e assessores do juiz.  

 O juiz pede aos assessores que proceda à chamada dos jurados que estão presentes. 

 O réu deverá ser conduzido ao plenário. (dono da fábrica) 

 Com a palavra, o promotor terá direito a acusação. (Ele irá convocar a equipe técnica de 

acusação para falarem seus laudos.) 

 Em seguida, é dada a palavra aos advogados de defesa. (Eles irão convocar a equipe 

técnica de defesa para falarem seus laudos.) 

 O juiz convoca o representante do sindicato, moradores e o prefeito para prestarem seus 

depoimentos. 

 O juiz passa a ler os quesitos que serão postos em votação. O promotor, o defensor e os 

jurados recebem uma cópia dos quesitos. ( quesitos serão elaborados durante a audiência) 

 Após ler os quesitos, o juiz indagará à acusação e à defesa se há algum requerimento ou 

reclamação a fazer, e se os jurados querem alguma explicação sobre os quesitos.  

 Se não houver nenhum pedido de explicação, o juiz convida os jurados, o escrivão, os 

assessores e o defensor a se dirigirem com ele à sala secreta. 

 O juiz adverte as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa 

perturbar a livre manifestação do Conselho, sob pena de ser retirada da sala a pessoa que 

se comportar inconvenientemente.  

 Após a votação, o juiz diz aos jurados que está encerrada a incomunicabilidade e que vai 

proferir a sentença. 

 Após o encerramento da votação na sala secreta, o juiz lavrará a sentença.  

 Os jurados tomarão seus lugares, e, com todos presentes, o juiz, após pedir a todos que 

fiquem de pé, lerá a sentença.  

 Terminada a leitura da sentença, o juiz encerra a sessão com as seguintes palavras: 

“Agradeço aos senhores jurados a presença e o cumprimento do dever. Os senhores 

jurados estão dispensados. Agradeço também ao Dr. Promotor de Justiça, ao Dr. Defensor 

e aos serventuários da Justiça aqui presentes”. Finalmente o juiz dirá: “Declaro encerrada 

a sessão”. 

 

 

4.2.2- Texto do Juiz. 

 

1. Declaro aberto o trabalho de Química (Júri simulado- julgando crime ambiental) do Colégio 

Estadual Walter Orlandini, ano de 2016.  

2. Determino ao Sr. assessores que realize a chamada dos jurados sorteados (art. 463).  

3. Tendo comparecido o número de jurados declaro instalada a presente sessão. 
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4. Vai ser submetido a julgamento o/a réu/ ré: ___________________ (ler qualificação da 

denúncia/ resumo do caso/crime). Determino que os policiais presentes no auditório apregoe as 

partes e as testemunhas, colocado em lados separados as da acusação, das de defesa, (art. 447 e 

454).  

5. A seguir o Juiz declara: “Vou proceder à chamada dos jurados que deverão compor o conselho 

de sentença. Devo adverti-los, entretanto, que são impedidos de servir no mesmo conselho: 

marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro ou genro ou nora, cunhados durante o 

cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta. Também não poderão servir os jurados que 

tiverem parentesco com  

o/a  Juiz/Juíza (_____________________________________),  

com o promotor (_____________________________________),  

com os advogado (_____________________________________)e  

 com o réu (_____________________________________) (art. 448 CPP). 

6. Está formado o conselho de sentença, farei a exortação legal, e à chamada, cada um dos 

senhores deverá responder “Assim prometo”. Todos de pé. “Em nome da lei, concito-vos a 

examinar com imparcialidade esta causa e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa 

consciência e com os ditames da Justiça” art. 472). 

Seguir o roteiro do júri. 

 

4.2.3- Modelo: Promotor. 

CRIME AMBIENTAL – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA.  

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ... .ª Vara Criminal da Comarca de ............ 

  

O representante do Ministério Público que a presente subscreve, no uso de suas atribuições 

legais, vem, com fundamento nos artigos 129, inciso 1 e 225 § 3º , da Constituição Federal, 

oferecer denúncia contra a pessoa jurídica CONSERVAS RUBI, CNPJ..........., sediada à rua 

........, ......., ......., nesta cidade e Comarca, em razão de crime ambiental, consoante os fatos a 

seguir exposta. 

 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
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IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade. 

 

4.2.4-Modelo: escreventes: 

  

Ata da audiência da turma: 

 

Aos ___ dias do mês de ___ do ano de dois mil e dezesseis , às ___, estando aberta a audiência do 

1º JÚRI SIMULADO (JULGANDO CRIME AMBIENTAL), com a presença do Juiz do, o 

doutor _____, o qual, após as formalidades legais, passou a decidir o julgamento do possível 

crime ambiental em que são litigantes: Conservas Rubi. 

 

Exemplo: Depoimento pessoal do(a) reclamante: Disse: "Que começou a trabalhar como 

vendedor com carteira assinada em 2002; que sempre foi um bom funcionário e por isso foi 

procurado para pegar uma franquia; que foi procurado para tal finalidade pelo gerente geral, Sr. 

Leandro Freitag, na loja em que trabalhava como vendedor (Ortobom da Getúlio Vargas); que o 

Sr. Leandro disse que tinha uma vaga em uma das franquias, mas tinha que verificar junto com a 

gerente da loja da Getúlio Vargas para assumir a vaga de franqueado; que em janeiro de 2008 

assumiu a loja da Ortobom....... 
 

4.2.5- Reportagem: 
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