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RESUMO 

Esta monografia foi desenvolvida sob a forma de uma pesquisa-ação, na qual 

procurou-se facilitar o processo de ensino-aprendizagem de eletroquímica 

promovendo uma contextualização com questões da sociedade e do meio ambiente, 

de modo a apresentar a Química aos alunos como uma Ciência com estreita relação 

com o cotidiano. Para tanto, utilizou-se uma Sequência Didática a qual contou com o 

uso de recurso audiovisual, da experimentação e do método de Estudo de Caso, 

explorando a temática da contaminação ambiental por metais pesados. O projeto foi 

aplicado a alunos de 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Matemático 

Joaquim Gomes de Sousa Intercultural Brasil China, ao longo de 7 encontros 

semanais de 100 minutos. A avaliação do trabalho foi feita a partir da análise das 

produções dos discentes, sobretudo do Estudo de Caso, e dos dados coletados por 

meio de um questionário avaliativo. Observou-se que a utilização daqueles recursos 

promoveu um maior dinamismo às aulas e consequente aumento de interesse pela 

disciplina por parte dos alunos. Verificou-se que o Estudo de Caso é uma método 

promissor para o Ensino de Química, capaz de desenvolver e/ou aprimorar múltiplas 

habilidades nos estudantes, como a argumentação e a tomada de decisão. 

Palavras-chave: Sequência Didática, Estudo de Caso, Ensino de Química, 

Contaminação Ambiental. 

  



 

  



ABSTRACT 

This monograph was developed in the form of an action-research, in which it was tried 

to facilitate the learning process of electrochemistry, promoting education 

contextualized with questions society and the environment. Thus, Chemistry was 

presented to the students as a Science with close correlation between daily life. 

Therefore, we used a didactic sequence that included the audiovisual resource, the 

experimentation and the method of the Case Study, exploring the area of 

environmental contamination by heavy metals. This project was applied to 3rd grade 

students of the high school of the “Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes de 

Sousa Intercultural Brasil China”, for 7 weekly meetings of 100 minutes. The evaluation 

of the work was based on the analysis of the students' productions, in particular the 

Case Study, and the data collected through an evaluation test. Observed that the use 

of these resources promoted a most dynamism to the classes and consequent 

increase of interest by the discipline on the part of the students. Verified that the Case 

Study is a promising methodology for Teaching Chemistry, capable to of developing 

and / or improving multiple abilities, such as argumentation and decision making 

Keywords: Didactic Sequence, Case Study, Chemistry Teaching, Environment 

Contamination. 
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I INTRODUÇÃO 

É provável que todo professor já tenha ouvido de um aluno a pergunta “onde eu vou 

usar isso na minha vida?”. Essa é uma pergunta que pode trazer desconforto ao 

professor, pois implicitamente ela questiona também qual o seu papel e qual o papel 

da escola. Para Young, a escola tem o papel de capacitação à aquisição de 

conhecimento (YOUNG, 2007). Entende-se que este conhecimento deve permitir ao 

aluno fazer uma leitura de mundo e assim, modificá-lo se necessário. Este 

conhecimento é denominado por Young (2007) como “conhecimento poderoso”. 

Segundo o autor, este deve ser capaz de “fornecer explicações confiáveis ou novas 

formas de se pensar a respeito do mundo”. Deste modo, a escola além de permitir a 

construção do conhecimento, deva ser também um local de exercício da cidadania, 

onde os alunos percebam que suas ações são capazes de afetar a sociedade.  

Em vista disso, é necessário estimular o aluno a aprender. Zanon e Palharini 

(1995) apontam que os estudantes têm dificuldade no aprendizado de Química por 

não compreenderem o sentido daquilo que estudam, o que leva muitas vezes à 

pensarem na Química como uma Ciência sem influência em suas vidas, o que é 

corroborado por Arroio (2006). Nunes et al (2009) e Arroio (2006) apontam que um 

dos principais responsáveis por este quadro é o tipo de ensino de Química encontrado 

nas escolas, que é pautado na memorização de conceitos, sem haver conexão com a 

realidade; Zanon e Palharini (1995) afirmam que, muitas vezes, o próprio professor 

tem dificuldade em fazer essa relação. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 

9.394/961, são atribuições do Ensino Médio como etapa final da educação básica “a 

consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental” e formar um cidadão crítico e capaz de compreender a realidade por 

meio desses conhecimentos (BRASIL, 1996). Em consonância com a LDB, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Médio sugere que o ensino 

de Química não deve ser aquele que preza pela memorização, mas sim um ensino no 

qual o aluno consiga utilizar o conhecimento químico para interpretar problemas e 

propor soluções. O documento afirma: 

                                            
1O texto da Base Nacional Comum Curricular referente à etapa do Ensino Médio foi 

homologado pelo MEC em 14/12/2018, posteriormente à realização deste trabalho. Portanto, a mesma 
não foi considerada para o seu desenvolvimento e escrita. 
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O aprendizado de Química pelos alunos de Ensino Médio implica 
que eles compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo 
físico de forma abrangente e integrada e assim possam julgar com 
fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e da 
própria escola e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e 
cidadãos. Esse aprendizado deve 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 (BRASIL,1999, p 
31.). 

A análise do Currículo Mínimo (CM) de Química adotado pela Secretaria do 

Estado de Educação (SEEDUC) do Rio de Janeiro permite inferir que os pressupostos 

do movimento CTS, como descritos por Santos (2007), estão incluídos no ensino da 

disciplina. Podem-se tomar como exemplo as orientações do CM referentes ao ensino 

de eletroquímica, no qual o documento aponta as habilidades e competências a serem 

desenvolvidas: 

Entender o fenômeno da corrosão e de proteção da corrosão a partir 
da série de reatividade de óxido-redução. 

Compreender a eletrólise como um processo não espontâneo e 
exemplificar com alguns de seus principais usos (por exemplo: galvanização, 
obtenção de cloro, alumínio etc.). 

 Reconhecer os aspectos ambientais envolvidos no descarte de 
pilhas e baterias utilizadas em equipamentos eletrônicos e na reciclagem das 
embalagens de alumínio (RIO DE JANEIRO, 2012, p.10). 

Tal afirmação está de acordo com as ideias do movimento ciência-tecnologia-

sociedade (CTS), descritas por Santos (2007). Um ensino sobre a perspectiva CTS 

irá se preocupar com as “inter-relações entre explicação científica, planejamento 

tecnológico e soluções de problemas e tomada de decisão sobre temas de 

importância social”, bem como a educação ambiental (SANTOS, 2007, p 2, apud 

SANTOS; MORTIMER, 20012). Acredita-se que a proposta CTS tenha grande 

potencial para o Ensino de Química, pois o promove de forma contextualizada ao 

cotidiano, diferentemente do ensino baseado na memorização. 

Observa-se que o ensino deve priorizar a formação sócio-intelectual e cidadã, 

em detrimento apenas da formação intelectual. Ou seja, é preciso estimular o 

educando ao pensamento social e crítico sobre a ciência e seu papel sociedade 

Segundo Lima (2012), a “Química proporciona o exercício do raciocínio, 

principalmente aquele relacionado aos direitos e deveres dos cidadãos, dando-lhes 

                                            
2 SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Tomada De Decisão Para Ação Social 
Responsável No Ensino De Ciências. Ciência & Educação, v.7, n.1, p.95-111, 2001 
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capacidades de exigir da sociedade e dos governos atitudes sensatas e corretas que 

melhorem nossa vida efetivamente” (LIMA, 2012, p. 97). 

O conteúdo de eletroquímica é considerado por alunos como sendo de difícil 

compreensão por diferentes motivos (SANJUAN et al, 2009; BARRETO; BATISTA; 

CRUZ, 2017). Mesmo professores têm receio em abordar o tema, por o considerarem 

complexo (SANJUAN et al, 2009). Faz-se necessário então, o uso de metodologias 

de ensino que facilitem o entendimento deste tema. Barreto; Batista; Cruz (2017) 

sugerem uma abordagem na qual fiquem explicitas as aplicações no cotidiano. No 

universo de sala de aula, é possível trabalhar a eletroquímica sob uma perspectiva 

CTS abordando o funcionamento e descarte de pilhas, o processo de eletrodeposição 

e o descarte de metais pesados no meio ambiente, promovendo também uma 

educação ambiental. 

Assim, a utilização de diferentes ferramentas tais como, vídeos, experimentos 

e casos investigativos podem tornar as aulas mais dinâmicas e estimular o 

aprendizado da Química, além facilitarem o entendimento da relação desta com a 

sociedade. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

• O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento, aplicação e avaliação 

de uma Sequência Didática (SD) sobre Eletroquímica, de maneira a facilitar o 

ensino aprendizado da mesma e avaliar a potencialidade do método de “Estudo 

de Casos” no Ensino Médio, bem como Motivar o interesse do aluno pelo 

aprendizado de Química. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Verificar a potencialidade da experimentação e do vídeo como facilitadores para 

o ensino de eletroquímica;  

• Estudar o método de “Estudo de Casos” como ferramenta avaliativa.; 

• Trabalhar o pensamento crítico e capacidade argumentativa dos alunos.  
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II BASE TEÓRICA 

Durante a graduação, um licenciando aprende a importância do planejamento 

para a realização de uma atividade seja ela uma aula ou um experimento. Uma 

atividade previamente planejada facilita o processo de ensino por parte do professor 

e possibilita um aprendizado mais efetivo para o educando pois torna claro o seu 

objetivo. Para Oliveira (2013), para que haja a produção de novos conhecimentos em 

sala de aula, é necessário “um planejamento que implique na realização de atividades 

que tornem as aulas mais dinâmicas e produtivas”, o que remete às sequências 

didáticas. Segundo a autora, uma sequência didática (SD) pode ser compreendida 

como: 

É um procedimento simples que compreende um conjunto de 
atividades conectadas entre si, e prescinde de um planejamento para 
delimitação de cada etapa e/ou atividade para trabalhar os conteúdos 
disciplinares de forma integrada para uma melhor dinâmica no processo 
ensino aprendizagem (OLIVEIRA, 2013, p. 39). 

Para a elaboração de uma SD, Oliveira (2013, p. 40) descreve passos a serem 

seguidos: “escolha do tema, questionamento para a problematização do assunto, 

planejamento dos conteúdos, objetivos a serem atingidos no processo de ensino-

aprendizagem e delimitação da sequência de atividades”. Entendem-se taisb passos 

como norteadores na elaboração de uma SD, e não como exigências. 

Ao analisar os tipos sequências de atividades, o que se entende como uma 

SD, na prática educativa, Zabala afirma que: 

[...] são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 
articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que tem um 
principio e um fim conhecidos tanto por professores como pelos alunos 
(ZABALA ,1998, p.18). 

O autor também destaca que a sequência didática possibilita ao educador 

avaliar a relevância que cada atividade possui para o processo de aprendizagem 

(ZABALA 1998, p.20). Em um momento posterior, o professor pode utilizar essa 

avaliação na construção de uma nova SD, ponderando a ênfase dada para cada 

atividade, visando um melhor aprendizado por parte do aluno. 

Dessa forma, a SD elaborada para este trabalho, contou com aulas 

expositivas, vídeos e experimentos. Acredita-se que estes últimos são de grande 

importância no processo de aprendizagem, pois possibilitam ao aluno uma melhor 

compreensão dos conceitos teóricos disciplinares. 
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A experimentação por si só, é algo que atrai a atenção do aluno por ser algo 

“diferente” ou “novo” no universo da sala de aula, além de ter um caráter lúdico e 

motivador (GIORDAN, 1999, p. 43), o que auxilia no aumento da capacidade de 

aprendizado do educando. Uma vez que ensino encontrado nas escolas é muitas 

vezes aquele baseado em metodologias expositivas e excessivamente teóricas, nos 

quais os alunos são agentes passivos no seu processo de aprendizagem, a introdução 

de experimentos nas aulas rompe com essa dinâmica e abre espaço para o diálogo e 

debate em sala. 

As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN+) recomenda o uso da experimentação como estratégia de ação para 

a formação e desenvolvimento de competências (BRASIL, 2002). O documento 

afirma:  

Merecem especial atenção no ensino de Química as atividades 
experimentais. Há diferentes modalidades de realizá-las como experimentos 
de laboratório, demonstrações em sala de aula e estudos do meio [...]. 
Qualquer que seja o tipo, essas atividades devem possibilitar o exercício da 
observação, da formulação de indagações e estratégias para respondê-
las[...] (BRASIL, 2002, p.108). 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) atenta para o pensamento de 

“ciência morta” do senso comum, uma ciência pronta, com muitas regras para decorar, 

não passível de contestação. Entende-se que é dever do professor conduzir o 

aprendizado do aluno a fim de romper com esse pensamento, fazendo-o compreender 

a Ciência como uma construção humana, e, portanto, dinâmica. Giordan (1999) 

discute o papel da experimentação na construção do conhecimento científico, 

afirmando que: 

[...] sendo a ciência uma construção humana, deve-se reconhecer que no 
fazer ciência se desenvolve um processo de representação da realidade em 
que predominam acordos simbólicos e linguísticos num exercício continuado 
de discursos mentais, íntimos ao sujeito, e discursos sociais, propriedade do 
coletivo (GIORDAN, 1999, p. 46). 

Dessa forma, acredita-se que o uso de experimentos em sala de aula motiva, 

aguça a curiosidade e promove o interesse do aluno pelo aprendizado; além de 

trabalhar o senso de coletividade, ao evidenciar a necessidade do trabalho em 

conjunto de cientistas para o desenvolvimento de determinado conhecimento. 
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A respeito da experimentação em sala de aula, Guimarães (2009) afirma que 

esta deve ser feita embasada pela teoria, a fim de nortear o aluno na busca por 

respostas. 

Taha et al (2016) faz um comparativo entre 4 tipos de experimentação, 

baseando-se em escritos de alguns autores da área, que são: a experimentação show, 

a experimentação investigativa, a experimentação problematizadora e a 

experimentação ilustrativa. A experimentação show é aquela cuja a principal função é 

“prender” a atenção do aluno, pois traz em si o apelo fortemente visual, sem se 

preocupar em um primeiro momento com a aprendizagem. Esta é conduzida 

posteriormente pelo professor, que deve atentar-se ao interesse dos alunos durante o 

experimento, para poder identificar os pontos que podem ser utilizados como 

motivadores para o aprendizado. A experimentação ilustrativa é aquela usada 

principalmente para demonstrar os conceitos teóricos trabalhados previamente. Ou 

seja, o experimento é utilizado de forma comprobatória. Vale ressaltar que nesta 

forma, o fim do experimento não se encerra na atividade, pois os resultados são 

passíveis de serem questionados e isto deve ser feito. Dessa forma, o professor pode 

utilizar desta para a construção de conhecimentos. Tal forma de experimentação, 

embora pareça semelhante, não é a mesma da experimentação show. Aqui não se 

está preocupado com o “prender” a atenção do aluno, somente, isto é, não se trata 

apenas de experimentação pela experimentação. Neste, o aluno é desafiado a 

estabelecer conexão entre o que ele estudou na teoria e o que ele está vendo ocorrer 

no experimento. Dessa forma, é possível que ele venha a corrigir possíveis equívocos 

conceituais.  

A terceira forma de experimentação, a investigativa é a que mais se aproxima 

do método experimental. Taha et al afimam: 

A atividade experimental investigativa tem o mesmo caráter da 
investigação científica: faz o levantamento do problema, elabora hipóteses, 
realiza o experimento para comprovar suas hipóteses e organiza os 
resultados para fazer suas próprias conclusões (TAHA et al, 2016, p.142). 

 

Nesta os alunos devem coletar e fazer o tratamento de dados, para se chegar 

a um resultado e o conceitual a respeito do experimento é construído a partir das 

discussões dos resultados encontrados. Para tanto, é necessário que os alunos 

tenham conhecimentos prévios sobre o assunto. Nesta forma de experimentação o 
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aluno é o agente ativo do processo de aprendizagem, devendo ele mesmo elaborar 

as hipóteses em relação ao experimento, enquanto o professor torna-se um mediador 

(TAHA et al, 2016).  

A última forma, a experimentação problematizadora, preocupa-se não apenas 

com a investigação, mas também com a formação crítica do aluno. Esta deve conter 

os três momentos pedagógicos, organizados por Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2011): a Problematização Inicial, a Organização do Conhecimento e Sistematização 

do Conhecimento (TAHA et al, 2016, p.143 apud Delizoicov; Angotti; Pernambuco, 

2011). Um experimento planejado nestes moldes, leva a um constante 

questionamento aos conhecimentos dos alunos, o que possibilita que estes tirem suas 

próprias conclusões sobre o problema apresentado; nesta experimentação, o 

professor não deve responder às perguntas dos alunos com uma resposta definitiva, 

mas sim com outro questionamento, fazendo um papel de mediador. Esta forma 

“favorece a discussão, possibilitando a ampliação das reflexões e possibilidades de 

utilizar o conhecimento em outros contextos” (TAHA et al 2016, p.143). 

Fica nítido que a experimentação desperta a curiosidade e possibilita a 

discussão em sala de aula. Porém nem sempre é possível fazer uso da mesma, muitas 

vezes por falta de recursos ou estrutura adequada. Há sempre que se lembrar de que 

ao realizar um experimento, seja em laboratório ou em sala de aula, a segurança deve 

ser prioridade. Na impossibilidade de se realizar a experimentação “física”, um recurso 

que pode ser explorado é a utilização do audiovisual. Um experimento simulando a 

chuva ácida, por exemplo, demanda cuidados com a segurança para ser realizado em 

sala de aula, por produzir gases tóxicos, mas pode ser realizado em laboratório com 

capela e gravado para ser transmitido. O vídeo simula o experimento e permite ao 

professor conduzi-lo nas diferentes formas, apontadas por Taha et al (2016). 

Encontra-se na literatura (MORÁN, 1995; ROSA, 2000; FANTIN 2007) 

trabalhos que discutem largamente o uso de recursos audiovisuais em sala de aula. 

Para MORÁN (1995) o aluno ao se ver diante de um vídeo, interpreta aquele momento 

como um descanso, e não como uma aula; dessa forma, modifica-se as sua postura 

e expectativas em relação ao uso desse recurso. Acredita-se, portanto, que em um 

primeiro momento, apenas o fato de se utilizar um vídeo já é capaz de atrair a atenção 

do aluno. No momento seguinte, manter a atenção do aluno fixa na aula, dependerá 

do conteúdo do vídeo e da finalidade a qual se destina, e para isso é necessário que 
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o professor conheça e avalie o material com o qual está trabalhando (ROSA 2000). 

Entende-se que esta etapa é de grande importância, pois é nela que o aluno começa 

a reconhecer que o vídeo é parte integrante da aula, e não algo aquém dela. 

Morán (1995) deixa claro que o uso de vídeos deve ter um propósito. Segundo 

o autor, não é aconselhável utilizar o recuso como “plano B” sempre que surgir uma 

situação inesperada, e nem como forma de “passar” o tempo de aula. Ao ocorrer tais 

situações, o vídeo perde sua legitimidade enquanto recurso didático; o aluno então 

associará o recurso vídeo a não ter aula. O autor também destaca o cuidado para não 

usar excessivamente o recurso, o que pode acarretar a diminuição da sua eficácia e 

de forma não integrada à aula, sem o debate. 

Rosa (2000) afirma que um filme tem um forte apelo emocional e, por isso, 

motiva a aprendizagem dos conteúdos apresentados pelo professor. Dessa forma, 

acredita-se que o vídeo possa ser utilizado para introduzir um determinado tema ou 

para fechamento do mesmo. Por sua vez, o material a ser utilizado na aula não precisa 

ser necessariamente aquele produzido especialmente para este fim; isto é, o professor 

pode analisar e selecionar um vídeo que julgar pertinente ao assunto, atentando-se 

às características do material bem como às dos seus alunos e seus objetivos de aula 

(FANTIN, 2007); a exibição dos materiais audiovisuais deve ser feita dos mais simples 

e fáceis, para os mais complexos e difíceis, tanto do ponto de vista temático quanto 

técnico (MORÁN, 1995). 

De forma semelhante a Taha et al (2016) na descrição das formas de 

experimentação, Morán (1995) descreve propostas para utilização de vídeos bem 

como formas inadequadas de usá-los em sala de aula. Estes dois recursos estão 

incluídos na “delimitação da sequência de atividades” (OLIVEIRA; 2013 p.39), 

juntamente com a avaliação do trabalho realizado. Diversas ferramentas avaliativas 

podem ser utilizadas para este fim, como o método de Estudo de Caso. 

O método de Estudo de Caso (EC) é uma derivação do método de 

Aprendizagem Baseada em Problemas, criada na Escola de Medicina da 

Universidade de McMaster, Ontário. No EC, os estudantes são instigados à “vivenciar” 

o problema a fim de solucioná-lo; analisando todos os seus aspectos e utilizando os 

conceitos e conhecimentos científicos trabalhados durante as aulas: 
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Na aplicação deste método o aluno é incentivado a se familiarizar 
com personagens e circunstâncias mencionados em um caso, de modo a 
compreender os fatos, valores e contextos nele presentes com o intuito de 
solucioná-lo (SÁ; FRANCISCO; QUEIROZ, 2007 p.731). 

Utilizar o método de Estudo de Caso é uma forma de romper com a dinâmica 

tradicional de sala de aula onde apenas o professor tem voz. Graham (2010) aponta 

que a utilização do método torna tanto o professor quantos os alunos responsáveis 

pelo processo de aprendizado, porém o professor atua como mediador e a atenção 

da aula é focada no aluno. Segundo o autor, “os conhecimentos e as ideias são 

passadas do professor para o estudante, do estudante para o professor e de um 

estudante para outro” (GRAHAM, 2010, p 39). Pode-se dizer que o EC modifica forma 

de ensinar e aprender, retirando professor e aluno das suas zonas de conforto. 

Ao decidir utilizar tal método em suas aulas, o professor deve estar ciente das 

diferentes estratégias que pode usar para tal. Sá; Francisco e Queiroz (2007) apontam 

quatro formatos nos quais podem ser utilizados o EC. O primeiro deles é o de tarefa 

individual, na qual o aluno deve solucionar o caso e explicar o caminho seguido para 

tal. O segundo formato é de aula expositiva, na qual o professor não entrega o caso 

para os alunos resolverem, mas sim o conta para a turma, detalhando os 

acontecimentos e deixando claro os objetivos. O terceiro é formato de discussão, na 

qual o professor apresenta o caso para os alunos e estes vão debatendo para se 

chegar à uma solução. Essa forma de conduzir o caso se assemelha ao da 

experimentação problematizadora, pois o professor deve questionar os alunos sobre 

suas hipóteses, até se chegar ao resultado. 

O útlimo formato é o de atividades em pequenos grupos; neste, os estudantes 

recebem os casos e debatem entre si, anotando os pontos pertinentes à solução; o 

professor não interfere de maneira a influenciar na resposta. Destaca-se que neste 

formatos, os casos possuem narrativas a respeito do “contexto social e/ou profissional 

em que os alunos estão imersos” (SÁ; FRANCISCO; QUEIROZ, 2007). 

Evidentemente, o professor tem a liberdade de modificar tais formatos ou, se achar 

necessário criar um novo, de acordo com seus objetivos de ensino. 

Uma vez definido como abordar a método, parte-se para a escolha do caso. 

Este pode ser já existente na literatura ou um elaborado para aquela turma. Além dos 

4 formatos do EC, os mesmos autores elencam critérios para a ajudar na criação 

casos. De acordo, um bom caso: narra uma história, desperta o interesse pela 
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questão, deve ser atual, produz empatia com os personagens principais, inclui 

citações, é relevante para o leitor, tem utilidade pedagógica, provoca conflito, força 

uma decisão, tem generalizações e é curto (SÁ; FRANCISCO; QUEIROZ, 2007 p. 

733). 

Acredita-se que a utilização deste método estimula o pensamento crítico e 

social do aluno, a argumentação e a confiança no desenvolvimento do seu próprio 

conhecimento (GRAHAM, 2010). O uso da investigação como ferramenta facilita a 

habilidade não só de construir questões sobre o mundo natural, mas também de 

buscar respostas para outras questões, como social e ambiental.  
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III METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado na Escola Estadual Matemático Joaquim Gomes 

de Sousa, localizada no bairro de Charitas, Niterói (Figura 1). Esta pertence à rede 

pública de ensino de Niterói e tem parceria com a Universidade Normal de Hebei, na 

China, ofertando um Ensino Médio intercultural Brasil-China em horário integral aos 

alunos. As atividades de ensino são voltadas para o aprendizado de Ciências Exatas, 

motivo pelo qual se escolheu a escola para a realização da Sequência Didática. Além 

das Ciências Exatas, o currículo escolar também visa desenvolver a proficiência em 

Inglês e Mandarim. A carta de solicitação para a realização deste trabalho na referida 

escola, encaminhada a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, encontra-

se no Anexo I. 

 

Figura 1:  Fachada do C. E. Matemático Joaquim Gomes de Sousa 

A escola possui 10 turmas regulares, sendo 3 de primeira série, 4 de segunda 

e 3 de terceira, contando com 48 servidores e mais de 200 alunos. No quadro de 

professores, há apenas uma para a disciplina de Química. Possui uma infraestrutura 

que conta com um amplo pátio, refeitório, biblioteca, sala de professores, laboratório 

de informática e laboratório de Ciências. Acredita-se que tal infraestrutura ajude no 

aprendizado do aluno, por tornar o ambiente escolar mais agradável. 

Cada turma possui uma carga horária semanal de 2 tempos de 50 minutos de 

Química. A metodologia foi aplicada às três turmas de terceira série com um total de 

54 alunos, ao longo do 2º bimestre letivo de 2018 durante as aulas de Química. Estes 
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alunos são residentes de Niterói e São Gonçalo, oriundos de variadas classes sociais 

e possuem idades entre 17 e 19 anos. 

Classifica-se este trabalho como uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-

ação, na qual entende-se que o pesquisador (professor) também é objeto da sua 

própria pesquisa. De acordo com Engel (2000, p.182) “é uma maneira de se fazer 

pesquisa em situações em que também se é uma pessoa da prática e se deseja 

melhorar a compreensão desta”. O autor ressalta: 

No ensino, a pesquisa-ação tem por objeto de pesquisa as ações 
humanas em situações que são percebidas pelo professor como sendo 
inaceitáveis sob certos aspectos, que são suscetíveis de mudança e que, 
portanto, exigem uma resposta prática. Já a situação problemática é 
interpretada a partir do ponto de vista das pessoas envolvidas, baseando-se, 
portanto, sobre as representações que os diversos atores (professores, 
alunos, diretores etc.) têm da situação (ENGEL 2000, p 184). 

As etapas para elaboração deste trabalho seguiram algumas descritas por 

Engel (2000): definição do problema: pesquisa bibliográfica, hipótese, 

desenvolvimento e implementação do plano de ação, coleta de dados para avaliação 

dos efeitos da implementação e avaliação do plano de intervenção e comunicação 

dos resultados.  

O problema da pesquisa definido pelo autor, foi a falta de interesse dos alunos 

pelas aulas de Química e a dificuldade apresentada por muitos alunos em 

compreender seus conteúdos. A escolha foi baseada em observações prévias 

realizadas em diferentes escolas, ao longo da graduação. A próxima etapa, a pesquisa 

bibliográfica esteve presente durante todo o trabalho. Em um primeiro momento, ela 

serviu para respaldar as observações feitas pelo autor (o problema) e definir o tema 

do trabalho: o ensino de eletroquímica. Em um segundo momento, norteou o 

levantamento da hipótese de que o motivo do problema era a metodologia utilizada 

pelos professores: uma metodologia excessivamente expositiva, baseada na 

memorização de fórmulas. A partir disso, iniciou-se a pesquisa e leitura dos PCN e do 

Currículo Mínimo, a fim de se conhecer melhor as orientações para o Ensino de 

Química. Estes orientavam para um ensino mais contextualizado com a realidade do 

aluno. 

A partir dessas observações, pesquisou-se metodologias e recursos didáticos 

facilitadores do processo de ensino-aprendizagem, capazes de promover um ensino 
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nos moldes recomendados, decidindo por elaborar uma sequência didática, baseada 

em casos. 

Durante a realização de todas as atividades, a professora de Química da 

escola esteve presente em sala de aula, mas deixou a condução das aulas e 

atividades escolares sobre responsabilidade do autor, auxiliando apenas quando 

requisitada. É importante destacar que a parte final desta SD, o estudo de casos, foi 

desenvolvido e aplicado em parceria com a aluna de Licenciatura em Química da UFF, 

Isabella C. S. Vidinha, pois faziam parte do projeto elaborado para a disciplina 

Iniciação à Docência I. Por este motivo, a aluna também esteve presente durante as 

aulas, auxiliando o autor quando necessário. 

Ao todo, o trabalho foi desenvolvido ao longo de 7 encontros semanais. O 

trabalho foi desenvolvido em três turmas, desta forma, a discussão de um encontro 

vale para as três; quando não, estará explicitado a diferença. 

3.1 A sequência didática 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a fim de selecionar os 

experimentos, os vídeos e os temas para a elaboração dos casos. Para a elaboração 

das aulas o conteúdo foi dividido em 4 tópicos: reações redox, pilhas, eletrólise e 

impactos ambientais causados pelo descarte indevido de metais. Estas aulas foram 

preparadas em slides e contaram com exercícios de aprendizagem, sempre ao final. 

Visto que o conteúdo trabalhado permite explorar a experimentação, foram 

pesquisados na literatura alguns ensaios que não apresentassem riscos aos alunos e 

que fossem de fácil realização em sala de aula. Para o primeiro tópico, foi selecionado 

um experimento simulando o teste do bafômetro, dois sobre a reatividades dos metais 

e o experimento da árvore de prata. Para o segundo tópico, realizou-se os 

experimentos da pilha de Daniell e da pilha de frutas. Por último, para o terceiro tópico, 

realizou-se a eletrólise aquosa do cloreto de sódio e do sulfato de cobre. Para cada 

um desses experimentos, foi elaborado um roteiro experimental, os quais se 

encontram nos apêndices. Ao final de cada experimento, realizou-se uma roda de 

conversa (RD), para verificar a compreensão dos alunos sobre os mesmos e identificar 

dúvidas. 
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Pesquisou-se também vídeos que fossem de fácil compreensão, curtos e que 

abordassem o conteúdo de forma clara. Dois vídeos foram selecionados da literatura 

para compor as aulas de reações redox e pilhas: “Árvore de Prata - Oxirredução” e 

“Pilhas no Cotidiano”, disponíveis em https://youtu.be/9dYp97XcvtM e 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20020, respectivamente. Para a 

aula sobre os impactos ambientais, foi exibido um trecho do filme “Erin Brockovich – 

uma mulher de talento”3, o vídeo intitulado ‘Desastre de Minamata”, disponível em 

https://youtu.be/_zMG0MsyIQ0, e por último, uma compilação de vídeos feita pelo 

autor. Para a elaboração desta compilação, foram selecionadas reportagens4,5,6 sobre 

o acidente de Mariana, Minas Gerais e o vídeo-clipe da música Cacimba de Mágoa7. 

A SD contou também com uma breve diagnose, realizada no início do primeiro 

encontro, a fim de investigar os conhecimentos prévios dos alunos sobre alguns temas 

abordados. A primeira pergunta teve o intuito de saber o quanto daquele conteúdo os 

alunos se recordavam, uma vez que tinham o estudado no ano anterior. As duas 

perguntas tiveram como objetivos conhecer suas concepções a respeito de pilhas 

enquanto objetos e se possível, enquanto processo. A diagnose encontra-se no 

Apêndice I 

Para compor a nota bimestral dos alunos, elaborou-se 3 avaliações: 

exercícios, sobre reações redox, o teste bimestral, sobre pilhas e a prova bimestral, 

que abordou, além dos tópicos anteriores, o conteúdo de eletrólise. A primeira ocorreu 

no segundo encontro, e as demais no 5º e 6º, respectivamente. No 7º encontro, houve 

a realização de Estudo de Casos. Utilizando casos reais como base, foram elaborados 

4 casos fictícios para serem resolvidos pelos alunos. Estes casos abordaram a 

contaminação ambiental e a intoxicação pelos metais cromo, alumínio, mercúrio e 

chumbo; como atividade complementar, foi proposto aos alunos a elaboração de uma 

redação com o tema: “Como conciliar o uso de metais pesados na sociedade com um 

meio ambiente saudável”. Para avaliar o trabalho realizado, elaborou-se um 

                                            
3 Título original: Erin Brockovich. Direção: Steven Soderberg. Estados Unidos, 2000. 
4 Veja como está Mariana (MG) um ano após o desastre que devastou a cidade. Disponível 

em https://youtu.be/wtJzelFI9Fc 
5 Conexão Repórter 29/11/2015 Tragédia ambiental. Disponível em 

https://youtu.be/QJTBe3LwKvY 
6 CQC 16 11 2015 - MARIANA - A TRAGÉDIA - Rompimento da BARRAGEM. Disponível em 

https://youtu.be/-iKTeJQirEk 
7 Cacimba de Mágoa. Artista: Falamansa e Gabriel o Pensador. Álbum: Lá da Alma. 

Disponível em https://youtu.be/zX11uEaCZlY 
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questionário avaliativo online, com 6 perguntas objetivas e discursivas. As atividades 

da SD estão resumidas no quadro 1. 

Quadro 1: Atividades da SD 

Encontro Atividade e tempo estimado Objetivo 

1 e 2 

I. Diagnose - 15 minutos 
II. Aula expositiva: Reações redox 
III. Vídeo: árvore de prata 
IV. Experimentos: 
Árvore de prata + RD – 15 min 
Metal vs Metal + RD – 30 min 
Produção de hidrogênio + RD – 10 
min 
Exercícios avaliativos – 20 
minutos. 
Exercícios de aprendizagem – 20 
min 

Investigar os conhecimentos prévios 
dos alunos.  
Trabalhar a tabela de potenciais. 

3 

I aula expositiva: Pilhas 
II. vídeo: Pilhas no cotidiano. 
II. experimento: teste do 
bafômetro – 15 minutos 
III. verificação da voltagem de 
pilhas – 10 minutos 
IV. exercícios de aprendizagem – 
20 minutos 

Problematizar o descarte inadequado 
de pilhas e baterias, e suas 
composições. 
Problematizar os processos 
eletroquímicos na sociedade 
Trabalhar os aspectos quantitativos e 
qualitativos da pilha de Daniell. 

4 

I. aula expositiva 
II. experimentos pilha de Daniell e 
pilhas de frutas + RD – 30 minutos 
Eletrólise do NaCl e CuSO4 + RD 
– 20 minutos 

Finalizar os estudos de Pilhas. 
Trabalhar os aspectos qualitativos da 
eletrólise. 
Problematizar o uso dos processos 
eletroquímicos na sociedade.  

5 e 6 
Avaliações bimestrais – 1 hora e 
40 minutos 

Verificar o aprendizado dos temas 
trabalhados 

7 
 

I. Aula expositiva – 50 minutos 
Vídeos: 
Erin Brockovich; 
Desastre de Minamata 
Compilação autoral 
II. Estudo de casos – 50 minutos 

Problematizar a relação entre metais 
pesados e contaminação ambiental. 
Trabalhar a argumentação, senso 
crítico e tomada de decisão. 
Verificar a aprendizagem dos temas 
trabalhados. 
Explorar o recurso do vídeo 
Explorar o método de Estudo de 
Casos 

--- I. Redação 
II. Questionário avaliativo 

Trabalhar a argumentação e o senso 
crítico. 
Avaliar a metodologia utilizada. 
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IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Cada encontro será detalhado a seguir:  

1º encontro – Panorama geral do trabalho e introdução a reações de 

oxirredução – duração aproximada: 1 hora e 40 minutos. 

Este primeiro encontro iniciou-se apresentando a proposta de trabalho e como 

seria realizada a avaliação para aquele bimestre, que seria composta por relatório 

experimental, relatório do estudo de casos, teste e prova. Em seguida, realizou-se um 

rápido levantamento sobre 1) o que eles se recordavam sobre reações de oxi-redução, 

tópico já trabalhado pela professora no ano anterior, e 2) suas noções sobre pilhas, 

que seria abordado naquele bimestre, afim de promover a problematização do tema 

(OLIVEIRA, 2013). 

A primeira pergunta foi realizada de forma oral, com o intuito dos alunos terem 

maior liberdade para resposta. Esperava-se que quando um aluno respondesse, os 

demais lembrassem algo sobre o assunto e também falassem. Porém poucos se 

prontificaram a responder, não sendo possível avaliar o quão eles se recordavam. 

Reformulou-se então a pergunta para “Você sabe o que são reações de oxi-redução?” 

e foi solicitado que escrevessem suas respostas em uma folha e entregassem ao 

professor. Em caso de resposta afirmativa deveriam explicar o que era. 

Verificou-se que os percentuais das respostas positivas e negativas foram 

próximos, 45% e 55%, respectivamente. Após entregarem suas respostas, pediu-se 

para que as expusessem oralmente. Verificou-se que a maior parte dos que 

responderam “sim”, não lembrava ao certo do que se tratava tais reações; outra parte 

explicou de maneira incorreta e poucos realmente souberam explicar. Analisando as 

respostas escritas, foi possível constatar tal fato, como mostrado na Figura 2. As 

respostas deixadas com a explicação “em branco” foram classificadas como “não 

lembra”. 
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Figura 2: Natureza das respostas positivas 

A segunda e terceira pergunta feita aos alunos foi sobre o que é e como 

funciona uma pilha. Para a segunda a pergunta, a resposta foi unanime: sim. As 

explicações foram agrupadas por semelhança e são mostradas na Figura 3.  

 

Figura 3: Respostas à pergunta: “O que é uma pilha?” 

É possível perceber as duas maiores porcentagens de resposta associam 

uma pilha com um objeto que fornece energia elétrica para um dispositivo eletrônico. 

Este era de fato o quadro esperado. Para a terceira pergunta, a grande parte dos 

alunos respondeu que não sabe como uma pilha funciona. Alguns explicam que o 

motivo de não saberem, é porque ainda não estudaram a matéria. Os que afirmaram 

saber, não explicaram o funcionamento, mas o seu entendimento de pilha, como na 

primeira parte da pergunta. Uma análise das respostas permite concluir que os alunos 

têm a noção de pilha enquanto objeto e para que ela serve, mas não enquanto 

fenômeno Químico ligado ao seu cotidiano, como aponta Santos (2007). 
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Na Figura 4 são relatados fenômenos devido a essas reações. Chamou-se a 

atenção dos alunos o fato da fotossíntese e do metabolismo da Glicose envolverem 

reações redox. Neste momento fez-se um paralelo com a disciplina de Biologia, no 

tocante ao ciclo de Krebs. Evidencia-se aqui a interdisciplinaridade do tema e sua 

aplicação ao cotidiano, como sugere um ensino nos moldes CTS (SANTOS, 2012).  

 

Figura 4: Reações redox no cotidiano 

A partir das reações mostradas, questionou-se o que elas tinham em comum. 

A resposta para essa pergunta, a transferência de elétron, serviu para falar das 

características das reações redox. Esta resposta gerou estranheza aos alunos, pois 

se perguntavam onde estavam os elétrons. Como aponta Barreto (2017), o tema 

necessita de um raciocínio mais elaborado. 

 Sabendo da complexidade do tema, foi utilizado o vídeo “Arvore de Prata – 

Orirredução”, no qual é realizada a reação entre o cobre e o nitrato de prata, conforme 

mostrado na Figura 5. 
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Figura 5 – Reação entre cobre e nitrato de prata 

Esta reação possui uma característica marcante, que é a mudança na 

coloração da solução, devido à presença de íons Cu2+, e a mudança na coloração do 

fio de cobre, devido a deposição de prata metálica. Esse apelo visual ajudou a manter 

a atenção dos alunos ao vídeo. Para uma melhor compreensão, o vídeo foi exibido 

novamente (MORÁN. 1995) 

 

Figura 6: Explicação da “arvore de prata” 

Ao término do vídeo, ocorreu a explicação da reação (Figura 6), o que serviu 

como base para introduzir a noção de número de oxidação, bem como as de redução, 

oxidação, agente redutor e agente oxidante. Ao final, da aula, foram realizados uma 

série de exercícios com o intuito de facilitar o entendimento da matéria. A realização 

de exercícios durante as aulas foi um pedido da professora. Como muitos alunos iriam 
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fazer a prova do ENEM e questões de eletroquímica são recorrentes, ela pediu que 

aqueles fossem acrescentados para ajudar os alunos na preparação para o exame.  

 

2º encontro – Reatividades dos metais – duração aproximada: 1 hora e 

40 minutos. 

Neste segundo encontro, não foi possível desenvolver as atividades com a 

turma 3002, ao término da aula da turma 3003, todos os alunos da escola foram 

liberados por motivos de segurança em virtude de uma operação conjunta do exército, 

polícia militar e polícia civil no Morro do Preventório, localizado atrás do colégio. As 

atividades nas demais turmas ocorreram normalmente. 

Diferentemente da aula inaugural, este segundo encontro não teve início com 

questionamentos, mas sim exercícios, no intuito de resgatar os pontos teóricos 

abordados no último encontro e manter um estudo contínuo. Foi entregue aos alunos 

uma lista com 5 exercícios objetivos (Apêndice II) cuja a pontuação total era de 1,0 

(um) ponto. Nota-se que a maior parte dos estudantes, 75%, obtiveram bons 

resultados, como mostrado na Figura 7. 

 

Figura 7: Pontuação do exercício 

Ao término dos exercícios, foi retomada a discussão sobre o experimento da 

“árvore de prata”. Dessa vez, foi realizado o ensaio em sala (Figura 8), de forma que 

os alunos pudessem observar de perto as mudanças. O roteiro experimental encontra-

se no Apêndice III. 
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Figura 8: Experimento da arvore de prata 

Observou-se que a realização do experimento em sala, despertou maior 

interesse do que a exibição do vídeo. Acredita-se que isso se deva à questão física, 

material. Na realização do experimento, é possível tocar, trazer para perto de si, mudar 

de posição e observar de diferentes ângulos, algo que o vídeo não permite.  

Com o bécher em posse dos alunos, levantou-se as seguintes questões: “por 

que o cobre sofre oxidação e a prata redução?”e “a reação contrária ocorre?”. Isto é 

2 Ag(s) + Cu(NO3)2(aq) ⇌  Ag(NO3)2(aq) + Cu(s)? (Figura 9). O intuito era fazê-los pensar 

no porquê da reação ocorrer no sentido observado no experimento. Estas questões 

introduziram os estudos sobre os potenciais de redução e oxidação.  

  

 

Figura 9: Slide sobre o experimento 

 



51 
 

A partir deste ensaio deu-se início então a atividade experimental abordando 

a reatividade dos metais, realizada em sala. Os roteiros da atividade encontram-se 

nos Apêndices IV e V.  

A primeira parte envolveu a produção de gás hidrogênio, na qual foi 

investigada a reação de diferentes metais em meio ácido. O autor contou com o apoio 

da aluna da UFF, Isabella Vidinha e da professora para a execução das atividades 

experimentais.  

Para um melhor dinamismo da atividade, as turmas foram divididas em dois 

grupos, um sob a orientação do autor e o outro sob as orientações da Isabella Vidinha. 

Foram entregues a cada grupo 4 tubos de ensaio contendo ácido clorídrico 0,5 M, 

dispostos em estantes próprias para tubos. Por motivos de segurança, o ácido foi 

colocado nos tubos pelo autor. Foi fornecido também pedaços de cobre, zinco, ferro 

e magnésio, os quais deveriam ser colocados dentro dos tubos. Foi orientado aos 

alunos que observassem o desprendimento de gás e a variação de temperatura dos 

tubos. Guimarães (2009) aponta que é preciso direcionar as observações dos alunos 

em um experimento.  

 

Figura 10: Discussões das observações do ensaio realizado 

A Figura 10 mostra o momento de discussão das observações feitas pelos 

alunos. Neste momento o autor teve um papel de orientador, como sugere Taha et al 

(2016), não apontando acertos ou erros em suas falas. Cada integrante preencheu 

uma ficha com os resultados que obtiveram. 

Ao término deste, o autor realizou novamente a reação utilizando a fita de 

magnésio, que como observado pelos estudantes, foi o metal que mais desprendeu 
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gás. Numa perspectiva de experimentação ilustrativa (TAHA et al, 2016), realizou-se 

a “queima do hidrogênio” (Figura 11), o qual foi recolhido em um tubo de ensaio. 

Importante ressaltar que a quantidade de gás produzida era pequena, não 

apresentado riscos de explosão ou à segurança dos presentes. 

 

Figura 11: Reação de Combustão do hidrogênio 

A partir das observações feitas por eles, foi apresentada e discutida a tabela 

de potenciais padrão de redução. A fim de promover uma familiarização com esta, 

realizou-se o próximo experimento, intitulado Metal vs Metal, cujo material utilizado e 

um dos resultados são mostrados na Figura 12. Neste foi investigado a redução e 

oxidação de metais em diferentes soluções. Como forma de registro, foi 

disponibilizada aos alunos uma ficha na qual eles deveriam anotar o agente redutor e 

oxidante de cada reação; tais conceitos haviam sido discutidos previamente nas aulas 

expositivas. 

 

Figura 12: Experimento Metal vs Metal 
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Para discutir tais resultados os alunos utilizaram uma tabela de potencias. 

Com esta, puderam relacionar a ocorrência das reações com os valores de potenciais. 

Da mesma forma, foi retomada a discussão sobre a “arvore de prata” e os estudantes 

puderam afirmar que a reação proposta não ocorreria.  

Através dessa atividade foi possível discutir alguns aspectos dos metais, 

como seu valor econômico e aplicações tecnológicas, evidenciando que estes são 

influenciados diretamente pela sua reatividade e que a Química influencia diretamente 

nas diferentes esferas da sociedade. Outro ponto discutido com os estudantes foi a 

importância da experimentação para a construção do conhecimento científico, isto é, 

a ênfase da prática para se chegar à teoria (SANTOS, 2012), e o conhecimento 

científico pode ser reconstruídos na escola, com a vivência de práticas que 

reproduzem os métodos usados pelos cientistas. 

 

3º encontro – Pilhas: funcionamento e descarte – duração aproximada: 

1 hora e 40 minutos. 

De maneira a relembrar os pontos estudados até este encontro e poder iniciar 

o tópico de “pilhas”, realizou-se um experimento ilustrando (TAHA et al, 2016) o 

princípio do teste do bafômetro (Apêndice VI). Neste o etanol é oxidado à etanal e o 

dicromato reduzido à cromo III ou II (BRAATHEN, 1997). A ocorrência de reação é 

evidenciada pela mudança na coloração da mistura, de laranja para verde-azulado. O 

resultado do experimento (a) e os bafômetros que utilizam esta reação (b) são 

mostrados na Figura 13. O experimento também serviu para mostrar novamente que 

a Química não está desvinculada da sociedade, como apontado por Zanon e Palharini 

(1995), mesmo que este não seja mais o tipo de bafômetro utilizado no Brasil 

(BRAATHEN, 1997). 
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Figura 13: (A) Resultados do experimento; (B) Teste do bafômetro descartável (Fonte: 

BRAATHEN 1997) 

Para iniciar as discussões sobre Pilhas, foi transmitido um trecho do vídeo 

“pilhas no cotidiano”, no qual é abordado sua origem. Morán (1995, p 30) aponta que 

o recurso pode ser utilizado para introduzir um novo assunto, para desperta a 

curiosidade, a motivação para novos temas”. De fato, este se mostrou valioso para tal, 

além de dar mais dinamismo à aula. Em seguida foram abordadas as questões 

conceituais do tema utilizando um esquema da Pilha de Daniell como suporte (Figura 

14). 

 

Figura 14: Elementos da pilha de Daniell 

Considera-se esta, uma forma didática e simples de abordar o funcionamento 

da Pilha. Para aproximar o conteúdo do cotidiano, fez a verificação das voltagens de 

pilhas alcalinas do tipo AA e AAA. Inicialmente, questionou-se aos alunos onde 

estariam o catodo e o anodo das pilhas, para então explicar simplificadamente suas 

estruturas (BOCCHI, FERRACIN, BIAGGIO, 2000). Com o auxílio de um voltímetro, 
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mediu-se as voltagens das pilhas separadamente e em seguida em série, montando 

assim uma bateria (BRASIL, 2012). Os valores mostrados estão na Figura 15. 

 

Figura 15: Voltagens verificadas 

Enfatizou-se que as pilhas comerciais (secas e alcalinas) seguem o mesmo 

princípio de funcionamento da pilha de Daniell, mas os materiais que as compõem 

mudam. Alguns desses componentes são metais pesados, tóxicos e apresentam 

perigo ao meio ambiente e à saúde, se descartados em locais inadequados (BOCCHI; 

FERRACIN; BIAGGIO, 2000).  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, por meio da resolução nº 

401 de 4 de novembro de 2008 proíbe o descarte inadequado de pilhas e baterias e 

estabelece limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio em pilhas comercializadas 

no Brasil, “considerando a necessidade de minimizar os impactos negativos causados 

ao meio ambiente pelo descarte inadequado de pilhas e baterias”. O descarte 

adequado de pilhas e baterias pode ser feito nos estabelecimentos que as 

comercializam ou em rede de assistência técnica autorizada (BRASIL, 2008). Muitos 

alunos mostraram desconhecer a forma adequada de descarte de pilhas e baterias, 

dispondo esses materiais no lixo comum. 

O último tópico abordado na aula expositiva foi o uso de metais de sacrifício 

na sociedade, principalmente na indústria naval e na reciclagem de latinhas de 

alumínio. A reciclagem mostrou-se como uma surpresa para os alunos. Na ocasião foi 

relatado que os anéis das latinhas continham um alto teor de magnésio e que este 

servia para facilitar sua reciclagem, atuando como metal de sacrifício. Surpresos, 
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comentaram que tinham o hábito de retirar os anéis e não imaginavam que tal ato 

interferia no processo de reciclagem.  

Com as considerações deste encontro, nota-se a importância de um ensino 

contextualizado para estimular o pensamento crítico do aluno, a fim de perceber que 

suas ações podem afetar a sociedade. 

Para finalizar a aula, foi resolvido com os alunos exercícios de aprendizagem 

sobre o conteúdo da aula. 

 

4º encontro – Pilha e Eletrólise – duração aproximada: 1 hora e 40 

minutos. 

A fim de reforçar os aspectos estudados sobre Pilhas e proporcionar uma 

aprendizagem mais relevante para o aluno (TAHA et al, 2016), foi realizado o 

experimento da pilha de Daniell (Apêndice VII) e a montagem de uma pilha com frutas. 

A montagem do experimento foi feita em conjunto com os alunos; inicialmente 

mostrou-os todos os reagentes e vidrarias necessárias e os questionou como deveria 

ser montada a pilha. Estes deveriam sugerir arranjos de montagem e o autor os 

executaria. Graças aos registros escritos feitos por eles, rapidamente chegaram à 

montagem correta, evidenciando a importância da escrita para a experimentação 

(TAHA et al, 2016). Com esta pronta, questionou-se aos alunos quem seriam o catodo, 

anodo e qual a ddp para o sistema. 
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Figura 16: Experimento da pilha de Daniell 

Considerou-se o experimento da pilha de Daniell (Figura 16) importante para 

a consolidação do conhecimento construído sobre reações redox e pilhas, uma vez 

que foi possível aplicá-los e discuti-los. Tendo verificado a ddp, foi sugerido pelo autor 

a retirada da ponte salina. O valor encontrado (0,00 V) para a nova disposição 

evidenciou sua importância para o funcionamento da pilha. Recolocando-a, foi 

questionado aos alunos qual seria voltagem com a inversão dos polos e conforme 

abordado na aula expositiva, verificou-se que o sinal algébrico da ddp muda. Taha et 

al (2016) apontam que experimentos conduzidos de forma ilustrativa são uteis para 

reforçar a construção do conhecimento e que para tal, deve-se unir teoria e prática e 

que a problematização através de questionamentos faz com que o aluno critique o 

conhecimento disponibilizado pelo professor, favorecendo assim a discussão e o 

debate. 

No planejamento inicial, seria montada também uma pilha de parede porosa, 

porém devido aos problemas citados, foi necessário “enxugar” a programação. 

Para a montagem das pilhas de frutas, foram utilizados limão e maçã; ao final 

do 3º encontro foi solicitado que levassem frutas para esta aula. Seguindo o roteiro 

proposto (Apêndice VIII), os alunos construíram três pilhas e depois as conectaram 

em série, conforme mostrado na Figura 17. 

 

Figura 17: Bateria de frutas 

Retomando a aula expositiva, iniciou-se o conteúdo de eletrólise. Conforme 

as orientações do currículo mínimo, foram considerados apenas os aspectos 
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qualitativos do processo. Como forma de contextualização, foi perguntado aos alunos 

como era obtido o alumínio. “Será que o metal era encontrado da forma pura na 

natureza?”. Notou-se que este era o pensamento predominante. De fato, muitas 

pessoas não se perguntam de onde vem e como são obtidos os materiais. Para 

Chassot (1990, p. 30) “o ensino de Química deve ser um facilitador da leitura do 

mundo”.  

Foram discutidos a aplicação do processo na recarga de baterias, fazendo um 

link com o conteúdo de pilhas, na produção e purificação de metais como o alumínio, 

na produção de importantes insumos como gás hidrogênio e soda cáustica, e nos 

banhos metálicos. Tais exemplos tinham por intenção mostrar a importância 

econômica desse processo. Ambos os tipos de eletrólise foram estudados e 

detalhados, mas para ilustrar e aprofundar a teoria, foram realizadas a eletrólise 

aquosa do cloreto de sódio (Apêndice IX) e um processo de cobreação (Apêndice X). 

Como fonte de energia, utilizou-se um carregador de celular adaptado. 

Na eletrólise aquosa do cloreto de sódio, foi utilizada fenolftaleína como 

indicador; imediatamente após ligar o carregador à energia, notou-se a ocorrência da 

reação devido ao aparecimento de uma coloração rosa na solução e a evolução de 

gás próximo aos eletrodos. A partir dessas observações, pode-se discutir a aplicação 

da eletrólise na produção de produtos Químicos largamente utilizados pela indústria, 

como é o caso da soda cáustica e do gás cloro (SARTORI et al, 2013). 

Em seguida realizou-se a eletrodeposição de cobre sobre uma chave, como 

mostra a Figura 18. 

 

Figura 18: Cobreação 
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Com ela foi possível discutir o processo de purificação eletrolítico de metais e 

principalmente, o processo de galvanoplastia, o qual pode ser usado como proteção 

ou embelezamento de peças, como ocorre com joias banhadas à ouro. 

 

5º e 6º encontros – Avaliações – duração aproximada: 1 hora e 40 

minutos cada encontro. 

Nestes encontros foram realizados o teste e a prova bimestrais. O teste 

ocorreu no 5º encontro e foi composto por 5 questões objetivas e discursivas sobre os 

tópicos de reações redox e Pilhas, com uma pontuação total de 3 pontos. A prova 

ocorreu no 6º encontro e foi elaborada contendo 9 questões também objetivas e 

discursivas, das quais cinco foram adaptadas de provas do ENEM; nesta foram 

abordados os tópicos de reações redox, Pilhas e Eletrólise e sua pontuação foi de 5 

pontos. Estas avaliações e as notas obtidas pelos alunos estão nos Apêndice XI. 

Analisando os resultados, percebe-se que 65% dos alunos que realizaram o 

teste obtiveram um desempenho igual ou superior à 50%. Porém na prova, esta 

porcentagem caiu para apenas 38%. Destaca-se que não foi possível realizar uma 

aula de revisão e exercícios para estas avaliações, devido à falta de horário no 

calendário escolar. Acredita-se que tal fato tenha impactado negativamente nos 

resultados. Em diálogo posterior com os alunos, estes apontaram que o nível de 

dificuldade das questões estava elevado, em especial daquelas adaptadas do ENEM. 

Segundo eles, este foi o principal motivo para o mal desempenho. 

7º encontro – Impactos ambientais – duração aproximada: 1 hora e 40 

minutos 

Neste encontro abordou-se a contaminação ambiental e a intoxicação por 

metais pesados. Para tanto, valeu-se de alguns desastres ambientais ocorridos fora e 

dentro do Brasil, os quais envolvem esse tipo de substância; ao final realizou-se o 

estudo de casos. Como descrito anteriormente, esta metodologia foi desenvolvida em 

conjunto com a aluna Isabella Vidinha, portanto, esta participou ativamente da 

condução do encontro; destaca-se que os casos e todo o material utilizado neste 

encontro foram elaborados em parceria com a mesma. Enquanto que nas aulas 

anteriores foi destacado o papel benéfico da Ciência para a sociedade, no que tange 
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os aspectos tecnológicos, neste encontro foi discutido alguns danos causados por 

essa relação. 

O primeiro tópico abordado na aula expositiva foi o descarte inadequado de 

lixo eletrônico. Remetendo-se à aula de Pilhas, foi discutido novamente a composição 

das pilhas e baterias, destacando os metais que as compõem e suas toxidades, em 

especial o chumbo e cádmio. O chumbo quando absorvido pelo organismo humano, 

distribui-se por diferentes partes e órgãos do corpo, causando danos ao sistema 

nervoso central, ao sistema cardiovascular, afeta as funções renais, irritabilidade e 

tumores (CLARK; OLIVEIRA; CLARK, 2010; GUIMARÃES, 2009). O cádmio quando 

absorvido, acumula-se principalmente no fígado e nos rins, podendo afetar os 

pulmões e o aparelho reprodutor. Como apontado por Fernandes e Mainier (2014). 

Estes também destacam que o cádmio é o responsável pela doença de Itai-Itai, a qual 

“se caracteriza por atingir os rins e ossos, causando fraturas e fortes dores nas pernas 

e costas” (FERNANDES; MAINIER, 2014, p.196). 

Como problematização, discutiu-se o descarte de lixo eletrônico em países 

africanos e asiáticos. Reportagens8,9 apontam que o continente africano recebe 90% 

do lixo eletrônico mundial, o qual é descartado em lixões, onde a concentração de 

chumbo no solo chega a ser mil vezes superior à tolerada. 

 

Figura 19: Descarte de lixo eletrônico em Acra (Fonte: Portal G1) 

                                            
8 90% do lixo eletrônico do mundo são jogados em países africanos. Disponível em 

http://g1.globo.com/natureza/blog/nova-etica-social/post/90-do-lixo-eletronico-do-mundo-sao-jogados-
em-paises-africanos.html  

9 Gana abriga maior lixão de eletrônicos da África. Disponível em 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/01/1570205-gana-abriga-maior-lixao-de-eletronicos-da-
africa.shtml 



61 
 

A Figura 19, exibida em aula, mostra um lixão na cidade de Acra, capital de 

Gana. Em outra reportagem10, é apontada que na cidade chinesa de Guiyu já possui 

a água e o ar contaminados por metais pesados devido ao processamento do lixo 

eletrônico e que crianças apresentam níveis elevados de chumbo no sangue. 

O segundo ponto discutido foi a contaminação por cromo VI ocorrida em 

Hinkley, Califórnia, na década de 1990. Na ocasião, a empresa Pacific Gás and Eletric 

foi acusada de contaminar a água da cidade com tal espécie de cromo. A empresa 

utilizava o Cr6+ nas águas de resfriamento dos seus compressores de gás, como 

agente anticorrosivo. Esta era armazenada de forma inadequada, o que acabou por 

contaminar o lençol freático e causando o aparecimento de diversos tipos de câncer 

nos moradores e em animais. O caso foi retratado no filme “Erin Brockovich – uma 

mulher de talento”. Para discutir a toxicológica do cromo VI (Cr6+), foi exibido um trecho 

do filme no qual se aborda as diferentes espécies do cromo e seus efeitos para o 

organismo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, o cromo está 

relacionado à ocorrência de diversos tipos da doença. Além de um agente 

cancerígeno, o Cr6+ também é um agente mutagênico, como aponta Miranda Filho et 

al (2011). Em 2011, descobriu-se que a região de Hinkley estava novamente 

contaminada11. Na indústria, o metal tem uma ampla aplicação, como a preparação 

de ligas de ferro-cromo, na composição de tintas, curtimento de couro, na 

galvanoplastia entre outros (GODOY, 2014). 

O próximo tipo de contaminação abordada foi por Mercúrio, destacando-se o 

uso deste metal na fabricação de lâmpadas, pilhas, baterias e termômetros e na 

extração de ouro (DAMAS; BERTOLDO; COSTA, 2014). A fim alertar sobre os perigos 

da intoxicação por este metal, transmitiu-se o vídeo “Desastre de Minamata”, o qual 

aborda a contaminação pelo metal na baía de Minamata, Japão. Neste trágico 

episódio, uma fábrica de produtos químicos lançara durante anos, seus resíduos 

contendo mercúrio diretamente no rio, sem qualquer tipo de tratamento12. Anos mais 

                                            
10 Cidade chinesa de Guiyu recicla lixo eletrônico do mundo todo. Disponível em 

http://glo.bo/1teWikr 
11 Teste mostra novas contaminações em vila retratada em 'Erin Brockovich'. Disponível em 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/03/teste-mostra-novas-contaminacoes-em-vila-retratada-
em-erin-brockovich.html 

12 Desastre de Minamata, crime ecológico que deixou marcas por décadas no Japão. 

https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/desastre-de-minamata-crime-ecologico-que-deixou-
marcas-por-decadas-no-japao-10102255 
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tarde, gatos começaram apresentar comportamentos estranhos, chegando a cometer 

suicídio. Quando pessoas começaram a apresentar os mesmos sintomas, foram 

realizados estudos que mostraram que a causa das enfermidades era a contaminação 

por mercúrio, decorrente da ingestão de peixes contaminados. Esta doença ficou 

conhecida como ‘Mal de Minamata” (Figura 20). 

 

Figura 20: Vítima da contaminação em Minamata (Fonte: Acervo O Globo) 

O perigo da contaminação por mercúrio está no fato dele “sofrer 

bioamagnificação em quase todas as cadeias alimentares, isto é, a sua concentração 

aumenta conforme aumenta o nível trófico da espécie”. (LACERDA; MALM, 2008, p. 

175). De acordo com Souza e Barbosa (2000, p. 4), o mercúrio causa lesões graves 

aos rins, fígado, sistema digestório e sistema nervoso central, o qual original reações 

psicóticas, inclusive tendência suicida. 

O último desastre abordado foi o rompimento da barragem da represa de 

Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015. A barragem pertencia à 

empresa Samarco e o seu rompimento liberou aproximadamente 40 milhões de 

metros cúbicos de rejeito da mineração de ferro, que atravessou os estados de Minas 

Gerais e Espirito Santo chegando até o litoral, no município de Linhares, percorrendo 

663 Km através dos rios, principalmente o Rio Doce13,14 (Figura 21). Desde o ocorrido, 

pesquisas vêm sendo feitas para determinar os impactos do acidente para o meio 

                                            
13 Extensão da tragédia de Mariana segue desconhecida. Disponível em 

https://www.dw.com/pt-br/extens%C3%A3o-da-trag%C3%A9dia-de-mariana-segue-desconhecida/a-
41214541 

14 Após dois anos, impacto ambiental do desastre de Mariana ainda não é totalmente 

conhecido. Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660 
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ambiente15,16. Carvalho et al (2017) constataram que os níveis de chumbo, arsênio, 

níquel, cobre, alumínio e manganês em diferentes pontos do Rio Doce estão acima 

dos valores máximos permitidos pela resolução 357 de 2005 do CONAMA, a qual 

“Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes” (BRASIL, 2005). Dentre os seis metais analisados pela pesquisa, o alumínio 

apresentou as maiores concentrações. Freitas; Brilhante (2001); Di Bernardo; Paz 

(2008); apontam que há diversas pesquisas relacionando o mal de Alzheimer com o 

consumo de alumínio, em particular pela ingestão de água. Carvalho et al (2017) 

atentam ainda para o fato de alguns desses metais serem bioacumulativos, o que 

agrava os riscos de causarem danos à longo prazo. 

 

Figura 21: Slide de apresentação do caso de Mariana 

Para melhor apresentação dos fatos, transmitiu-se também uma compilação 

de vídeos contendo reportagens, depoimentos de moradores e especialistas a 

respeito do ocorrido. Escolheu-se trabalhar este desastre pela sua proximidade 

cronológica e geográfica, em comparação com os demais. Acredita-se que trabalhar 

com fatos ocorridos próximos à realidade do aluno cause uma maior empatia e 

                                            
15 Pesquisa revela que foz do Rio Doce tem 4 vezes mais metais pesados do que antes da 

lama. Disponível em https://g1.globo.com/espirito-santo/desastre-ambiental-no-rio-
doce/noticia/pesquisa-revela-que-foz-do-rio-doce-tem-ate-4-vezes-mais-metais-pesados-do-que-
antes-da-lama.ghtml 

16 Pesquisadores da Ufes fazem nova expedição na foz do Rio Doce. Disponível em 

http://g1.globo.com/espirito-santo/desastre-ambiental-no-rio-doce/noticia/2016/12/pesquisadores-da-
ufes-fazem-nova-expedicao-na-foz-do-rio-doce.html 
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conscientização. O intuito da utilização de vídeos neste encontro foi sensibilizar e 

proporcionar uma maior aproximação com os casos abordados, além de motivá-los à 

resolução dos casos fictícios. Como apontado por Moran, o recurso se mostrou útil 

para introduzir assuntos em aula, para informar e sensibilizar (MORAN, 1995), 

mostrando-se como um recurso de grande valia para este trabalho. 

 

 

4.1 O método de Estudo de Casos 

Para o Estudo de Casos, foram elaborados 4 casos, os quais exploraram a 

contaminação por metais pesados, e sua execução se deu por meio de uma variação 

da estratégia de atividades em pequenos grupos (SÁ; FRANCISCO; QUEIROZ, 

2007), como mostrada na Figura 22. Foram formados 8 grupos e os casos sorteados 

entre estes. 

 

Figura 22: Resolução dos casos em grupos 

Uma vez que a quantidade de grupos foi superior à de casos, alguns 

resolveram o mesmo caso, fato que se mostrou positivo, pois foi possível observar 

diferentes interpretações para uma mesma situação. A distribuição dos casos está 

descrita no Quadro 2. 
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Quadro 2: Distribuição dos casos. 

     Caso Quantidade de grupos 

1 – Em nome do progresso 2 

2 – Barulho sem fim 1 

3 – Um lugar chamado Itaipoca 3 

4 – Peixe eletrônico 2 

 

Para auxiliar na resolução dos casos, foi disponibilizado aos alunos tabelas e 

reportagens17 na quais estão relacionados alguns metais e seus efeitos para o 

organismo. Os casos e a tabela encontram-se no Apêndice XII. As respostas dos 

grupos foram registradas de forma escrita e ao final, cada grupo teve que expor 

oralmente suas conclusões para a turma (Figura 23). Os casos abordaram a 

contaminação por cromo, alumínio, mercúrio e chumbo e foram baseados em casos 

reais, seguido as orientações de Sá, Francisco e Queiroz (2007) para suas 

elaborações. 

 

                                            
17 O que são metais pesados e por que fazem mal a saúde? Disponível em 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-sao-metais-pesados-e-por-que-fazem-mal-a-saude/  
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Figura 23: Exposições orais dos grupos 

Os Casos: 

1º caso - Em nome do progresso. 

Este caso foi baseado no acidente de Hinkley e também abordou a 

contaminação por cromo. O primeiro grupo que analisou o afirmou que o agente 

contaminador era de fato o metal, porém destaca que a forma de contaminação pode 

ter ocorrido de duas maneiras. Na primeira, o cromo se dissolveu no rio onde os 

animais bebiam água e as pessoas que se alimentavam destes foram contaminadas. 

Na segunda, as tubulações de ferro sofreram oxidação, de forma que a água potável 

entrou em contato com o cromo, contaminando os moradores. O trecho da resposta é 

mostrado na Figura 24 Esta segunda análise chama a atenção pelo fato do grupo ter 

utilizado as ideias de reações redox para tentar explicar o ocorrido. Como forma de 

parar a contaminação, grupo sugere “revestir a tubulação com outro material que não 

prejudique as pessoas, animais e o meio ambiente” e ainda “achar um meio para 

retirar o cromo da água”. 

 

 

Figura 24: 1ª resposta ao caso 1 

“Uma das possibilidades é a propagação do cromo no rio onde os animais 

criados pela população do interior bebiam água, com isso as pessoas que se 

alimentavam dos animais, se infectaram. Cogitando que o cromo se dissolveu na água 

do córrego. 

Outra possibilidade é do ferro ter oxidado e a água potável que era distribuída 

para a cidade poderia ter sido contaminada através da camada de cromo infectando 

a população.” 
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O segundo grupo fez uma análise semelhante, porém afirmaram que o agente 

contaminante foi o ferro das tubulações. De acordo com o grupo, a contaminação tanto 

das pessoas quanto dos animais ocorreu pelo consumo dos alimentos que eram 

irrigados pela água contaminada (Figura 25) e alegou que a contaminação não 

poderia ser por cromo, uma vez que este não estaria em contato com a água, mas 

sim revestindo a superfície externa das tubulações. Como solução, os grupos 

sugerem “trocar o material da tubulação por um que não ofereça riscos a população e 

a natureza, além de manter a fiscalização e a manutenção em dia”. Pode-se perceber 

que ambas as soluções apontadas pelos grupos têm uma preocupação não apenas 

com a saúde, mas também com o meio ambiente. 

 

Figura 25: 2ª resposta ao caso 1 

“De acordo com essas informações presume-se que houve a contaminação 

da água através do ferro e por isso tanto os animais, quanto as pessoas que 

consumiam os alimentos que eram regados pela água contaminada ficaram doentes, 

tiveram tumores no intestino e câncer.” 

2º caso - Barulho sem fim. 

Este caso foi baseado em uma reportagem18 que relata a poluição do ar 

causada por uma fábrica de alumínio em Duque de Caxias, na baixada fluminense. 

Na resolução deste caso o grupo relacionou os sintomas citados no texto aos gases 

liberados pela fábrica que continham alumínio, sendo este o principal agente 

contaminante. Na tentativa de explicar o motivo da deterioração das janelas de 

                                            
18 Moradores da Baixada Fluminense denunciam problemas causados por fábrica de 

alumínio. Disponível em https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/moradores-da-
baixada-fluminense-denunciam-problemas-causados-por-fabrica-de-aluminio-30102017 
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alumínio das residências no entorno da fábrica, o grupo lança mão dos conhecimentos 

construídos sobre potenciais de redução e oxidação, como mostrado na Figura 26. 

 

Figura 26: Resposta ao caso 2 

“As janelas revestidas de alumínio sólido da cidade ao serem expostas aos 

rejeitos de alumínio pela fábrica, acabaram se oxidando, visto que, o potencial de 

oxidação do alumínio liberado pela fábrica é menor do que o Al sólido presente nas 

janelas, o que leva a corrosão da mesma.” 

Mesmo não estando correta a explicação, considera-se importante a sua 

tentativa, pois mostra que os estudantes conseguem reconhecer nos fenômenos 

macroscópicos os conceitos Químicos envolvidos.  

Como forma de diminuir a contaminação, o grupo sugere a mobilização dos 

moradores para “acionar órgãos públicos a fim de tomar medidas preventivas com fins 

ambientais” ou a “realocação da fábrica em um local longe da metrópole ou num 

parque industrial”. Mais uma vez percebe-se nas respostas a preocupação com a 

preservação do meio ambiente. 

3º caso - Um lugar chamado Itaipoca  

A sua elaboração baseou-se em um vídeo19 que relata a intoxicação por 

mercúrio na região do rio Tapajós. Os três grupos que analisaram o caso apontaram 

que a intoxicação se deve ao mercúrio utilizado no garimpo e que esta ocorreu através 

do consumo de peixes. Destaca-se na figura 27 uma das respostas, na qual o grupo 

descreve o processo de contaminação. 

                                            
19 De Minamata ao Tapajós: um alerta sobre a contaminação de mercúrio na Amazônia. 

Disponível em https://youtu.be/7e5XQ_DXUaU  
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Figura 27: Resposta ao caso 3 

“O mercúrio utilizado no garimpo fica na água e os peixes acabam ingerindo, 

assim como a pesca é a principal renda da população local, as pessoas consomem 

os frutos do mar e assim consequentemente acabam consumindo o mercúrio!” 

Destaca-se também a solução sugerida por dois grupos. O primeiro sugere o 

fechamento do garimpo a fim de parar o despejo de mercúrio no rio e “desenvolver 

máquinas para que se possa achar um método para limpar por completo ou 

parcialmente o mercúrio da água”. O segundo grupo propõe uma solução mais 

conciliadora; segundo este, deve ser criado “um espaço adequado para o descarte do 

mercúrio no garimpo”, uma vez que “a atividade de mineiração é essencial para a 

economia dessas áreas”, e que tal espaço era dever do governo estadual. Nesta 

colocação, pode-se perceber uma preocupação tanto ambiental quanto social. 

 

4º caso - Peixe eletrônico 

Este último caso aborda a intoxicação por chumbo e foi baseado em uma 

reportagem20 a respeito da contaminação por metais pesados em algumas localidades 

do estado do Rio, inclusive na lagoa de Itaipu, localizada no bairro próximo ao colégio. 

O primeiro grupo que analisou o caso afirmou que o chumbo foi o responsável pela 

contaminação, através do consumo de peixes. O segundo grupo fez uma análise mais 

elaborada e elencou duas formas de contaminação: a “grande atividade pesqueira 

para sustento dos moradores, e o fator teratogênico”, mas não elencou um metal 

                                            
20 Levantamento revela contaminação de pescados do Rio por metais pesados. Disponível 

em https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/levantamento-revela-contaminacao-de-pescados-do-
rio-por-metais-pesados-2685932  
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específico que tenha gerado os problemas. Diferente das dos demais grupos, este 

não sugeriu apenas a contaminação direta, mas também de forma congênita, como 

mostra a Figura 28. 

 

Figura 28: Resposta ao caso 4 

“Os problemas anteriormente citados significam que o mais provável é que os 

pais se contaminaram pelo contato com os metais pesados presentes no ambiente, 

entre o terceiro e o quarto filho, e a criança mais nova contraiu os sintomas de forma 

congênita.” 

Como solução, este grupo sugere uma conscientização dos moradores para 

o “encerramento das atividades do lixão, pois já existem empresas capacitadas a dar 

novos destinos ao lixo eletrônico”. De maneira mais enérgica, o primeiro grupo sugere 

a troca dos encanamentos de chumbo e a proibição do consumo de peixes.  

O fato dos grupos terem encontrado diferentes respostas para um mesmo 

caso está de acordo com Graham (2011, p 40), o qual afirma que “não há duas 

discussões iguais sobre o mesmo caso porque os participantes não são os mesmos”. 

Atenta-se para a versatilidade que este método possui para o Ensino. Através dela foi 

possível proporcionar o debate entre os alunos, trabalhar o conteúdo de Química de 

forma contextualizado com a sociedade, trabalhar a escrita e oratória, e a tomada de 

decisão. 

 

4.2 A Redação 

Como atividade de encerramento da SD, os alunos redigiram uma redação 

sobre o tema “Como conciliar o uso de metais pesados na sociedade com um meio 

ambiente saudável?”. Com esta esperava-se saber se o trabalho realizado ajudou a 

promover a conscientização ambiental nos alunos. Observou-se que muitos 



71 
 

estudantes relataram os benefícios e malefícios destes metais para o organismo, e 

enfatizaram que são prejudiciais para a natureza, em especial à vida marinha. Muitos 

alunos também sugerem que o Governo aumente a fiscalização sobre as empresas 

que utilizam esses materiais e promova campanhas de conscientização da população 

a respeito dos benefícios e malefícios que eles oferecem à saúde. 

 

4.3 Avaliação 

Para conhecer a opinião dos alunos sobre todo o trabalho desenvolvido e se 

este foi relevantes para os mesmos, elaborou-se o questionário avaliativo o qual foi 

respondido via Internet. As perguntas do questionário encontram-se no Apêndice XIII. 

As respostas para a primeira pergunta revelam um cenário animador no qual 

a maioria dos alunos afirmam ter aprendido mais de até 50% do conteúdo e 38% 

afirmam ter aprendido mais de 75%, como mostra a Figura 29. Não é de interesse do 

autor confrontar estes dados com os resultados das avaliações, pois aqui procurou-

se saber como os próprios alunos avaliam os seus aprendizados. 

 

 

Figura 29: Respostas à 1ª pergunta do questionário avaliativo 

  

 Na segunda e terceira pergunta procurou-se saber quais dos recursos 

mais contribuiu para o processo de aprendizado e o porquê. Os alunos indicaram que 

a experimentação foi o recurso maior valia para eles, seguido dos slides, casos e 

vídeos, conforme mostrado na Figura 30. 
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Figura 30: respostas à 2ª pergunta do questionário avaliativo 

Algumas das justificativas dadas pelos estudantes são expostas a seguir: 

- “Achei os experimentos o que mais me chamou a atenção e me 

prendeu nas aulas, por ser mais didáticos deu pra aprender na prática”. 

- “Praticar na teoria e levar pra prática, causando uma sequência”. 

- “O slide ajuda a ilustrar melhor a matéria explicada e os exercícios 

nos ajuda a aplicar melhor o conteúdo”. 

- “Experimentos chamam mais atenção e foi o que mais contribuiu, os 

vídeos e os slides explicaram detalhadamente como funcionaria a pilha”. 

- “O slide é como uma aula no quadro, mas você não precisa copiar 

para o caderno. Pode fazer suas próprias anotações e revisar o slide 

eventualmente.” 

- “Eu entendo mais com experiências”. 

Observa-se que os experimentos foram uma importante ferramenta no 

processo de aprendizado dos alunos. Os relatos dos estudantes corroboram Giordan 

(1999, p. 43), o qual aponta que a experimentação atrai a atenção dos alunos e 

aumenta a capacidade de aprendizado. Os slides também se mostraram de grande 

valia para os estudantes. Acredita-se que a utilização deste último permite a melhor 

organização do aluno, pois como relatado, o recurso dispensa a necessidade de 

“copiar para o caderno”. O vídeo foi eleito como o recurso com menos influência para 

seu aprendizado, porém não houve críticas negativas quanto ao seu uso. 
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Quando perguntado a respeito de quais recursos possam ter atrapalhado o 

aprendizado, a maioria respondeu que nenhum atrapalhou. Porém alguns estudantes 

apontaram que os exercícios eram de difícil compreensão. A respeito do papel dos 

casos no processo de aprendizado, os alunos relataram: 

- “Ajudam, pq eu acho que o aprendizado é melhor quando voce ve 

aquilo sendo usado no dia a dia” 

- “Você utilizar a teoria e explicar de fato como acontece, ajuda 

bastante, mais até do que só falando sobre assunto somente a partir do 

conteúdo.” 

- “Melhoram porque tem mais socialização” 

- “Pq falavam sobre a matéria de outras formas” 

Tais comentários sugerem que o método foi bem aceita pelos alunos; unindo 

essas respostas com os registros escritos dos casos e suas explanações, pode-se 

observar que o Estudo de Casos tem potencialidade como ferramenta tanto de ensino 

como de avaliação de aprendizado. Se bem estruturada, acredita-se que possa 

substituir avaliações formais, como testes e provas escritas. 

Destaca-se que uma parte dos resultados da aplicação do EC foi apresentada 

pela aluna Isabella Vidinha na XVI Mostra de Iniciação à Docência na Educação 

Básica Prêmio Sueli Camargo Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, tendo 

alcançado o 1º lugar na premiação com o trabalho “Uso de Estudo de Caso como 

ferramenta didática para o Ensino de Química”. 

Em resposta à última pergunta, alguns estudantes reportaram que as aulas 

poderiam ter mais casos e experimentos, o que indica novamente a aceitação do 

método de Estudo de Casos pelos alunos e o papel da experimentação no 

aprendizado. Outro ponto que merece destaque, nas respostas, diz respeito à forma 

de condução das atividades. Segundo os alunos, essas devem ser conduzidas com 

mais calma pelo autor. 
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V CONCLUSÃO 

A análise das tarefas realizadas pelos estudantes e suas respostas ao 

questionário avaliativo indicam que os recursos utilizados na SD facilitaram o 

aprendizado de eletroquímica. Acredita-se ter promovido um ensino de Química 

contextualizado com a sociedade, de forma que os estudantes tenham compreendido 

a relação entre o conhecimento científico e o cotidiano. 

A experimentação mostrou-se um valioso recurso de ensino, dinamizando as 

aulas e promovendo uma abordagem mais interessante para os estudantes. Conforme 

apontado por Taha et al (2016), verificou-se que a experimentação pode ser 

conduzida de diferentes formas, mas todas são eficazes para o Ensino. O vídeo 

também mostrou-se um importante recurso para ilustração de ideias e principalmente, 

como meio de informação. Este foi bastante explorado no último encontro e acredita-

se que tenha sido de suma importância para a aquisição de conhecimentos 

necessários para a realização das atividades propostas. 

O método de Estudo de Casos demonstrou ser uma poderosa ferramenta para 

o Ensino de Química. Através dela foi possível trabalhar o conteúdo de Química em 

estreita relação com o meio ambiente, trabalhar capacidade argumentativa dos 

alunos, estimular o pensamento crítico e a socialização. Como relatado pelos 

estudantes, o EC aborda a matéria de uma forma diferente do método expositivo. Para 

o autor, utilizar o método apresentou-se como um desafio, visto que foi seu primeiro 

contato com a mesma. Como apontado por Graham (2011), o EC muda a estrutura 

da sala de aula e tanto professor quanto aluno aprendem durante sua realização. 

Pode-se verificar que o EC apresenta potencialidade tanto para o desenvolvimento de 

um tema quanto como método de avaliação. 

A partir das observações feitas pelo autor e das críticas recebidas, pretende-

se reestruturar a SD para outros conteúdos de Química que permitam uma abordagem 

ambiental e aplicá-la em uma outra escola. Além de contribuir com a formação escolar 

dos alunos, este trabalho desempenhou um importante papel no amadurecimento 

acadêmico e profissional do autor. 
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VII APÊNDICES 

7.1. APÊNDICE I: DIAGNOSE 

Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes de Souza - Intercultural Brasil China 

Data:___/___/_____          série:________            turma:________ 

1) Você sabe o que são reações de oxi-redução? 

(  ) Sim           (  ) Não 

R: 

 

2) Você sabe o que é uma pilha? 

(  ) Sim           (  ) Não 

R: 

 

3) Você sabe como funciona uma pilha? 

(  ) Sim           (  ) Não 

R: 
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7.2. APÊNDICE II: Lista de Exercícios. 

Nome:________________________________________Nº.:___ Turma:______ 
 
1 –  (Puccamp – SP) Descobertas 
recentes da Medicina indicam a 
eficiência do óxido nítrico (NO) no 
tratamento de determinado tipo de 
pneumonia. Sendo facilmente oxidado 
pelo oxigênio e NO2, quando preparado 
em laboratório, o ácido nítrico deve ser 
recolhido em meio que não contenha 
O2. Os números de oxidação do 
nitrogênio no NO e NO2 são, 
respectivamente: 
 
a) + 3 e + 6. 
b) + 2 e + 4. 
c) + 2 e + 2. 
d) zero e + 4. 
e) zero e + 2. 
 
2 - As espécies químicas amônia (NH3), 
nitrito (NO2-) e nitrato (NO3-) são 
parâmetros de qualidade de água. 
Assim sendo, é correto afirmar que os 
números de oxidação do nitrogênio, na 
amônia, no nitrito e no nitrato, são 
respectivamente: 
 
a) +3, +4 e +5 
b) –3, +3 e +5 
c) –3, –4 e –5 
d) –3, +4 e +6 
e) +3, +3 e +5 
 

3 – Na reação Mg(s) + 2 Ag+
(aq) → 

Mg2+
(aq) + 2 Ag(s): 

 
a) O Mg(s) sofre redução. 
b) O Mg(s) é o agente redutor. 
c) O Ag+

(aq) sofre oxidação. 
d) O Ag+

(aq) perde 1 elétron. 
 
4 – Na reação Ni(s) + Cu2+

(aq) → Ni2+
(aq) 

+ Cu(s): 
 
a) o níquel é o agente oxidante porque 
ele é oxidado. 
b) o níquel é o agente redutor porque 
ele é oxidado. 
c) o íon cobre II é o agente oxidante 
porque ele é oxidado. 
d) o íon cobre II é o agente redutor 
porque ele é reduzido. 
 
5 – O teste do bafômetro pode ser feito 
utilizando dicromato de potássio, 
K2Cr2O7; o resultado baseia-se na 
mudança de cor da solução desse sal, 
que é devida à variação no Nox do 
cromo. O valor do Nox do Cr no ânion 
Cr2O7

2- é: 
 
a) +3 
b) +5 
c) +6 
d) +7 
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7.3. APÊNDICE III: Roteiro experimental – árvore de prata. 

Materiais 

Bécher de 100 mL 

Fio de cobre enrolado em formato de cone 

Solução de nitrato de prata 0,1 M. 

Procedimento 

Colocar certa quantidade do nitrato de prata dentro do bécher e em seguida colocar o 

fio de cobre. 

Deixar o bécher em repouso. 

Para gerar o efeito visual de uma árvore, deve-se colocar uma quantidade de nitrato 

de prata suficiente para cobri totalmente o fio de cobre. 
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7.4. APÊNDICE IV: Roteiro experimental – produção de hidrogênio. 

Materiais: 

Pedaço pequeno de cobre; prego de ferro; parafuso de zinco; fita de magnésio, 

solução de ácido clorídrico 0,5 M; 6 tubos de ensaio. Estante para tubo de ensaio. 

Procedimento 

Adicionar 5 mL da solução de ácido clorídrico em 4 tubos numerados. Em seguida, 

colocar um metal em cada tubo. 

Repetir o ensaio que produziu maior quantidade de gás, recolhendo este em um tubo 

de ensaio. Aproximar um palito de fósforo aceso da boca do tubo onde o gás foi 

recolhido. 

Reação Observações 

Tubo 1 
 

Tubo 2 
 

Tubo 3 
 

Tubo 4 
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7.5. APÊNDICE V: Roteiro experimental – Metal vs Metal. 

Materiais 

3 Pregos de ferro Solução de sulfato ferro II 0,1 M 

3 pedaços pequenos de cobre Solução de sulfato cobre II 0,5 M 

3 Parafusos de zinco Solução de nitrato de zinco 0,5 M 

9 tubos de ensaio Estante para tubo de ensaio 

 

Procedimento 

1º) adicionar 5 mL das soluções nos tubos, da seguinte maneira: 

 

2º) colocar as peças metálicas nos tubos da seguinte maneira da seguinte maneira: 

 

 

Metal 
Solução 

Fe3+ Cu2+ Zn2+ 

Ferro 

Reação: 

 

Agente redutor: 

Agente oxidante: 

Reação: 

 

Agente redutor: 

Agente oxidante: 

Reação: 

 

Agente redutor: 

Agente oxidante: 

Cobre 

Reação: 

 

Agente redutor: 

Agente oxidante: 

Reação: 

 

Agente redutor: 

Agente oxidante: 

Reação: 

 

Agente redutor: 

Agente oxidante: 

Zinco 

Reação: 

 

Agente redutor: 

Agente oxidante: 

Reação: 

 

Agente redutor: 

Agente oxidante: 

Reação: 

 

Agente redutor: 

Agente oxidante: 

 

  

Tubos 1, 2 e 7: sulfato de ferro II 

Tubos 3, 4 e 8: sulfato de cobre II 

Tubos 5, 6 e 9: nitrato de zinco  

 
 

Tubos 1, 3 e 9: zinco 
Tubos 2, 5 e 8: cobre 
Tubos 4, 6 e 7: ferro 
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7.6. APÊNDICE VI: Roteiro experimental – princípio do teste do bafômetro. 

Materiais: solução de dicromato de potássio 0,1 M; ácido sulfúrico 0,1 M álcool 

comercial; tubo de ensaio com rolha 

Procedimento:  

1º) preparar a solução ácida misturando volumes iguais da solução de dicromato de 

potássio e o ácido sulfúrico.  

2º) adicionar cerca de 2 mL de álcool à solução ácida. Arrolhar e agitar suavemente o 

tubo. 
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7.7. APÊNDICE VII: Roteiro experimental – pilha de Daniell. 

Materiais 

Solução de sulfato de cobre 1,0 mol/L; Tubo em U; 

Solução de sufato de zinco 1,0 mol/L; Algodão; 

Solução saturada cloreto de potássio; 2 béqueres de 100 mL; 

Placa de cobre; Palha de aço; 

Bastão de zinco;                                                           Voltímetro. 

 

Procedimento 

- Limpar as placas de cobre e zinco com a palha de aço. 

- Colocar em um béquer 40 mL da solução cobre e a placa de cobre. 

- No outro béquer colocar 40 mL da solução de zinco e o bastão de zinco. 

- Preencher o tubo em U com a solução de KCl, umedecer os pedaços de algodão 

com a mesma solução e então colocá-los nas extremidades do tubo para fechá-las. 

-  Encostar os terminais do voltímetro na placa e no bastão e fazer a leitura. 

- Inverter os terminais e fazer novamente a leitura. 

- Retirar a ponte salina do circuito e fazer novamente a leitura. 
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7.8. APÊNDICE VIII: Roteiro experimental – pilha de frutas. 

Materiais 

Frutas cítricas diversas; 

Fios de cobre; 

Pedaço de cobre (placa ou moeda de 5 centavos); 

Pedaço de zinco (placa, bastão ou parafuso); 

 

Procedimento 

- Apertar a fruta para soltar o suco, tomando cuidado para não romper a casca. 

- Inserir os pedaços de cobre e zinco na fruta, com uma distância aproximada de 3 cm 

entre eles. 

- Encostar os terminais dos multímetros nos metais e fazer a leitura.  

- Montar outra pilha e conectar o pedaço de cobre de uma com o pedaço de zinco da 

outra utilizando os fios de cobre.  

- Encostar os terminais do voltímetro nos pedaços de metais livres e fazer a leitura. 
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7.9. APÊNDICE IX: Roteiro experimental – eletrólise aquosa do cloreto de 

sódio. 

Materiais 

Solução de saturada de NaCl; 

Fenolftaleína; 

Carregador de celular adaptado com conectores jacarés; 

Bécher de 100 mL 

Bastões de grafite. 

 

Procedimento 

- Colocar 40 mL da solução de NaCl no bécher e adicionar algumas gotas de 

fenolftaleína. 

- Com o carregador fora da tomada, prender os conectores aos bastões de grafite. 

- Inserir os bastões na solução de forma que não se encostem e então ligar o 

carregador à energia. 
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7.10. APÊNDICE X: Roteiro experimental – chave de cobre. 

Materiais 

Béquer de 100 mL 

Carregador de bateria adaptado com conectores jacarés 

Solução de sulfato de cobre 1,0 M 

Placa de cobre 

Chave de porta 

Voltímetro.  

 
Procedimento 

- Ligar o carregador à tomada e verificar com o voltímetro, qual é o terminal positivo e 

qual é o negativo. 

- Adicionar 40 mL da solução ao béquer. 

- Com o carregador desligado da tomada, conectar o terminal negativo à chave e o 

terminal positivo à placa de cobre. 

- Inserir ambos no béquer sem encosta-los e então ligar o carregador. 

- Após cerca de 2 min, desligar o carregador da energia e retirar cuidadosamente a 

chave da solução. 

- Colocar cuidadosamente a chave sobre um papel para secá-la, sem esfregar. 
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7.11. APÊNDICE XI: Avaliações bimestrais. 

7.11.1. Teste bimestral 

Nome:__________________________________________ nº.:___ Turma:______ 

1) Foi montada uma pilha em que o 
polo positivo era constituído por um 
bastão de paládio, mergulhado numa 
solução de cloreto de paládio e o polo 
negativo, por um bastão de níquel, 
mergulhado numa solução de sulfato 
de níquel. As semi-reações que 
representam os eletrodos são:   
Pd2+ + 2e- ⇌  Pd               Eo = +0,99 V 

Ni2+ + 2e- ⇌  Ni                 Eo = - 0,25 V 
a) Escreva a reação global dessa pilha 
e calcule sua ddp. 
b) Qual a semi-reação que ocorre no 
anodo e qual a semi-reação que ocorre 
no catodo? 
 
2) Uma célula eletroquímica é 
construída com eletrodos de zinco e de 
cromo em soluções de seus 
respectivos íons. 
Dados os potenciais padrão de 
redução: 

Zn
2+(aq) + 2𝑒− → Zn(𝑠)      𝐸º

= −0,76𝑉 

Cr
3+
(aq) + 3𝑒− → Cr(𝑠)        Eº

= −0,74V 
a) Escreva a representação IUPAC da 
pilha formada. 
b) Calcule a sua ddp. 
 
3) Para a proteção contra corrosão de 
tubos metálicos, é comum o uso de 
eletrodos de sacrifício (blocos 
metálicos conectados à tubulação). 
Esses blocos metálicos formam com a 
tubulação uma célula eletroquímica 
que atua como ânodo de sacrifício, 
fornecendo elétrons aos tubos 
metálicos para impedir sua corrosão, 
conforme representado na figura 
abaixo. 

Semi-reação de redução Eº(𝑉)

Zn
2+(aq) + 2𝑒− → Zn(𝑠) −0,76

Fe
2+(aq) + 2𝑒− → Fe(𝑠) −0,44

Cu
2+
(aq) + 2𝑒− → Cu(𝑠) +0,34

Ag
+(aq) + 𝑒− → Ag(𝑠) +0,80

 

 
Usando a tabela de potenciais-padrão 
de redução, considere as seguintes 
afirmativas: 
1. A reação química que ocorre no 
ânodo de sacrifício é a reação de 
oxidação. 
2. Se a tubulação (metal 1) for de ferro, 
o ânodo de sacrifício (metal 2) pode ser 
feito de zinco. 
3. Se a tubulação (metal 1) for de cobre, 
o ânodo de sacrifício (metal 2) pode ser 
feito de prata. 
4. O metal usado no eletrodo de 
sacrifício será o agente redutor na 
reação eletroquímica. 
Quais das alternativas acima estão 
corretas? 
 
4) Observe a figura abaixo. 

  
A pilha montada acima funcionará? Por 
quê? Em caso positivo, qual a sua ddp? 
 

5) A respeito do processo de cromagem 
de superfícies de aço e ferro com uma 
camada de Cr metálico, para aumentar 
a sua durabilidade, assinale verdadeiro 
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(V) ou falso (F), considerando as 
seguintes semi-reações: 
Fe2+ + 2e- ⇌ Fe               Eo = -0,76 V 
Cr3+ + 3e- ⇌ Cr              Eo = -0,74 V 

 (   ) O potencial global da reação de 
oxirredução entre o Cr e os íons Fe2+ é  
Eº = -1,50 V. 

(   ) A reação de oxirredução entre o 
Cr e os íons Fe2+ é:  Cr + Fe2+ ⇌ Cr3+ + 
Fe. 
(   ) O Cr oxida mais facilmente que 
o Fe, o que significa que a presença do 
Cr retarda o enferrujamento do Fe.  
(   ) O Cr é um agente redutor mais 
forte que o Fe. 
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7.11.2. Prova Bimestral 
  

DIRETORIA REGIONAL PEDAGÓGOCA – METROPOLITANA BAIXADAS LITROÂNEAS 

COLÉGIO ESTADUAL MATEMÁTICO JOAQUIM GOMES DE SOUSA             

AVALIAÇÃO DE QUÍMICA – 2º BIMESTRE – 3º ANO – PROFº DAISY LUCID 

Nome:_________________________________________ Nº.:____ Turma:_______

1 – ENEM 2016 (ADAPTADA) – Um 
bafômetro simples consiste em um tubo 
contendo uma mistura sólida de dicromato 
de potássio em sílica umedecida com 
ácido sulfúrico. Nesse teste, a detecção da 
embriaguez por consumo de álcool se dá 
visualmente, pois a reação que ocorre é a 
oxidação do álcool a aldeído e a redução 
do dicromato (alaranjado) a cromo verde 
ou cromo azul. 
K2Cr2O7(aq.) + 4 H2SO4(aq.) + 3 C2H5OH(v) 

→ 3 C2H4O(g) + K2SO4(aq.) + 

Cr2(SO4)3(aq.) + 7 H2O(l).  

Qual é o valor do NOX do cromo nos 

reagentes e produtos? Mostre os 

cálculos! 

 

2 – ENEM 2016 (ADAPTADA) – 

Atualmente, soldados em campo, seja 

em treinamento ou em combate, podem 

aquecer suas refeições, prontas e 

embaladas em bolsas plásticas, 

utilizando aquecedores químicos, sem 

precisar fazer fogo. Dentro dessas 

bolsas existe magnésio metálico em pó 

e, quando o soldado quer aquecer a 

comida, ele coloca água dentro da 

bolsa, promovendo a reação descrita 

pela equação química: 

Mg(s) + 2 H2O(l) → Mg(OH)2 (s) + H2 (g) + 

350 kJ 

Nessa reação, o magnésio reduzido ou 

oxidado? Explique através de cálculos! 

 

3 – Explique com detalhes o 

funcionamento de uma pilha, como a 

mostrada abaixo, evidenciando os 

processos que ocorrem. 

 
 

4 – ENEM 2012 (ADAPTADA) – O 

boato de que os lacres das latas de 

alumínio teriam um alto valor comercial 

levou muitas pessoas a juntarem esse 

material na expectativa de ganhar 

dinheiro com sua venda. As empresas 

fabricantes de alumínio esclarecem que 

isso não passa de uma “lenda urbana”, 

pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se 

a reciclagem do alumínio. Como a liga 

do qual é feito o anel contém alto teor 

de magnésio, se ele não estiver junto 

com a lata, fica mais fácil ocorrer a 

oxidação do alumínio no forno. Com 

base no texto e na tabela, que metais 

poderiam entrar na composição do anel 

das latas com a mesma função do 

magnésio, ou seja, proteger o alumínio 

da Oxidação nos fornos e não deixar 

diminuir o rendimento da sua 

reciclagem? 

Semi-reação 
Potencial padrão 

de redução (V) 

Li+ + e- → Li -3,05 

K+ + e- → K -2,93 

Mg2+ + 2e- → Mg -2,36 

Al3+ + 3e- → Al -1,66 

Zn2+ + 2e- → Zn -0,76 

Cu2+ + 2e- → Cu +0,34 
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5 – Considerando a tabela da questão 

anterior, monte as equações globais 

das pilhas que fornecem a menor e a 

maior ddp. 

 

6 – ENEM 2009 (ADAPTADA) – Para 

que apresente condutividade elétrica 

adequada a muitas aplicações, o cobre 

bruto obtido por métodos térmicos é 

purificado eletroliticamente. Nesse 

processo, o cobre bruto impuro 

constitui o anodo da célula, que está 

imerso em uma solução de CuSO4. À 

medida que o cobre impuro é oxidado 

no anodo, íons Cu2+ da solução são 

depositados na forma pura no cátodo. 

Quanto às impurezas metálicas, 

algumas são oxidadas, passando à 

solução, enquanto outras 

simplesmente se desprendem do 

ânodo e se sedimentam abaixo dele. A 

série eletroquímica a seguir lista o 

cobre e alguns metais presentes como 

impurezas no cobre bruto de acordo 

com suas forças redutoras relativas. 

Qual das impurezas metálicas da série, 

se sedimentam abaixo do anodo de 

cobre?  
Ouro, Platina, Prata, Cobre, Chumbo, Níquel, Zinco 

Força Redutora crescente 

 

 

7 – Um dos grandes problemas 

ambientais, atualmente enfrentados 

nas grandes cidades, é o lançamento 

de substâncias poluentes, no meio 

ambiente, que alteram a qualidade das 

águas, do solo e do ar, a exemplo das 

substâncias contidas em baterias de 

aparelhos celulares. Numa bateria que 

contenha níquel-cádmio ocorre a 

reação: 

Cd(s) + 2  Ni(OH)3(s)  𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑒𝐾𝑂𝐻
→

  CdO(s) 

+ 2  Ni(OH)2(s) + H2O(l)   

 

Monte a equação global da pilha e 

calcule a ddp. 

Cd2+ + 2e- → Cd      Eo= -0,403V 

Ni3+  +  e- → Ni2+      Eo= -0,250V 

 

8 – Com relação aos processos 

eletolíticos, marque V ou F 

(   ) a eletrólise, assim como as pilhas, 

é um processo espontâneo; 

(   ) o produto de uma eletrólise ígnea é 

sempre igual ao da eletrólise aquosa; 

(   ) o polo positivo é denominado anodo 

e o polo negativo é denominado catodo; 

(   ) a quantidade de produtos formados 

na eletrólise depende do tempo e da 

corrente aplicados no processo. 

 

9 – Um esquema da eletrrólse ígnea do 

cloreto de sódio está representada a 

seguir: 

 
Ao se ligar a fonte, pode-se concluir 

que: 

a) o gás cloro (Cl2) borbulha no eletrodo 

A. 

b) a redução do cloreto ocorre no 

eletrodo negativo. 

c) os ânions são oxidados no eletrodo 

B. 

d) o sódio metálico é oxidado no 

eletrodo A 
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7.12. APÊNDICE XII: Material utilizado para o Estudo de Caso. 

7.12.1. Tabela  

Metal Principais malefícios à saúde Metal Principais malefícios à saúde 

Cd 
Cádmio 

Cancer; Disfunções digestivas; 
Problemas pulmonares e no 
Sistema respiratório. 

Mn 
Manganês 

Disfunção cerebral, no sistema 
neurológico e renais; Disfunções 
hepáticas e respiratórias; 
Teratogênico 

Pb 
Chumbo 

Anemia; Disfunção renal e dores 
abdominais; Sonolência; 
Distúrbios mentais; Convulsão; 
Coma e Paralisia Problemas 
pulmonares; Teratogênico. 

Ni 
Níquel 

Câncer; dermatites; Lesões no 
sistema respiratório; Distúrbios 
gastrointestinais; Alterações no 
sistema imunológico; 
Teratogênico; mutagênico. 

Co 
Cobalto 

Lesões pulmonares e no sistema 
respiratório; Distúrbio 
hematológicos e gastrointestinais;  
Câncer; Lesões e irritações na 
pele; Efeitos cardíacos. 

Hg 
Mercúrio 

Dermatites; teratogênicos; 
Distúrbios gastrointestinais (com 
hemorragia); Elevação da 
pressão arterial; Inflamações na 
boca; lesões no aparelho 
digestivos e renais; Distúrbios 
neurológicos; lesões cerebrais;  
Câncer  

Li 
Lítio 

Disfunções renais e respiratórias;  
Disfunções no sistema 
neurológico; Cáustico sobre a 
pele e mucosas, teratogênico. 

Zn 
Zinco 

Alterações hematológicas; Lesões 
pulmonares e no sistema 
respiratório; Distúrbios 
gastrointestinais; Lesões no 
pâncreas 
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7.12.2. 1º caso 

Em nome do progresso 

Citynópolis, uma pacata cidade localizada no interior do Rio de Janeiro, estava no 

centro das notícias nacionais: a Progás, uma poderosa multinacional do ramo de 

extração de petróleo e produção de gás natural, iniciaria suas atividades na cidade, 

se beneficiando de diversas vantagens fiscais e assinando acordos com a prefeitura 

local. A propaganda da empresa estava deixando os cidadãos muito empolgados, pois 

os fazia pensar que eles seriam os maiores beneficiados com o fato. Outro 

pensamento que se difundiu na cidade, foi que a instalação da Progás ali, atrairia 

outras empresas para perto, trazendo assim, mais desenvolvimento para a cidade 

Em entrevista ao jornal regional, Seu José, pai de duas crianças e à espera da terceira 

filha, não hesitava em dizer: 

Seu José: “Agora vamos ter uma vida que pedimos à Deus! Agora nossa cidade 

esquecida vai se desenvolver! Vamos ter educação e saúde pra nossas crianças! 

Agora meus filhos vão ter a oportunidade que não tive 

Seu José, falava com orgulho da cidade na qual havia nascido e crescido. 

 A esposa dele, Dona Geraldina, acrescentou: 

Dona Geraldina: “Nossos filhos terão emprego garantido quando crescer! Né, Zé? 

Serão pessoas muito importantes, engenheiros e advogados! 

Como era de se esperar, o crescimento econômico da cidade e o aparecimento de 

novas empresas realmente aconteceram. Porém, os serviços públicos município não 

sofreu grandes melhorias: os hospitais continuaram sucateados, o saneamento básico 

chegou para poucos e a água que abastece a cidade continuou sem o tratamento 

adequado. Além desse abastecimento precário, a maioria das casas possuía 

encanamentos antigos, ainda de ferro. Com isso, grande parte da população utilizava 

poços artesianos, para obter água para beber, tomar banho e cozinhar, visto que havia 

um bom lençol freático sob a cidade. 

Ambientalistas alertaram a população de possíveis riscos que a Progás poderia trazer, 

já que adicionava cromo dissolvido na água que era utilizada em alguns processos da 
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empresa. A fim de tranquilizar a todos, a empresa realizou palestras sobre os 

benefícios do cromo para a saúde. 

 Ao longo dos anos que sucederam, muitos moradores começaram a apresentar 

problemas de saúde, como sangramentos nasais e doenças intestinais diversas e nos 

casos mais graves câncer, falhas de órgãos vitais e nascimento de bebês com má 

formação. 

O primeiro caso de maior repercussão no município foi da família da Dona Graça, que 

vivia com seu filho Tobias de 8 anos. Ele era uma criança adorável que gostava de 

brincar no córrego perto da sua casa. A família morava em um sitio perto da fábrica, 

onde cultivavam uma horta e criavam vários animais para sua própria subsistência. 

Os animais da fazenda começaram a morrer repentinamente, e o veterinário da 

cidade, observou que todos os animais apresentavam tumores, principalmente no 

intestino. Logo após alguns animais domésticos tiveram o mesmo fim. 

Após descobrir que ela e seu filho estavam com câncer, dona Graça resolveu procurar 

um hospital na capital para fazer o tratamento.  Após fazer exames de sangue, fezes, 

e urina, além da coleta de informações da família, foi constatado que o câncer era 

devido à contaminação por um metal pesado 

Agora é com vocês...  

Vocês são membros de uma empresa de consultoria, contratada para investigar o 

caso da dona Graça e seu filho. Vocês devem descobrir como ocorreu essa 

contaminação e qual o metal a causou, além de pensar em uma solução plausível 

para o fim da contaminação. 
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7.12.3. 2º caso 

Barulho sem fim 

Agora no balanço do dia, vamos ver uma história absurda. Uma cidadezinha do interior 

de São Paulo, chamada Engenho do Sul vem passando por um grande problema. 

Você não pode perder essa história. Vamos ver na reportagem: 

Repórter: Bom dia, são 7 horas da manhã e nós estamos no bairro do Engenho do 

Sul, em frente à uma fábrica de panelas de alumínio, e como podemos escutar o 

barulho é ensurdecedor. Estamos aqui com a dona Maria, que nos contou que é 

sempre esse barulho! Bom dia, dona Maria! 

Dona Maria: É 24 horas por dia! Não aguentamos mais; não conseguimos dormir 

direito! Além disso, todo dia temos que limpar a casa, por que sobe uma fumaça preta 

e suja tudo! 

Repórter: Imagina ter um vizinho deste, fazendo barulho durante 24 horas por dia! 

Esse é o drama vivido pelos moradores desta cidade, que já duram mais de 15 anos. 

Dona Dinalva: Essa empresa tirou a minha paz e da comunidade! Desde que essa 

empresa veio para cidade, comecei a me sentir muito cansada, com náuseas e dores 

abdominais.  

Repórter: Na casa da dona Ivone podemos observar que as janelas de alumínio estão 

se deteriorando. E curioso: está tudo áspero, bem diferente das peças de alumínio no 

interior da casa. Outro caso intrigante é o da dona Fátima. Essa senhora tem 88 anos, 

e é muito conhecida na sua rua. Todo final de tarde, ela varria a rua tirando a poeira. 

Mas de um tempo para cá, foi diagnosticada com Alzheimer, e desde então, a saúde 

da dona Fatima piorou. 

Agora é com vocês... Vocês são membros do Inea, Instituto Estadual do Ambiente, e 

receberam a denúncia do jornal. Vocês devem descobrir qual a fonte de contaminação 

da população e como essa ocorreu, bem como levantar possíveis soluções para o 

problema.  
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7.12.4. 3º caso 

Um lugar chamado Itaipoca 

Na cidade de Itaipoca, uma região pobre no interior do Pará, os moradores estão 

reclamando dos garimpeiros que chegaram na cidade para trabalhar em um garimpo 

ilegal em Serra Selada, pois estava prejudicando a população ribeirinha, onde a 

principal fonte de renda é a pesca.  

Em um levantamento, a OMS observou um aumento significativo no número de 

crianças que nasciam com deficiência motora e/ou na fala. A fim de estudar melhor o 

caso, o Dr. Jorge Donatto, biomédico e a Dra. Alice Gusmão, neuropediatra da USP, 

resolveram fazer um trabalho de campo na região. Os doutores observaram que 

muitos moradores ribeirinhos estavam sofrendo de tremores, paralisias, queda de 

cabelos e alterações comportamentais. 

O que mais intrigava os pesquisadores foi que todos os médicos na cidade não sabiam 

qual era a fonte do problema. Um caso que chamou atenção foi das famílias locais 

que começaram a apresentar dores abdominais, irritabilidade, agressividade e 

transtornos comportamentais. Outro caso de grande repercussão na mídia, foram os 

casos dos pescadores, que cometeram suicídio. 

Conhecendo as aldeias indígenas em torno do rio Tapajós, o Dr. Jorge ficou 

encantado com a cultura dos povos indígenas e resolveu realizar sua pesquisa ali, 

uma vez que os índios estavam passando por problemas semelhantes aos 

observados na população ribeirinha 

Após três anos de intensa convivência com as tribos, o professor começou a 

apresentar tremores nas mãos e lapsos de memória. Apesar da sua boa alimentação, 

baseada em peixes e frutas típicas da região, ele também apresentou uma perda de 

peso significativa. 

Em uma visita à sua família em São Paulo, Dr. Jorge resolveu ir ao médico e fazer 

uma série de exames para saber a causa real do seu problema. Foi constatado que o 

Dr. Jorge havia se intoxicado por um metal pesado.  
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Agora é com vocês... Vocês são membros da equipe médica com a qual o dr. Jorge 

realizou os exames e devem descobrir como ocorreu a contaminação, qual o metal 

pesado, a fonte de contaminação e um meio de parar a contaminação. 

7.12.5. 4º caso 

Peixe eletrônico 

A cidade de Barcarena, uma região localizada às margens da lagoa da Conceição no 

litoral do Rio de Janeiro, se desenvolveu devido a atividade pesqueira do local, mas 

atualmente enfrenta um grande problema: o lixão que se formou perto da lagoa, onde 

são descartados todos os dias grandes quantidades de lixo eletrônico, como pilhas, 

baterias e peças de computadores. Muitos moradores trabalham desmontando estes 

equipamentos eletrônicos, a fim de aumentar a renda familiar. Os poucos pescadores 

que restam na cidade se alimentam todos os dias dos peixes pescados e os vendem 

nas margens da lagoa. 

Nos últimos anos, foi observada uma alta mortandade de peixes. Aqueles que eram 

pescados com vida, apresentavam tumores internos, que não eram vistos por quem 

comprava, pois eram retirados ao serem limpos. 

Muitos moradores começaram a apresentar quadros de irritabilidade e agressividade. 

Um caso de grande repercussão na mídia foi de um hotel da cidade que pegou fogo, 

por que um filho de pescador, chamado Ricardo de 18 anos, ateou fogo após ter 

delirado.  

Esta região é uma região muito pobre. As paredes das casas estão descascando e 

alguns dos canos de água, que abastecem a região e ainda são à base de ferro e 

chumbo, apresentam buracos, devido à corrosão.  

A família do seu Antônio, pai de 4 filhos, que morava em uma dessas casas começou 

a sentir que seu filho mais novo estava demorando para se desenvolver. Além disso, 

a criança apresentava um comportamento agressivo, para a idade. Observando tais 

problemas, a dona Joana, mulher do seu Antônio, levou seu filho no posto de saúde 

que tinha na colônia de pescadores, mas nada descobriram. Preocupados com essa 

situação, levaram a criança para um hospital no centro do Rio de Janeiro, onde foi 

realizado exames de sangue e urina. Os médicos constataram que a criança tinha 

sido contaminada com um metal pesado. 
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Agora é com vocês.... Vocês fazem parte da equipe médica que examinou a criança. 

Qual o agente causador da contaminação, como essa ocorreu e o que pode ser feito 

para evitar que mais moradores se contaminem? 
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7.13. APÊNDICE XIII: Questionário avaliativo. 

1) O quanto do conteúdo você considera ter aprendido? 

(  ) até 25%      (  ) de 26% a 50%      (  ) de 51% a 75%      (  ) mais de 75% 

2) Qual dos recursos utilizados nas aulas, mais contribuiu para o seu aprendizado? 

Pode marcar mais de uma opção. 

(  ) Vídeo   (  ) Experimento    (  )  resolução de casos   (  ) Slides   (   ) Outro __________ 

3) Escreva o motivo das suas escolhas da questão anterior. 

4) Algum dos recursos não ajudou ou atrapalhou no seu aprendizado? Por quê? 

5) Dê a sua opinião sobre a utilização dos casos durante as aulas. Eles 

ajudam/melhoram o seu aprendizado? Por quê? 

6) Na sua opinião, o que pode ser modificado nas aulas a fim de melhorá-las? 
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VIII Anexos 

8.1.  Carta de Solicitação 

 
 


