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RESUMO 

 

A escola tem a função de significar conhecimentos aos indivíduos inseridos em uma 

sociedade em constante transformação devido ao crescente avanço científico, 

tecnológico e a ampla acessibilidade à informação.  

Para tal, a escola necessita de metodologias educacionais que proporcionem aos jovens 

uma maior autonomia para que sejam qualificados a participar de forma ativa na 

comunidade, promovendo mudanças e produzindo progressos para o desenvolvimento 

da cidadania. Um dos pilares fundamentais desta construção é o Ensino de Ciências, 

onde se destacam os saberes referentes à disciplina de Química que são importantes 

para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico da população. 

Contudo, o Ensino de Química no espaço escolar está distante da vida prática do 

adolescente e da sociedade, restringindo-se à memorização de fórmulas, nomenclaturas 

e teorias. Para esta investigação científica, estabeleceu-se como objetivo analisar se os 

conhecimentos sobre descarte de resíduos sólidos eletrônicos articulados à conteúdos de 

Eletroquímica, no Ensino de Química, podem sensibilizar alunos do 3º ano do Ensino 

Médio quanto aos impactos ambientais causados por descarte inadequado de pilhas e 

baterias, através de uma proposta de desenvolvimento e aplicação de uma sequência 

didática .  

O delineamento metodológico para este estudo envolveu a pesquisa participativa e uma 

abordagem qualitativa. A pesquisa foi aplicada inicialmente no Colégio Ciep 053 Dr. 

Nelson dos Santos Gonçalves, no município de Volta Redonda.  Destinada a três turmas 

de 3º ano do Ensino Médio, totalizando 39 discentes.  

Devido a pandemia causada pelo novo coronavírus, os resultados foram obtidos 

utilizando como instrumento de coleta de dados o questionário anterior à sequência 

didática e alguns instrumentos da sequência didática. O questionário posterior à 

aplicação da Sequência Didática, não foi possível aplicar.  

Foi possível ponderar que os estudantes não tinham conhecimento sobre os impactos 

ambientais decorrentes do descarte inadequado de pilhas e baterias, sabiam que havia 

uma maneira correta de descartar mas não o faziam.  

Após a aplicação da sequência didática, espera-se que haja compreensão quanto ao 

conteúdo de Eletroquímica, além da sensibilização ambiental dos participantes. 

Disponibilizou-se o produto educacional com versões para professor a fim de tornar 



mais hábil o processo de ensino dos educandos, pretendendo, desta maneira, contribuir 

com a reflexão e o trabalho dos docentes e discentes no Ensino de Química. 

 

Palavras-chave: Ensino de Química. Eletroquímica. Sensibilização Ambiental. Pilhas 

e Baterias. 

  



ABSTRACT 

 

The school has the function of signifying knowledge to individuals inserted in a society 

in constant transformation due to the growing scientific and technological advance and 

the wide accessibility to information. 

To this end, the school needs educational methodologies that provide young people with 

greater autonomy so that they are qualified to participate actively in the community, 

promoting changes and producing progress for the development of citizenship. One of 

the fundamental pillars of this construction is the Teaching of Sciences, which 

highlights the knowledge related to the discipline of Chemistry that is important for the 

economic, social and technological development of the population. 

However, teaching chemistry in the school environment is far from the practical life of 

the adolescent and society, restricting itself to memorizing formulas, nomenclatures and 

theories. For this scientific investigation, the objective was to analyze whether the 

knowledge on the disposal of electronic solid waste linked to the contents of 

Electrochemistry, in Chemistry Teaching, can sensitize students of the 3rd year of High 

School about the environmental impacts caused by improper disposal of batteries and 

batteries, through a proposal to develop and apply a didactic sequence. 

The methodological design for this study involved participatory research and a 

qualitative approach. The research was initially applied at Colégio Ciep 053 Dr. Nelson 

dos Santos Gonçalves, in the municipality of Volta Redonda. Intended for three classes 

of 3rd year of high school, totaling 39 students. 

Due to the pandemic caused by the new coronavirus, the results were obtained using the 

questionnaire prior to the didactic sequence and some didactic sequence instruments as 

a data collection instrument. The questionnaire subsequent to the application of the 

Didactic Sequence, was not possible to apply. 

It was possible to consider that the students were unaware of the environmental impacts 

of improper disposal of  batteries, they knew that there was a correct to discard, but they 

did not. 

After applying the didactic sequence, expect an understanding of the content of 

Electrochemistry, in addition to the environmental awareness of the participants. The 

educational product with versions for teachers was made available in order to make the 



teaching process of students more skillful, intending, in this way, to contribute to the 

reflection and the work of teachers and students in Chemistry Teaching. 

 

Keywords: Chemistry teaching. Electrochemistry. Environmental Awareness. Stacks 

and Batteries. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No século XXI a discussão sobre sustentabilidade, reciclagem, 

reaproveitamento de materiais são conceitos muitos difundidos pelas mídias mas ainda 

com pouco significado para população em geral (MELLO, 2007) . Na escola esse tema 

é abordado, esporadicamente, por meio de projetos extracurriculares.  

A discussão sobre o correto descarte de resíduo eletrônico se faz muito 

necessária e para melhorar essa discussão é relevante “trazer alguns apontamentos 

concernentes às políticas públicas de inclusão e o gerenciamento de riscos sociais” (DO 

CARMO, A. G., DIAS, C. M., & MOTA, M. R., 2014). 

A educação voltada para as questões ambientais surge no Brasil como uma 

alternativa para a conscientização socioambiental, sendo institucionalizada pela lei nº 

9.795 de 27 de abril de 1999 e regulamentada pelo Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 

2002. O Congresso Nacional aprovou a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), sendo a Educação Ambiental definida como:  

 

[...] os processos por meio dos quais os 

indivíduos e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade 

(Brasil, 1999). 

 

Assim, a Educação Ambiental passou a ser um componente essencial e 

permanente da educação nacional, em todos os níveis e modalidades de educação e 

ensino (formal e não formal), objetivando a conscientização pública para a conservação 

do meio ambiente. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

(PCNEF, 1997) a Educação Ambiental é abordada como tema transversal em todo o 

currículo desse nível de ensino, sendo considerada de extrema importância à inclusão da 

temática ambiental em torno das práticas educacionais devido à urgência que os 

problemas ambientais acarretam para a sociedade.  

[...] a principal função do trabalho com o 

tema Meio Ambiente é contribuir para a  
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formação de cidadãos conscientes, aptos 

para decidirem e atuarem na realidade 

socioambiental de um modo comprometido 

com a vida, com o bem-estar de cada um e 

da sociedade, local e global (Brasil, 1997).  

 

Somente em 2012, pela aprovação da resolução Nº 02, de 15 de junho, pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), foram estabelecidas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental, mediante sua importância para formação de uma 

sociedade consciente em relação às questões ambientais:  

 

O reconhecimento do papel transformador e 

emancipatório da Educação Ambiental 

torna-se cada vez mais visível diante do 

atual contexto nacional e mundial em que a 

preocupação com as mudanças climáticas, a 

degradação da natureza, a redução da 

biodiversidade, os riscos socioambientais 

locais e globais, as necessidades planetárias 

evidencia-se na prática social (Brasil, 

2012). 

 

Em 2018 o governo brasileiro aprova a Base Nacional Comum Curricular, 

(BNCC), com dez competências norteadoras para o ensino da educação básica 

brasileira. Com o intuito de afirmar valores e estimular ações que contribuam para a 

transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também, 

voltada para a preservação da natureza, mostrando – se alinhada à Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas (ONU, 2015)  

A competência 7 do documento da BNCC diz:  

 

“Argumentar com base em fatos, dados e 

informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e 

decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a 

consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e 
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global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros 

e do planeta.” 

 

Assim, é interessante mencionar Michel Foucault, um dos maiores filósofos do 

século XX que defendeu a concepção construtivista, onde o indivíduo é tem sua 

formação influenciada pelo meio ao qual está inserido. Ao debruçar-se sobre a 

constituição do sujeito moderno atentou-nos para a chamada "era da 

governamentalidade", momento em que, a partir do uso de táticas, foi possível definir o 

que é de competência do Estado. E o que podemos fazer enquanto sociedade civil, ou 

seja, nossa competência como cidadão (GONÇALVES, DIAS E MOTA, 2014). A 

Competência do Estado é distribuir justa e equitativamente os recursos naturais e bens 

culturais para que as pessoas consigam manter uma vida digna.  

A educação ambiental como educação política enfatiza a questão do “por que” 

fazer tanto quanto  “como” fazer , esse era o pensamento defendido por Paulo Freire 

desde 1992. Paulo Freire, um dos educadores e filósofos brasileiro de maior importância 

mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. 

Baseando-se nesse pensamento a educação ambiental é um componente 

reflexivo tão importante quanto o participativo ou comportamental. O objetivo deste 

trabalho é uma proposta de desenvolver nos alunos do terceiro ano do Ensino Médio 

uma consciência cidadã baseada na abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente (CTSA). Fazendo com que os alunos compreendam o significado dos 4R’s: 

repensar, reduzir, reutilizar e reciclar materiais como um meio de melhorar o seu 

ambiente, sua condição sócio - emocional e financeira através de ações. 

 

1.1 A educação Ambiental no Ensino de Química  

 

A inserção da Educação Ambiental nas escolas é de extrema urgência para a 

transformação do quadro crescente de degradação ambiental e do uso excessivo dos 

recursos naturais. O Ensino de Química pode contribuir para essa abordagem crítica, 

sendo o conhecimento químico importante para a compreensão do meio ambiente e das 

suas transformações (SANTOS e SCHNETZLER, 2003). Santa Maria et al. (2002) 

descrevem a importância do Ensino de Química para formação de cidadãos que não 

apenas se limitem a conhecer os conceitos químicos, mas que também tenham a 
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capacidade de entender a sociedade em que estão inseridos, possibilitando um olhar 

crítico diante das situações do seu cotidiano e das questões ambientais.  

Diante de um bom aprendizado de química, o aluno pode tornar-se um cidadão 

com melhores condições de analisar criticamente as situações do cotidiano. Pode, por 

exemplo, colaborar em campanhas de preservação do meio ambiente, solicitar 

equipamentos de proteção em sua área de trabalho, evitar exposições a agentes tóxicos  

e cobrar a logística reversa das empresas. Pode, portanto, ser um cidadão capaz de 

interagir de forma mais consciente com o mundo (SANTA MARIA et al.,2002). 

É necessário promover ações de educação ambiental com conceitos de ética e 

sustentabilidade, identidade cultural e diversidade e práticas interdisciplinares para 

discutir - se a realidade de modo complexo nas escolas. Refletir sobre a complexidade 

ambiental para assim abrir um estimulante processo educativo articulado e 

compromissado com participação de diferentes áreas do saber. Estimular o crescimento 

da consciência ambiental nos alunos, que com certeza será encaminhado para o seu 

núcleo familiar, com a expectativa de expandir a participação da sociedade e assim 

fortalecer a corresponsabilidade na fiscalização e no controle dos agentes de degradação 

ambiental (JACOBI, 2003).  

A educação ambiental nas escolas representa também a possibilidade de 

abertura de espaços de discussões sobre a responsabilidade de cada indivíduo na gestão 

ambiental de espaços públicos e privados, com o intuito de promover e implementar 

práticas comunitárias diversificadas garantindo a participação democrática de todos 

(JACOBI, 2003).    

 

2 JUSTIFICATIVA  

O Brasil produz toneladas de resíduo sólido eletrônico, dentre os quais se 

destacam pilhas e baterias. Esse resíduo é disposto, de forma geral, de maneira incorreta 

no Meio Ambiente provocando diversos impactos ambientais (ECOSCIENTE, 2018). 

Na residência da maioria da população brasileira pertencente à classe média ou 

baixa existem diversos controles remotos, brinquedos, rádios portáteis, celulares, 

notebooks, tablets e tantos outros aparelhos eletroeletrônicos, o que leva ao uso 

consumo de pilhas comuns ou recarregáveis. Desse modo, é importante que a juventude 

maior consumidora deste tipo de material seja sensibilizada sobre as consequências que 
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o descarte incorreto desses resíduos sólidos eletrônicos no meio ambiente pode causar à 

comunidade e à saúde. 

Trabalhar a educação ambiental no contexto escolar faz sentido quando o projeto 

político pedagógico da unidade escolar está acompanhado do contexto social e histórico 

da comunidade em seu entorno, com coerência e consistência para atingir o público a 

que se destina realizar a conscientização. Havendo a interação do meio social com o 

natural os atores compreenderão seus papéis produzindo ações de desenvolvimento 

sustentáveis. 

Este trabalho se justifica considerando a importância de se analisar os 

conhecimentos sobre a educação ambiental e logística reversa articulados aos conteúdos 

de Eletroquímica, no Ensino de Química, podendo sensibilizar alunos de 3º ano do 

Ensino Médio quanto aos impactos ambientais decorrentes pelo descarte inadequado de 

pilhas e baterias.  

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Apresentar o conteúdo de Eletroquímica articulado ao gerenciamento adequado 

do descarte de resíduos sólidos eletrônicos (pilhas e baterias) e logística reversa, por 

meio da elaboração, desenvolvimento e aplicação de uma sequência didática. 

.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

▪ Elaborar uma Sequência Didática com o conteúdo de Eletroquímica utilizando a 

temática referente aos impactos ambientais e à saúde humana gerados pelo 

descarte inadequado de resíduos sólidos eletrônicos (pilhas e baterias). 

▪ Relatar o conceito de logística reversa. 

▪ Introduzir a política dos 4R’s.  

▪ Aplicar a Sequência Didática desenvolvida para alunos do 3º ano do Ensino 

Médio. 

▪ Promover a sensibilização ambiental quanto aos impactos ambientais e à saúde 

humana do descarte de pilhas e baterias. 
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▪ Avaliar os conhecimentos adquiridos durante o processo através de atividades 

em sala de aula e casa, e questionários presentes na sequência didática. 

 

 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

4.1 Fundamentos da educação 

 

4.1.1 Fundamentos psicológicos da educação 

 

O conhecimento humano resulta da produção individual, logo deve-se buscar 

compreender as características psicológicas que norteiam o sujeito na interação social 

baseada na cooperação e participação social destes. Stoltz (2011) identifica que, 

acreditar na possibilidade de mudança é fundamental para qualquer educador, mas as 

mudanças se processam lentamente e estão relacionadas à atividade do sujeito a partir 

das possibilidades estáveis e regulares que o meio oferece. Atualmente muito do que se 

discute acerca de problema de aprendizagem direciona-se sobre problemas de ordem 

emocional dos sujeitos envolvidos na aprendizagem que são professor e aluno e por 

último a inserção da família nessa etapa e assim responder a indagação sobre as 

necessidades sociais para uma educação de qualidade, cidadã e critica.  

A formação de educadores lembra a escola como instituição social e que as 

relações específicas produzidas nela tratam suas disciplinas com fundamentos sociais, 

políticos, filosóficos e esses princípios são baseados no perfil social de seu público, ou 

seja, a escola não é mais um lugar de apenas transmitir conhecimento e antes de tudo 

uns dos pilares de inserção e preparação do cidadão no mundo competitivo. A atividade 

do educador, precisa ser clara. O melhor ensino é o que se inicia por situações reais e 

concretas, mesmo com adultos, articulando posteriormente esse conhecimento com a 

ciência. Hoje o conhecimento se rege mais por critérios funcionais e pragmáticos e que 

estes são os primeiros esquemas a serem construídos (STOLTZ, 2011). 

 

4.1.2 Fundamentos sócio antropológicos da educação  

 

A sociologia na educação se norteia a respeito da compreensão da realidade 

educacional a frente de várias disciplinas e isso é o que justifica a sua atuação nos 
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currículos escolares em nosso país. O pensamento naturalista desempenhou um papel 

importante na história do pensamento pedagógico ao propor a superação do modelo 

aristocrático, no qual a escola constitua um ambiente artificial, completamente 

desvinculado das vicissitudes da vida (VASCONCELOS, 2011). 

 A educação brasileira foi influenciada pela construção do papel do professor ao 

longo da historia. A educação bancária como já fora arduamente criticada por colocar o 

professor no centro do ciclo ensino aprendizagem já não é tão presente e isso foi 

possível ora pela democratização do ensino que deu abertura a uma maior participação 

dos pais bem como flexibilidade das instituições de ensino a outros saberes como o 

empírico. Investir em educação, portanto, seria investir na promoção da igualdade social 

e no desenvolvimento do país pela maior produtividade e competitividade [...] a função 

política da educação leva em conta o seu papel de alinhar e fortalecer a convivência 

social (MELO 2011). 

 Logo a sociologia da educação compõe o arsenal teórico que dá suporte e 

orienta os professores na execução de suas aulas, daí a importância que se dá a escola 

no contexto social e político. Antes o ensino era elitista e poucos tinham acesso e na 

época da ditadura ela era voltada a conservação de valores e foi através dos tempos que 

a educação vem insurgindo como transformadora nos aspectos sociais (HABERMAS, 

1981). Fazer o aluno refletir não é uma tarefa fácil, pois se exige uma didática que faça 

com ele veja não somente os direitos, mas também deveres, que tudo tem uma reação 

perante uma ação, há delimitações de conteúdos e que não devemos ser neutros na 

medida do possível e havermos de sermos comprometidos em sociedade e que a vida e 

feita de escolhas.  

 

4.1.3 Fundamentos filosóficos da educação 

 

Rousseau (1999) acreditava que a criança devia apreender por meio dos desafios 

diários ou mesmo perigosos, e os responsáveis por eles não devem poupá-las dos 

perigos cotidianos, que servirão de fortalecimento. Vasconcelos (2011) alerta que, o 

pensamento, como sabemos, é uma atividade comum a todo o gênero humano. O que o 

ensino de filosofia propõe é educar o pensamento de modo vigoroso, tornando-o um 

pensamento questionador, que se coloque acima de senso comum. O objetivo desse 

ensino é de formar um sujeito, uma pessoa ou um cidadão mais consciente de si mesmo 

e da realidade que o cerca. A escola necessita reencontrar o caminho do público e do 
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contato e assim rearticular com a sociedade civil, pois educar não pode ser mais apenas 

tarefa do/a professor/a, mas da sociedade em geral.  

Ainda em conformidade com Paviani (2010), se é verdade que a filosofia nunca 

poderá ser um conhecimento divorciado da investigação científica, também é verdade, e 

isto é de sua natureza, que ela se realiza especulando criticamente os problemas que a 

ciência põe de lado, tais como o da existência do homem no universo, do bem e do mal, 

da vida e da morte. A escola através do ensino de filosofia precisa ser pensada e 

repensada com uma visão do todo onde a aprendizagem para fazer sentido deve estar 

ligada ao processo da vida.  

O aluno precisa se construir como cidadão critico e pensante, dentro das novas 

perspectivas que a globalização vem exigindo. O conhecimento não é algo situado fora 

do indivíduo, a ser adquirido por meio da cópia do real, tampouco algo que o indivíduo 

constrói independentemente da realidade exterior, dos indivíduos e de suas próprias 

capacidades pessoais. É, antes de qualquer coisa, uma construção histórica e social, no 

qual interferem fatores de ordem antropológica, cultural e psicológica, entre outros 

(PCNS, 1998).  

O processo de ensino apoiado sob essa filosofia dialética permite-nos olhar para 

a realidade e seus fenômenos e assim analisar mudanças e transformações na sociedade. 

As atividades devem oportunizar aos jovens mudanças históricas e dialéticas Ajudar o 

jovem a aprender a pensar é também mostrar a história do conhecimento e isso também 

é um bom momento de mostrar conceitos abstratos aplicando-os à realidade concreta e 

assim conduzir a história real do caminho do conhecimento (SHAUGHNESSY, 2002). 

O aluno não pode ser apresentado ainda como mero receptor, mas sim um ser ativo do 

processo ensino - aprendizagem (CHARLOT, 2010). 

 

4.2 Teorias da aprendizagem 

 

A aprendizagem é um processo contínuo, que pode ocorrer em qualquer 

situação. Nesse sentido, podemos dizer que um dos fatores essenciais do aprendizado é 

a cultura, pois ela molda o sujeito por meio de suas relações com o meio. 

Não pode se confundir construção de conhecimento com aprendizagem. 

Aprender é algo muito mais amplo, pois é a forma de o sujeito aumentar seu 

conhecimento. Nesse sentido, a aprendizagem faz com que o sujeito se modifique, de 

acordo com a sua experiência (LA ROSA, 2003). 
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Entretanto, o ser humano passa por mudanças que não se referem à 

aprendizagem e sim aos processos maturativos, tais como: aquisição da linguagem, 

engatinhar, andar ou até mudanças em decorrência de doenças físicas ou psicológicas. 

Contudo, a  aprendizagem é uma mudança significativa que ocorre baseada também nas 

experiências dos indivíduos. Todavia, para ser caracterizada como tal, é necessária a 

solidez, ou seja, ela deve ser incorporada definitivamente pelo sujeito. 

 

1) Comportamentalismo ou Behaviorismo: Pavlov E Skinner 

O Behaviorismo é uma corrente da psicologia que define o comportamento 

humano como resultado “das influências dos estímulos do meio”, ou seja, o 

comportamento pode ser moldado de acordo com estímulos e respostas. Os principais 

representantes do behaviorismo são: Ivan Pavlov e Burrhus Frederic Skinner. 

           Pavlov desenvolveu a teoria do comportamento em resposta aos estímulos do 

ambiente. “De acordo com Pavlov, o requisito fundamental é que qualquer estímulo 

externo seja o sinal (estímulo neutro) de um reflexo condicionado e se sobreponha à 

ação de um estímulo absoluto” (LA ROSA, 2003). 

Os três tipos de estímulos são os seguintes: 

- Estímulo neutro: é involuntário, pois não está relacionado com uma ação ou reação. 

- Estímulo condicionado: neutro em um primeiro momento, mas depois de vivenciar 

diversas repetições e associações passa a ser condicionado. 

- Estímulo incondicionado: é um reflexo inato, natural do organismo. 

Skinner é o principal representante do behaviorismo, trabalha principalmente 

com a ideia de extinção operante, estímulos, reforços (LA ROSA, 2003). 

 

2) Teoria de aprendizagem social: Bandura 

A abordagem da aprendizagem social foi fundada pelo psicólogo Bandura e tem 

algumas semelhanças com o behaviorismo de Skinner. A diferença é que “o 

comportamento é controlado não só pelas consequências externas, (...), mas também 

pelo reforço vicariante e pelo auto-reforço” (LA ROSA, 2003). 

Bandura diz que somos expostos a diversos padrões de comportamentos, mas só 

vamos imitá-los se tivermos reforço. No caso específico da sala de aula, os elementos 

mais sutis podem indicar reforços ou punição. 

Existem dois tipos de reforço: 

- Reforço direto: ocorre por uma ação direta. 
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- Reforço vicariante: ocorre pela observação de um acontecimento.  

 

3) Cognitivismo: Piaget 

Para Piaget (Apud Lima, 1984), o desenvolvimento da mente é um processo 

dialético que ocorre por meio da autorregulação. Todos os processos vitais, sejam eles 

psicológicos, biológicos ou sociológicos, se comportam da mesma forma. Isto significa 

que, diante das dificuldades de assimilação, o organismo se acomoda, e assim pode 

assimilar sucessivas vezes. O resultado entre a assimilação e a acomodação é a 

adaptação.  

Através desse processo, Piaget sugere uma mudança na pedagogia da época, pois 

diz que os alunos precisam ser desafiados. Dessa forma, caberia ao professor “propor 

situações que estimulem a atividade re-equilibradora do educando.” (...) “Ninguém 

educa ninguém: é o próprio aluno que se educa” (Lima, 1984). 

 

4) Teoria sociointeracionista: Vygotsky 

Vygotsky é o fundador da teoria sociointeracionista, que pode ser dividida em 

dois princípios. O primeiro princípio é estudar o processo, pois o psicólogo entende que 

o estudo histórico do comportamento é a base de tudo. 

Nesse contexto, o desenvolvimento cultural da criança somente pode ser 

compreendido como um processo vivo de desenvolvimento, de formação, de luta e, 

nesse sentido, deve ser objeto de um verdadeiro estudo científico (LA ROSA, 2003). 

O segundo princípio seria a origem social dos fenômenos psicológicos. Esse fato 

deve ser levado em consideração em qualquer pesquisa, pois sem ele, pode-se cair num 

reducionismo psicológico e social. 

A teoria sociointeracionista está centrada, basicamente, no processo da 

mediação, que está dividida em dois tipos de elementos mediadores: os instrumentais e 

os signos. O instrumental é o que está entre o trabalhador e o seu objeto de trabalho. Já 

o signo “age como um instrumento da atividade psicológica de maneira análoga ao 

papel do instrumento de trabalho” (LA ROSA, 2003). Baseando-se nessas relações, 

Vygotsky diz que o sujeito constrói o conhecimento pela aprendizagem, promovendo o 

desenvolvimento mental, e por meio dele, deixaria de ser um animal para se tornar um 

ser humano. Dessa forma, tanto a aprendizagem quanto o desenvolvimento acontecem 

pela dialética. 
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5) Aprendizagem significativa : Ausebel 

A teoria da aprendizagem significativa, segundo Ausebel, se propõe a construir 

algo novo a partir do conhecimento prévio dos alunos, utilizando alguns meios, tais 

como o mapa conceitual. O objetivo dessa teoria é sempre descobrir coisas novas e 

promover uma aprendizagem prazerosa. 

Trabalhar com mapas conceituais é uma forma de utilizar a aprendizagem 

significativa. Por meio deles, podemos identificar os conhecimentos prévios dos alunos 

e/ou reforçar os conteúdos já adquiridos (PELIZZARI, 2002). 

 O termo aprendizagem significativa foi escolhido baseando-se no fato de que a 

aprendizagem deve se dar a partir de um conhecimento prévio, dando assim, significado 

ao processo. Pois, se não significar algo, a aprendizagem se torna mecânica ou 

repetitiva, que é o caso da memorização. Um aprendizado mecânico é aquele que foi 

decorado e logo será esquecido. Já o significativo se incorpora ao sujeito, pois nele 

ocorre um processo de modificação do conhecimento. 

Para que o processo de aprendizagem significativa possa ocorrer, são necessárias 

duas condições:  

- O aluno precisa querer aprender; 

- O conteúdo a ser ensinado precisa ter características significativas, ou seja, deve ser 

flexível para que se adapte à experiência individual de cada aluno (PELIZZARI, 2002). 

  

4.3 Teoria dos jogos didáticos 

 

Piaget (1971) classifica o jogo em três tipos, os jogos de exercícios, os jogos 

simbólicos e os jogos de regras. O jogo de exercício caracterizado no período sensório‐

motor se manifesta nos primeiros anos de vida da criança, onde o prazer é essencial. O 

jogo simbólico faz parte da fase pré ‐ operatória que além do prazer há o aparecimento 

da linguagem que se fundamenta com as funções da compensação; realização de 

desejos; liquidação de conflitos, que envolve a soma ao prazer com a sujeição da 

realidade.           

Nesse jogo a realidade é simbólica, havendo uma ausência do objeto. O jogo de 

regras aparece durante o período operatório concreto, fazendo com que a criança 

aprenda as relações sociais ou interindividuais. Um elemento importante nos jogos de 

regras é que há os jogos de exercícios e também os simbólicos, ou seja, a regra passa a 

ser um elemento novo para a criança que resulta na relação coletiva. O desenvolvimento 
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moral também é caracterizado como um fator essencial para o processo de 

desenvolvimento, ou seja, algo que surge internamente, onde a criança faz a sua própria 

regra moral.  

Os jogos em grupos têm um papel muito importante para esse fator por que 

estabelece a cooperação entre os indivíduos. “Para Piaget, os jogos são importantes para 

o desenvolvimento moral, ou seja, os jogos coletivos de regras são paradigmáticos para 

a moralidade humana.” (LA TAILLE, 1992). A evolução das regras ocorre em três 

etapas, sendo a primeira da anomia, encontrada em crianças de até cinco anos de idade, 

as quais não seguem regras coletivas. A segunda etapa, chamada de heteronomia, em 

crianças de nove e dez anos de idade, onde as regras permanecem externas ao sujeito, 

prevalecendo o temor e o respeito ao sagrado. Ocorre também, o interesse em participar 

de atividades coletivas e regradas. A terceira etapa, a da autonomia, corresponde à 

concepção adulta do jogo, ou seja, as crianças jogam seguindo e respeitando as regras 

no decorrer do jogo, fazendo a criação de novas regras. Sendo assim, as regras se 

apresentam dentro do sujeito, gerando o sentimento de necessidade de respeito as 

mesmas. 

Os jogos na educação são contemplados no Referencial Curricular Nacional de 

Educação Infantil (RCNEI), como uma função importante para a prática pedagógica 

agindo como um recurso didático, favorecendo o processo de desenvolvimento, de 

ensino e de aprendizagem.   Não deve - se confundir situações nas quais se objetiva 

determinadas aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos ou atitudes 

explicativas com aquelas nas quais os conhecimentos são experimentados de uma 

maneira espontânea e destituída de objetivos imediatos pelas crianças. Pode‐se, 

entretanto, utilizar os jogos, especialmente àqueles que possuem regras, como 

atividades didáticas. É preciso, porém, que o professor tenha consciência de que as 

crianças não estão brincando livremente nestas situações pois há objetivos didáticos em 

questão. (BRASIL, 1998).                   

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), referentes ao ensino 

fundamental e médio, os jogos são apontados como uma ferramenta para o 

desenvolvimento como um todo, sendo citados em cadernos separados por matérias 

mediante a articulação entre o conhecimento e o imaginário, podendo ser desenvolvido 

o autoconhecimento. Em crianças pequenas, os jogos são as ações que estas repetem 

onde há um sentido funcional e fonte de significado, que são os jogos de exercícios. Por 

meio destes as crianças apenas não vivenciam situações que se repetem, mas também 
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aprendem a lidar com os símbolos e a analogia que são representados através dos jogos 

simbólicos.  A partir dessas habilidades, elas passam a compreender, utilizar 

convenções e regras, as quais serão empregadas no processo de ensino e aprendizagem, 

favorecendo sua integração no mundo social. Lidando com situações mais complexas, 

por meio do jogo de regras, as crianças passam a compreender as regras como 

combinações arbitrárias definidas pelos jogadores. Também, os jogos em grupo 

representam uma conquista cognitiva, emocional, moral e social para a criança bem 

como um estímulo para o desenvolvimento do seu raciocínio lógico (BRASIL, 2000). 

O jogo é para o aluno um fim em si mesmo, ele deve ser para nós um meio (de 

educar), de onde seu nome educativo que toma cada vez mais lugar na linguagem da 

pedagogia maternal. (GIRARD, 1908). Entretanto, a ideia da relação do jogo educativo 

como um meio de instrução para o ensino, apontando que quando o educando brinca, 

ele expressa todos os sentidos capazes de aprender de forma espontânea e divertida. Os 

jogos educativos com finalidades pedagógicas promovem situações de ensino e de 

aprendizagem favorecendo a construção do conhecimento. 

Os jogos podem ser empregados em uma variedade de propósitos dentro do 

contexto de aprendizado. Um dos usos básicos e muito importante é a possibilidade de 

construir‐se a autoconfiança. Outro é estimular a motivação. Um método muito eficaz 

que possibilita uma prática significativa daquilo que está sendo aprendido. Até mesmo o 

mais simplório dos jogos pode ser empregado para proporcionar informações factuais e 

praticar habilidades, conferindo destreza e competências. (SILVEIRA, 1998). 

É importante ressaltar que os jogos didáticos podem ser utilizados como 

instrumentos de apoio contribuindo para a aprendizagem, sendo uma ferramenta de 

ensino transformando numa disputa divertida para o caminho do aprender.  

Nesse sentido, um ponto importante é a maneira com que os jogos influenciam 

no desenvolvimento da agilidade, concentração e do raciocínio, contribuindo para que 

haja um desenvolvimento intelectual. Para isto necessita de ações como o pensar, tomar 

decisões, criar, inventar, aprender a arriscar e experimentar, estabelecendo um bom 

comportamento em grupo e também nas relações pessoais com o meio cultural na qual o 

sujeito está inserido. 

Sabe – se que os jogos despertam o interesse seja para aprender ou por diversão, 

desse modo o jogo é caracterizado como: o resultado de um sistema linguístico que 

funciona dentro de um contexto social; um sistema de regras; e um objeto (Kishimoto, 

1994).  
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Porém, os jogos também podem ser utilizados como uma ferramenta para a 

aprendizagem e o ensino.   De acordo com Macedo, Petty, Passos (2005) jogar não é 

simplesmente apropriar‐se das regras. A perspectiva do jogar que desenvolvemos 

relaciona‐se com a apropriação da estrutura das possíveis implicações e tematizações. 

Logo não é somente jogar que importa, mas refletir sobre as decorrências da ação de 

jogar, para fazer do jogo um recurso pedagógico que permite a aquisição de conceitos e 

valores essenciais à aprendizagem. 

Portanto, pode–se utilizar os jogos como um recurso pedagógico agindo como 

uma ferramenta auxiliadora, onde a aprendizagem se caracteriza através do desejo e do 

prazer. Na visão de Macedo, Petty e Passos (2005) ao jogar, uma criança dá muitas 

informações e comunica através da ação, sua forma de pensar.        

O jogo não pode servir apenas como divertimento ou brincadeira para gastar 

energia, mas sim como um recurso para o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, 

social e também moral.  Kishimoto (1996), defende que o professor deve utilizar os 

jogos passando a adotá‐los em sua prática, pois atuam como componentes fundamentais 

para a aprendizagem, favorecendo a construção do conhecimento.                  

Campos (2003) em seu artigo ‘’A produção de jogos didáticos para o ensino de 

ciências e biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem’’ revela:   Neste 

sentido, o jogo ganha um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem na medida 

em que propõe estímulos ao interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de 

experiência pessoal e social, ajuda a construir suas novas descobertas, desenvolve e 

enriquece sua personalidade, simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor 

à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem, ele pode ser utilizado 

como promotor de aprendizagem e das práticas escolares.                

O professor tem um papel crucial em relação à proposta dos jogos educativos em 

sala de aula, agindo como mediador para as atividades didáticas. No entanto, Campos 

(2003) levanta a questão que os jogos hoje ainda são pouco utilizados nas escolas, e 

seus benefícios ainda são desconhecidos por muitos professores. Cabe ressaltar, que o 

professor deve vivenciar a unicidade dos jogos com os materiais pedagógicos na 

elaboração das atividades didáticas, ao considerá‐los por meio dos planos afetivos e 

cognitivos uma possibilidade de aproximar a criança do conhecimento.  
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4.4 A sociedade e o consumo  

 

O desenvolvimento tecnológico da população gera um aumento significativo 

na utilização de equipamentos e dispositivos eletrônicos, equipamentos estes que 

utilizam como fonte de energia pilhas e baterias. É crescente a preocupação quanto ao 

descarte de pilhas e baterias e os consequentes riscos para a saúde humana e para o meio 

ambiente. Outro fator importante a ser discutido é a diminuição do desperdício de 

matérias-primas e recursos não renováveis com a reciclagem desses materiais. A 

matéria prima das pilhas apresenta uma composição química variada, podendo conter 

metais perigosos, como cádmio, mercúrio e chumbo (PROVAZI; ESPINOSA; 

TENÓRIO, 2012).  

Para Costa e Araújo (2015), o uso de equipamentos eletroeletrônicos cresce 

exponencialmente entre a população, reduzindo a vida pós-fabricação desses produtos e 

acelerando o processo de reposição, pois se torna ultrapassado tecnologicamente, bem 

como o descarte desses dispositivos. A problemática ambiental envolve o descarte de 

bilhões de toneladas diárias de lixo advindo do consumo desmedido de produtos 

industrializados. O lixo é basicamente todo e qualquer resíduo proveniente da atividade 

humana, considerado pelos geradores como algo inútil, descartável ou obsoleto 

(OLIVEIRA; NEGREIROS, 2010). 

Santos Júnior et al. (2012) afirmam que observar as atitudes da população com 

referência ao descarte de seus resíduos proporciona o conhecimento do nível de 

sensibilização sobre as questões ambientais, possibilitando a intervenção para melhoria 

no gerenciamento dos mesmos, principalmente os que sejam potencialmente perigosos à 

saúde humana e ao meio ambiente. 

O consumismo desmedido propicia ciclos de substituição de aparelhos e 

equipamentos cada vez menores, principalmente em relação a aparelhos e equipamentos 

eletrônicos causando uma maior produção (ROCHA; CERETTA; CARVALHO, 2010). 

Segundo Santos et al. (2016), com o crescente uso de eletrônicos e 

eletroeletrônicos portáteis, o consumo de pilhas e baterias tem sido estimulado e se 

tornam resíduos após sua vida útil. A composição das substâncias químicas presentes 

nas pilhas e acumuladores caracteriza esses dispositivos como resíduo sólido urbano 

perigoso. 

É preciso se preocupar com o consumo e os descartes de materiais produzidos, 

os quais crescem na mesma proporção e, somente assim, a sensibilização quanto aos 
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impactos causados pelos descartes de pilhas e baterias pela população será prevenido e 

promovido. 

 

4.5 A vida útil de um produto e a logística reversa   

 

A Lei da Conservação das Massas de Lavoisier (1773), estabeleceu que no 

decorrer de uma transformação química ou física, nenhuma quantidade de matéria é 

criada ou destruída, a massa total permanecerá a mesma. Esta lei é utilizada como aliada 

para as tomadas de decisões no gerenciamento e na gestão de resíduos do meio 

ambiente. Pois, em virtude do princípio da conservação da matéria, durante o processo 

de Análise do Ciclo de Vida dos Produtos, é aferida todas as entradas, estoques e saídas 

do processo, obtendo assim, uma conservação do balanço do material (Santos; Melo, 

2014). 

Segundo Medina (2005), a análise da vida de um produto pode ser realizada 

desde a extração de minérios, seu beneficiamento e a transformação em materiais que 

entrarão como matéria-prima na produção de bens de consumo, equipamentos, 

aparelhos eletrônicos, máquinas e outros, desde o início até o final de sua vida útil 

quando serão descartados ou reciclados. 

Diferentemente do que se imagina, os impactos causados por um produto ao 

meio ambiente começam no projeto, no design do mesmo, na seleção do material, ou 

seja, na concepção, no desenvolvimento, nos processos técnicos de fabricação de 

componentes e peças até a finalização do produto, quando, por incompreensão e 

desinformação dos usuários, são descartados de forma inadequada após o término de 

sua vida útil, poluindo o ar, contaminando a água e o solo (MEDINA, 2006). 

A cada dia aumenta o número de empresas que estão incorporando em suas 

estratégias o conceito de sustentabilidade, assumindo responsabilidades sociais e 

ambientais em relação à sociedade. A Análise do Ciclo de Vida de Produtos (ACV) é 

um dos métodos mais adotados para manter a preservação do equilíbrio ambiental, pois 

procura soluções para problemas ambientais globais, uma vez que analisa todas as 

etapas do ciclo de produção de materiais (HINZ; VALENTINA; FRANCO, 2006). 

Segundo Mueller (2005) para a maioria das pessoas o fim da vida útil de um 

determinado material ocorre quando esse é descartado, porém, o ciclo de vida dos 

produtos na cadeia comercial não se encerra quando são rejeitados pelos consumidores. 

Os materiais que se encontram desatualizados tecnologicamente e por este motivo são 
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descartados podem passar pelo processo de reciclagem e reaproveitamento de peças. 

Diversos encontros científicos e palestras no meio empresarial são motivados com o 

intuito de estimular a responsabilidade da empresa sobre o destino final de seu produto. 

Baseando – se numa perspectiva ecologicamente correta e sustentável, surge a Logística 

Reversa, estrategicamente preocupada com o aumento da confiança do cliente com a 

empresa, com políticas específicas para essa nova concepção de mercado. Ainda para 

Mueller (2005), o fabricante deve se responsabilizar pelo produto logo após sua venda, 

do reaproveitamento e remoção de refugo, feito logo após o processo produtivo, e o 

destino correto do produto quando o cliente o descarta. 

O que significa Logística Reversa? Para Gadia e Júnior (2011) a Logística 

Reversa (LR): “Relaciona-se ao papel da logística na reciclagem, na disposição de 

resíduos e gerenciamento de materiais perigosos. Ampliando estas perspectivas, inclui 

todas as questões relacionadas com as atividades logísticas para cuidar da redução de 

resíduos, reciclagem, substituição, reuso de materiais e descarte. Os canais de 

distribuição reversos oferecem mecanismos que possibilitam a recolocação de produtos 

que tiveram sua vida útil extinta novamente no ciclo produtivo, readquirindo valor por 

meio do reaproveitamento de seus materiais componentes” (GADIA; JÚNIOR, 2011). 

A norma para a logística reversa foi especificada e implantada a partir da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) de 2010, sendo um dos instrumentos 

auxiliares no desenvolvimento para se obter o sucesso das metas propostas pela lei 

(BRASIL, 2012), conforme descrito na Seção II no caput do art. 33 da PNRS: 

 

Art. 33. São obrigados a estruturar e 

implementar sistemas de logística reversa, 

mediante retorno dos produtos após o uso 

pelo consumidor, de forma independente do 

serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes 

de:  

[...] 

II – pilhas e baterias;  

[...] 

 (BRASIL, 2012, p.29). 

  



31 

 

Em 12 de fevereiro de 2020 o presidente do Brasil, assinou o Decreto Nº 10.240, 

onde estabelece a logística reversa para o recolhimento de resíduos sólidos de 

composição eletroeletrônica regulamentada na Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS – Lei 12.305/10). 

Santos et al. (2016) destacam que a Logística Reversa assumiu grande 

importância como instrumento de promoção à sustentabilidade, assim como tem 

desempenhado um papel estratégico em determinados segmentos econômicos. 

Nessa perspectiva, a Logística Reversa tem se demonstrado um recurso de suma 

importância para o gerenciamento de resíduos gerados, garantindo a correta destinação 

final. Com o desenvolvimento científico houve uma repentina variação no padrão de 

produção e consumo provocando uma depreciação dos recursos naturais. O aumento 

significativo do consumo é fruto de um sistema econômico que incentiva o comprar e o 

ter, enfrenta o problema da geração de resíduos, que segue de forma exponencial e no 

mesmo ritmo, ou seja, tornando-se cada vez maior (MENDES; RUIZ; FARIA, 2016). 

 

4.6 Descarte de resíduos sólidos 

 

Segundo Waldman (2007) a sociedade contemporânea produz um grande 

volume de resíduos, gerando matérias e substâncias que podem ser classificados em seis 

categorias básicas: os resíduos de materiais de construção, agrícolas, especiais, 

industriais, comerciais e os resíduos sólidos domiciliares. A trajetória desses resíduos 

sólidos é semelhante desde a geração à disposição final, passando por um sistema 

estatal de recolhimento de lixo, transporte e descarga final em locais selecionados pela 

disponibilidade de áreas e pela distância em relação ao centro urbano e às vias de 

acesso, ocorrendo a céu aberto, a população descarta clandestinamente em valas, rios, 

córregos e outros (SCHALCH et al., 2002). 

A implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduo Sólidos (PGRS) de 

pilhas e baterias procura atender os requisitos ambientais e de saúde pública, de acordo 

com as legislações vigentes, baseando-se nos princípios da não geração e da 

minimização da geração de resíduos, que distingue e descreve as ações relativas de 

manejo dos rejeitos contemplando os aspectos referentes à redução da produção de 

resíduos, reuso, segregação, acondicionamento, e ainda, compromete-se de gerenciar 

seus resíduos sólidos utilizando-se de um conjunto de procedimentos a serem 

executados visando a preocupação na aquisição, reutilização, reciclagem,  
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armazenamento, transporte apropriado, tratamento e destino final adequado, observando 

a normatização técnica referente à proteção ambiental (MESQUITA et al., 2015). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) difunde a não geração, a 

redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, bem como a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010), o que está em 

concordância com a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para 

pilhas e baterias. 

Em conformidade à PNRS, Amaral et al. (2013) afirmam que: 

 

A gestão sustentável de resíduos sólidos, 

incluindo-se resíduos perigosos, pilhas e 

baterias, envolve aspectos institucionais e 

legais, políticas e diretrizes locais e 

regionais. Para que apresente os resultados 

positivos esperados, a legislação favorável 

deve estar ligada às questões ambientais, 

econômicas e sociais, ou seja, a prevenção 

de impactos ambientais e sanitários, 

movimentando o comércio de recicláveis, 

suscitando renda para populações carentes e 

acrescentando conhecimento, criando uma 

cultura de sustentabilidade. Por fim, 

aumenta o lucro e/ou diminui desperdícios 

financeiros das iniciativas públicas e 

privadas, reduzindo a necessidade de 

receita para compra de matéria-prima ou 

disposição final. (AMARAL et al., 2013, p. 

5). 

 
De acordo com Marques e Cunha (2013), no Brasil a ideia de coleta seletiva para 

pilhas e baterias é recente. Esta teve início em julho de 2000 e a reciclagem de alguns 

tipos de pilhas e baterias começou em 2001. Por falta de estrutura de coleta e poucas 

empresas na área de reciclagem, o material coletado se tornou um problema para muitas 

cidades brasileiras. Os pontos de coleta, em sua maioria, foram implementados pela 

Associação Brasileira da Indústria de Eletroeletrônicos (ABINEE), que possui o 

“Programa ABINEE recebe pilhas” (PARP), implementado em novembro de 2010 em 

resposta à Lei Nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010), a qual 
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criou em seu artigo 33 a obrigatoriedade da organização e implementação de sistemas 

de Logística Reversa para uma série de produtos, dentre eles as pilhas e baterias 

(BRASIL, 2010). 

O PARP, em seu primeiro ano de funcionamento, arrecadou cerca de 112 

toneladas de pilhas e baterias. Na página da ABINEE encontra-se disponível a lista de 

locais de coleta em todo país, além de apresentar os principais fabricantes e 

importadores que fazem parte do programa. Segundo a ABINEE: 

 

A comercialização irresponsável de pilhas e 

baterias, assim como de outros materiais, 

onera de forma injusta e desproporcional os 

fabricantes e importadores que cumprem a 

legislação, além de representar risco ao 

meio ambiente. (ABINEE, 2012, p. 27). 

  

O decreto Nº 10.240 de 2020 complementou a Lei Nº 12.305/2010, 

acrescentando o termo eletroeletrônico, ou seja, Resíduos Sólidos Eletroeletrônicos. 

Mas a falta de conscientização da população na separação dos resíduos sólidos 

atrapalha o cumprimento da lei. Contribuindo para que espaços como aterros sanitários 

e lixões sejam ocupados por rejeitos de metais pesados tóxicos responsáveis por 

impactos ao meio ambiente e à saúde da população. E por ainda serem recentes, as 

políticas para o tratamento e gestão de lixo eletrônico no Brasil ainda não estão 

totalmente difundidas entre a maioria da população, dificultando, assim, a sensibilização 

quanto aos impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado destes dispositivos 

(MAZZINI, 2004). 

As políticas ambientais apresentadas pelo governo federal a cada dia 

necessitam mais dos programas educativos desenvolvidos nos colégios para 

efetivamente se obter uma transformação social. Conscientizar a população da 

importância do pensamento de uma sociedade que consiga viver em harmonia com a 

natureza sem prejudicar seu desenvolvimento, fazendo com que os valores individuais e 

coletivos estejam com equidade (JACOBI, 2003).   

A educação ambiental é atravessada por vários campos de conhecimento, o que 

a situa como uma abordagem multirreferencial, e a complexidade ambiental (Leff, 

2001) reflete um tecido conceitual heterogêneo, “onde os campos de conhecimento, as 
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noções e os conceitos podem ser originários de várias áreas do saber” (TRISTÃO, 

2002).  

Segundo Reigota (1998), a educação ambiental aponta para propostas 

pedagógicas centradas na conscientização, mudança de comportamento, 

desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e participação dos 

educandos.  

A escola se insere nesse contexto como o ponto articulador entre o 

conhecimento científico e cognitivo no processo de aprendizagem, já que muitos dos 

problemas ambientais existentes são justamente por falta de informação, principalmente 

em relação ao descarte correto do lixo doméstico. E nesse processo, Reigota diz 

 
...a educação ambiental na escola ou fora 

dela continuará a ser uma concepção radical 

de educação, não porque prefere ser a 

tendência rebelde do pensamento 

educacional contemporâneo, mas sim 

porque nossa época e nossa herança 

histórica e ecológica exigem alternativas 

radicais, justas e pacíficas. 

(REGOTA,1998, p.43) 

 

4.7 A classificação de pilhas e baterias 

 

As pilhas podem ser classificadas em primárias, aquelas que não podem ser 

recarregadas, como as pilhas comuns, e secundárias, como as baterias de celular, que 

podem ser recarregadas. Além disso, vale ressaltar que as pilhas são dispositivos 

constituídos por apenas uma célula voltaica, já as baterias são constituídas por mais de 

uma célula voltaica conectadas entre si. Quimicamente, uma célula voltaica é 

constituída por um dispositivo do qual fazem parte eletrodos formados pelos metais, 

soluções iônicas desses metais e material condutor etc. Essa constituição pode ser 

nociva à saúde e ao meio ambiente caso não sejam usadas de forma consciente e 

descartadas em locais adequados (NISENBAUM, 2017).  

Vários estudos alertam que ainda não há, no Brasil, uma forma de reciclar 

eficientemente pilhas e baterias. Geralmente esse material é descartado no lixo 

doméstico, mesmo existindo uma legislação que orienta o seu destino adequado. Tais 
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orientações estão contidas na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) Nº 257, de 22 de julho de 1999, o qual disciplina o descarte e o 

gerenciamento ambientalmente correto de pilhas e baterias inutilizadas, referindo-se à 

coleta, reutilização, reciclagem, ao tratamento ou destino final (BOCCHI; FERRACIN; 

BIAGGIO, 2000).  

Quando as pilhas são descartadas em aterros sanitários e lixões, a blindagem da 

pilha sofre corrosão, levando à contaminação das plantas, solos e lençóis freáticos 

porque ficam expostas ao ar. Vale ressaltar que a contaminação dos lençóis freáticos, 

isto é, das águas que estão no subsolo, pode ocorrer se houver proximidade com a 

localização de um lixão que recebe o descarte desse tipo de poluição. Outro ponto grave 

a ser destacado são os resíduos compostos por metais que possuem a característica de 

serem bioacumuláveis e que, se introduzidos na cadeia alimentar por meio da água, 

trazem efeitos tóxicos ao ser humano e aos animais.  

A bioacumulação é um processo que pode ser intensificado ao longo da cadeia 

alimentar, uma vez que a concentração do metal pode aumentar progressivamente, à 

medida que um ser vivo se alimenta de outro já contaminado com essas substâncias, as 

quais, muitas vezes, o organismo não consegue metabolizar (LIMA; MERÇON, 2011).  

No sentido de diminuir esses impactos ambientais, considera-se de 

fundamental importância a educação e participação de cada um em iniciativas que 

podem ocorrer nas residências como a coleta seletiva de lixo, no descarte correto de 

pilhas e baterias e na criação de espaços para obter soluções para questões 

socioambientais. Considerando o papel da educação no cuidado com o meio ambiente, 

Rosa (2015) relata: “Em função da capacidade em contribuir para estimular mudanças 

no ambiente em que está inserida, a educação, diante deste contexto, se revela cada vez 

mais importante. Desta forma, a educação ambiental é compreendida como uma 

estratégia de reflexão para a sociedade ou grupo pelo qual é desenvolvida no intuito de 

novamente estabelecer valores e criar uma nova identidade ao indivíduo, considerando 

que este só poderá ser formado de modo a demonstrar amadurecimento ambiental com 

base em um projeto que o insira como formador de opinião e não apenas como 

cumpridor de ordens ou regras. Sobretudo, lhe permita fazer parte do problema, o que 

lhe dá possibilidade de se enxergar como uma das chaves para a solução.” 
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4.8 A importância da gestão de resíduos sólidos eletrônicos: pilhas e baterias para 

evitar danos ambientais 

 

Uma nova abordagem sobre ambiente trazida pelo ecologista moderno Eugene 

Pleasants Odum (2007) transformou a ecologia numa ciência integrada, tanto que 

compara o homem a um parasita que agride o próprio hospedeiro. Esse ser humano que 

habita o Planeta sem se preocupar com as consequências, apenas usufrui. Nesse sentido, 

Jacobi (2003) afirma que a preocupação com o desenvolvimento sustentável representa 

possíveis mudanças que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais que 

sustentam as comunidades. Para Canepa (2007, p. 12): 

 

O desenvolvimento sustentável caracteriza-

e, portanto, não como um estado fixo de 

harmonia, mas sim como um processo de 

mudanças, no qual se compatibiliza a 

exploração de recursos, o gerenciamento de 

investimento tecnológico e as mudanças 

institucionais com o presente e o futuro. 

(CANEPA, 2007, p. 12). 

 

 

No final do século XVIII, com o início da Revolução Industrial, houve um 

aumento das consequências das atividades humanas sobre o meio ambiente. E desde 

este período até os dias atuais, os impactos da expansão agrícola, dos grandes centros 

urbanos e das atividades industriais sobre o meio ambiente vêm aumentando de maneira 

descontrolada (MESQUITA et al., 2015). 

Nessa perspectiva, Siqueira e Marques (2012) afirmam que um dos principais 

problemas ambientais enfrentados por grandes cidades, atualmente, está no tratamento e 

na disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos. O desafio maior para a 

administração pública é encontrar opções que minimizem a quantidade e a composição 

cada vez mais diversificada dos resíduos gerados nos centros urbanos. No entanto, um 

crescente aumento da escassez de áreas para a implantação de novos aterros representa 

um risco para o meio ambiente e para a saúde humana. 

Portanto, o gerenciamento dos resíduos sólidos, a sustentabilidade ambiental e 

social se constroem com base em modelos e sistemas integrados, que possibilitam tanto 

a redução do lixo gerado pela população, como a reutilização de materiais descartados e 
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a reciclagem dos materiais que possam servir de matéria prima para a indústria, 

diminuindo o desperdício e gerando renda (GALBIATI, 2001). 

Segundo Hess (2002), o acúmulo e produção de lixo é um fenômeno provocado 

pela sociedade moderna. Em um sistema natural não há rejeitos: o que não serve mais 

para um ser vivo é absorvido por outros, de maneira contínua. No entanto, com a 

globalização surgiu o hábito de produzir uma variedade de resíduos muito grande, 

ocasionando a poluição do solo, das águas e do ar, além de propiciar a proliferação de 

vetores de doenças. 

As primeiras referências quanto aos perigos devido ao descarte em lixo 

doméstico de pilhas e baterias surgiram ao final da década de 1970. Até a década de 

1980, normalmente eram utilizadas para uso doméstico as baterias em forma de 

bastonetes, principalmente de Zn-C, que quando exauridas eram descartadas junto com 

o resíduo domiciliar. Foi em alguns países europeus, no mesmo período, que passa a 

existir a preocupação quanto aos riscos que representa a disposição inadequada desses 

rejeitos, motivando a procura por mecanismos para o gerenciamento dos mesmos, 

objetivando a minimização dos riscos sanitários e ambientais (REIDLER; GÜNTHER, 

2003). 

  Até meados de 1985, todas as pilhas, exceto as que contém lítio, eram 

compostas por mercúrio metálico, um metal tóxico à saúde e ao ambiente, não 

biodegradável, em proporções variadas (de 0,01% a 30%). Após o advento do transistor 

e do consequente surgimento de inúmeros equipamentos movidos à bateria, foram 

sendo desenvolvidos novos tipos de pilhas e baterias com maior  eficiência energética 

cuja composição, além de metais pesados, continha outros aditivos potencialmente 

perigosos. Os avanços tecnológicos trouxeram consigo novas questões ambientais e 

sanitárias a serem estudadas, que, atualmente, encontram-se amplamente debatidas e 

estudadas no mundo industrializado (VITOR et al., 2010). 

No Brasil, não se discutia sobre a contaminação ambiental de pilhas e baterias 

no pós-consumo e eram descartadas no lixo comum até a década de 1990, 

provavelmente pelo desconhecimento da população sobre os riscos ao ambiente e 

sanitários ocasionados por esses dispositivos. Na composição desses produtos estão 

contidos metais tóxicos como mercúrio, chumbo, cádmio, níquel, entre outros (Tabela 

1), potencialmente perigosos à saúde, os quais são bioacumulativos e se depositam no 

organismo, afetando suas funções. Outras substâncias tóxicas, presentes nas pilhas e 

baterias, podem atingir e contaminar os aquíferos freáticos, comprometendo a qualidade 
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dos mesmos no uso posterior como fontes de abastecimento de água e produção de 

alimentos (REIDLER; GÜNTHER, 2003; VITOR et al., 2010). A maioria desses 

elementos são essenciais à vida, na forma de traços, porém extremamente tóxicos para 

toda a espécie viva no planeta quando em concentrações elevadas ou em determinadas 

combinações químicas, sendo que os danos causados ao ambiente e aos seres vivos são 

graves e por vezes irreversíveis. O sinergismo e antagonismo dos efeitos tóxicos são 

mecanismos que podem ocorrer entre os metais (MARQUES; CUNHA, 2013). 

Neste contexto, Ieis (2011) afirma que estes elementos químicos, quando 

lançados no ambiente, geram alguns efeitos ecotoxicológicos. Santos (2003) explica que 

o objetivo dos estudos ecotoxicológicos é permitir a avaliação ambiental de substâncias 

nocivas ao meio ambiente e também informa que a ecotoxicologia é a ciência que 

estuda os efeitos causados pelos agentes físicos, químicos e biológicos sobre 

organismos vivos, particularmente sobre populações ecomunidades em seus 

ecossistemas. Segundo este autor, os estudos ecotoxicológicos são aqueles utilizados 

para detectar e avaliar a capacidade inerente do agente tóxico em produzir efeitos 

deletérios nos organismos vivos, sendo capaz de predizer os efeitos de contaminantes 

lançados na natureza. 

Quando os agentes contaminantes são liberados no meio ambiente causam 

modificações nas propriedades físicas, químicas e biológicas do meio, mesmo em 

concentrações baixas tendem a trazer danos imediatos ao meio e podem contaminar o 

solo, a água e ar, e se acumulam na biota, aumentando a concentração através da cadeia 

alimentar em ordem crescente dos níveis tróficos mais baixos para os mais altos (IEIS, 

2011). 

Marques e Cunha (2013) relatam que o nível de toxicidade do metal envolve, a 

interação entre o íon metálico livre e o alvo toxicológico. Deste modo, fatores exógenos 

como interação e exposição concorrente com outros metais tóxicos podem influenciar, 

direta ou indiretamente, nos efeitos tóxicos dos metais para o indivíduo. Em 

contrapartida, os metais essenciais ao organismo podem alterar metabolicamente estas 

interações à nível celular. Os metais tóxicos presentes em pilhas e baterias possuem alto 

poder de disseminação e uma capacidade admirável de se acumular no corpo humano e 

em todos os organismos vivos que são incapazes de metabolizá-los ou eliminá-los. Por 

isso, são tão perigosos para a saúde dos seres vivos e para o meio ambiente. 

Na tabela 1 estão ilustrados os principais efeitos à saúde devido a alguns metais 

presentes nas pilhas e baterias (MARQUES; CUNHA, 2013; ALVES et al., 2015). 
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Marques e Cunha (2013) ressaltam que tanto as pilhas como as baterias produzem 

eletricidade e funcionam como fonte de abastecimento energético para equipamentos 

eletrônicos portáteis, porém, apresentam composições químicas diferentes. 

TABELA 1 – Relação dos metais presentes em pilhas e baterias e os seus principais 

efeitos à saúde. 

METAL PRINCIPAIS EFEITOS À SAÚDE 

Arsênio (As) Agente cancerígeno, afeta o sistema nervoso e cutâneo. 

Cloreto de amônio 

(NH4Cl) 

Acumula-se no organismo e provoca asfixia. 

Cádmio (Cd) Câncer; Disfunções gástricas; Problemas pulmonares e no 

Sistema respiratório. 

Chumbo (Pb) Anemia; Disfunção renal; Dores abdominais (cólicas, 

espasmos, rigidez); Encefalopatia (sonolência, distúrbios 

mentais, convulsão, coma); Neurite periférica (paralisia); 

Problemas pulmonares; Teratogênico. 

Cobalto (Co) Lesões pulmonares e no Sistema respiratório; Distúrbios 

hematológicos; Possível carcinogênico humano; Lesões e 

irritações na pele; Distúrbios gastrointestinais; Efeitos 

cardíacos. 

Prata (Ag) Argíria (descoloração da pele e outros tecidos); Dores 

estomacais e distúrbios digestivos; Problemas no sistema 

respiratório; Necrose da medula óssea, fígado, rins e lesões 

oculares. 

Cromo (Cr) Câncer do aparelho respiratório; Lesões nasais e perfuração 

do septo e na pele; Distúrbios no fígado e rins podendo ser 

letal; Distúrbios gastrointestinais. 

Lítio (Li) Disfunções renais e respiratórias; Disfunções do sistema 

neurológico; Cáustico sobre a pele e mucosas; Teratogênico. 

Manganês (Mn) Disfunção cerebral e do Sistema neurológico; Disfunções 

renais, hepáticas e respiratórias; Teratogênico. 

Mercúrio (Hg) Congestão, inapetência, indigestão; Dermatite; distúrbios 

gastrintestinais com hemorragia; Elevação da pressão arterial; 

Inflamações na boca e lesões no Sistema Digestório; Lesões 

renais; Distúrbios neurológicos e lesões cerebrais; 

Teratogênico, mutagênico e possível carcinogênico. 

Níquel (Ni) Câncer; Lesões no sistema respiratório; distúrbios 

gastrointestinais; Alterações no sistema imunológico; 

Dermatites; Teratogênico; genotóxico e mutagênico. 

Zinco (Zn) Alterações hematológicas; Lesões pulmonares e no Sistema 

respiratório; Distúrbios gastrointestinais; Lesões no pâncreas. 

Fonte: Adaptado de MARQUES; CUNHA, 2013. 
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Além disso, Noe et al. (2016) dizem que pilhas e baterias demoram de 100 a 500 

anos para sofrer decomposição. Por certo, enquanto os metais e demais substâncias 

químicas estiverem blindadas dentro da embalagem da pilha os riscos de vazamento e 

contaminação do meio são mínimos. Todavia, uma exposição potencial pode ocasionar 

danos ao revestimento externo desses dispositivos promovendo impactos ambientais e 

problemas à saúde dos seres vivos. 

Dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônico (ABINEE) 

mostram que diariamente são substituídas milhões de pilhas e baterias em diversos 

equipamentos, o que faz com que a produção e o consumo dessas mini usinas 

energéticas aumentem cada vez mais. 

Gomes e Melo (2006), constataram que a maioria das pilhas e baterias usadas 

são descartadas no lixo comum, queimadas, lançadas em rios ou terrenos baldios 

contaminando os ecossistemas. Kemerich et al.(2012) relatou que quando as pilhas 

ficam expostas às intempéries naturais, a blindagem destes resíduos sofre corrosão 

liberando substâncias presentes no seu interior, principalmente os metais tóxicos que 

têm a propriedade de bioacumulação por meio da cadeia alimentar gerando efeitos 

tóxicos no organismo humano e de outros animais. 

Segundo a norma NBR 10.004 (ABNT, 1987), as pilhas e baterias apresentam 

características como corrosividade, reatividade e toxicidade, devido a esses atributos são 

classificadas como resíduos perigosos – classe I – pois esses rejeitos, em função de suas 

propriedades químicas, físicas ou infectocontagiosa, podem apresentar riscos à saúde 

(ABNT, 1987). Brum e Silveira (2011) alertam para o fato de que grande parte dos 

municípios brasileiros possuem áreas comprometidas devido aos depósitos de resíduos, 

sem controle sanitário ou ambiental específicos e a proliferação de vetores de doenças. 

 
4.9 A educação ambiental auxiliando na sensibilização dos educandos 

 

É muito importante elaborar ações educativas referentes às questões ambientais 

que envolvam a comunidade no entorno da escola, com o escopo de reduzir os impactos 

ambientais, uma vez que o conhecimento da população é fundamental no processo da 

Educação Ambiental (EA) (BARBIERI et al.,2014). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998b), é o primeiro 

documento oficial, no Brasil, preconizando que a Educação Ambiental permite ao 

indivíduo perceber novos valores, visando transformações mentais e comportamentais, 
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na busca pela qualidade de vida, por meio de ações práticas, individuais e coletivas 

(BRASIL, 1998). 

Ao mesmo tempo, é preciso que ocorra uma identificação por parte do indivíduo 

quanto ao seu papel na sociedade, bem como que aconteça uma percepção do ambiente 

em que vive, produzindo uma mudança de hábito acerca do meio ambiente 

(MOROZESK; COELHO, 2016). É preciso que aconteçam discussões, 

problematizações e intervenções quanto ao papel da escola e da Educação Ambiental na 

formação para cidadania, para que aconteça uma mudança efetiva no comportamento 

em relação ao descarte de resíduos. 

Em anuência com esta iniciativa, Santos et al. (2017) discutem que o interesse 

dos estudantes pelas consequências de diferentes abordagens, como o descarte do lixo 

eletrônico, decorre de como são instigados a conhecer ou buscar informações referentes 

à temática. Estes autores alegam que: 

A falta de informações sobre a 

geração e descarte de lixo eletrônico 

pode ser minimizada por meio da 

educação ambiental, de modo que a 

participação da população deve ser 

incentivada, outrossim, devem ser 

enfatizados os problemas que o 

descarte irresponsável pode trazer para 

a comunidade em que eles vivem, 

causando impactos ambientais e danos 

à saúde. (SANTOS et al., 2017, p. 3). 

 
A sensibilização ambiental “tem como objetivo informar e esclarecer as pessoas 

sobre os problemas ambientais e suas possíveis soluções, procurando transformar os 

cidadãos em participantes ativos na proteção dos valores naturais”. A Educação 

Ambiental no ambiente escolar produz momentos em que os alunos poderão conhecer e  

estudar o que há de mais novo sobre o tema. Principalmente, as principais discussões 

que estão sendo realizadas por meio de inúmeros estudos relacionados aos 

questionamentos de ordem global, regional e local interligando com a práxis ambiental, 

necessária nos dias atuais (PORTELA, 2010). 

Se conseguirmos alinhar a sensibilização à aquisição de conhecimento, 

habilidades e atitudes necessárias para a mudança de hábitos e condutas, a promoção da 
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Educação Ambiental estabelece relações íntimas entre a comunidade, principalmente 

local, e o ambiente próximo à mesma. Para isso, a promoção de atividades práticas e 

experiências pessoais torna-se necessária pois caso a pessoa não seja sensibilizada, 

acaba por não valorizar o ambiente que está sendo degradado. Entre crianças e 

adolescentes, as atividades lúdicas são consideradas mais atraentes e o conhecimento 

adquirido dessa maneira torna-se um modelo transformador, por ser criativo (ALVES; 

CARVALHO, 2010). 

Logo, o Ensino de Química deve levar o estudante a vivenciar situações que 

propiciem o desenvolvimento da capacidade de julgar, avaliar e se posicionar frente às 

questões sociais que envolvam aqueles aspectos (SANTOS; MORTIMER, 2002). Sendo 

assim, a abordagem de temas relacionado às questões ambientais pode ser considerada 

como uma atitude intrínseca para contextualizar os conteúdos, fazendo com que estes 

sejam mais significativos aos adolescentes quando estão estudando os conteúdos de 

química (SANTOS, 2007). 

           O Ensino de Química na Educação Básica  justifica-se pela necessidade na 

formação do cidadão, o qual, é necessário à participação ativa da sociedade 

informatizada, apresentando deste modo, maior compreensão e criticidade (SILVA; 

SANTOS, 2009). 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEM) é 

preconizado que o conhecimento referente à disciplina de Química é fundamental para 

operacionalizar o educando em tomada de decisões e ponderações, fazendo-o exercer a 

sua cidadania.  

A expectativa dentro do Ensino de Química é haver discussões referentes a 

temas importantes que compreendem, entre outros, as questões ambientais de forma 

contextualizada para propiciar conhecimentos significativos à vivencia dos estudantes. 

A Reforma do Ensino Médio propõe:  

Uma flexibilização da grade 

curricular, o novo modelo permitirá 

que o estudante escolha a área de 

conhecimento para aprofundar seus 

estudos. A nova estrutura terá uma 

parte que será comum e obrigatória a 

todas as escolas e outra parte flexível. 

Com isso, o ensino médio aproximará 

ainda mais a escola da realidade dos 
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estudantes à luz das novas demandas 

profissionais do mercado de  trabalho. 

E, sobretudo, permitirá que cada um 

siga o caminho de suas vocações e 

sonhos, seja para seguir os estudos no 

nível superior, seja para entrar no 

mundo do trabalho.  

(BRASIL, 2017, p. 481). 

 

O currículo do novo Ensino Médio será norteado pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), obrigatória e comum a todas as escolas (da Educação Infantil ao 

Ensino Médio). A BNCC definirá as competências, e conhecimentos essenciais que 

deverão ser oferecidos a todos os estudantes na parte comum (1.800 horas), abrangendo 

as quatro áreas do conhecimento e todos os componentes curriculares do Ensino Médio 

definidos na LDB e nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(DCNEM). Esta proposta curricular tem a disciplina de Química inserida na Área do 

Conhecimento III - “Ciências da Natureza”. 

 

5   METODOLOGIA 

 

Inicialmente o desenvolvimento ocorreu em um ambiente educacional formal, a 

sala de aula e em uma sala adaptada no colégio, Ciep 053 Doutor Nelson dos Santos 

Gonçalves, que é designada como laboratório de Ciências, instituição pertencente a rede 

estadual de Ensino, localizada na cidade de Volta Redonda – RJ. Mas com o início da 

pandemia mundial causada pelo vírus COVID 19, a sequência do trabalho foi 

interrompida devido à suspensão das aulas presenciais e somente depois de 20 dias 

iniciou-se a aula remota, onde foi inviável dar prosseguimento ao trabalho que 

estava sendo desenvolvido. A inviabilidade está relacionada à baixa participação 

dos alunos na plataforma. O acesso à internet e a falta de aparelhos eletrônicos 

adequados são os maiores empecilhos descritos pelos alunos para dar 

prosseguimento nos estudos online. 

O delineamento metodológico para este estudo deverá privilegiar uma 

abordagem metodológica qualitativa, com a observação participante. Segundo Moreira e 

Caleffe (2008), a observação participante é uma técnica que possibilita ao pesquisador 

entrar no mundo social dos participantes do estudo. Para a coleta de dados deverá 
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utilizar como técnicas: as próprias atividades desenvolvidas pelos alunos, seminários, 

relatórios e avaliações.  

A partir da abordagem qualitativa, é possível considerar que este estudo 

encontra-se fundamentado em uma metodologia descritiva, de natureza aplicada e 

procedimento técnico como pesquisa participativa. O que se justifica por meio da 

conceituação de alguns autores: 

 

✓ Quanto à natureza, esta pesquisa se caracteriza como aplicada. Segundo     

Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa aplicada tem como objetivo gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas 

específicos, envolvendo verdades e interesses locais. 

 

✓ Quanto ao objetivo, a pesquisa é descritiva. De acordo Prodanov e Freitas 

(2013), essa investigação ocorre quando o pesquisador realiza registro e 

descreve os fatos observados sem interferir neles. Aponta a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de 

dados: questionário e observação direta. 

 

✓ Quanto ao procedimento técnico, esse estudo está baseado na Pesquisa 

Participativa. A pesquisa é participativa “quando se desenvolve a partir da 

interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas” 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). Essa pesquisa caracteriza-se pela interação 

entre pesquisadores e membros das situações investigadas. Para Gil (2010), a 

descoberta do universo vivido pela população implica compreender, numa 

perspectiva interna, o ponto de vista dos indivíduos e dos grupos acerca das 

situações que vivem.  

 

Sobre os instrumentos para a constituição dos dados, Marconi e Lakatos (1999) 

afirmam que o questionário é “instrumento de coleta de dados constituído por uma série 

de perguntas, que devem ser respondidas por escrito”. Para esta pesquisa foi elaborado 

um questionário Inicial (APÊNDICE A) e um questionário Final (APÊNDICE A). As 

respostas consistem de opções de múltipla escolha para padronizar a resposta e facilitar 

a análise das mesmas. As questões de múltipla escolha são questões que apresentam 
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opções de resposta sim ou não (PRODANOV; FREITAS, 2013). Triviños (1987) cita os 

questionários, a observação livre, os diários de bordo (DB) e rodas de conversa (RC) 

como instrumentos para que o pesquisador possa atingir os objetivos a que se propôs no 

início do trabalho de pesquisa. Há também a participação do sujeito de pesquisa como 

elemento do fazer científico.  

Cabe salientar uma técnica de pesquisa referente as rodas de conversa. As rodas 

de conversa, para Melo e Cruz (2014), são possibilidades metodológicas para o 

desenvolvimento de uma conversação eficaz e produtiva entre educandos, 

especificamente para esta pesquisa, do Ensino Médio. Este procedimento é considerado 

como um importante instrumento metodológico para a aproximação entre os sujeitos 

investigados no ambiente escolar. 

No caso específico para o desenvolvimento adequado desta pesquisa, as rodas de 

conversa devem ser utilizadas como técnica de observação, servindo como “ferramenta 

auxiliar” para os métodos de constituição de dados. 

Levando em consideração a natureza desta pesquisa, foi aplicado como técnica 

de constituição de dados um questionário inicial, algumas atividades realizadas em sala 

de aula e em casa e rodas de conversa. O questionário final e muitas atividades não 

foram realizadas devido a suspensão das aulas presenciais causada pela pandemia 

mundial do vírus COVID 19. A próxima seção abordará o delineamento do ambiente 

escolar. 

 

5.1 Delineamento do ambiente escolar 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, procurou-se analisar as questões sociais e 

ambientais inerentes à abordagem temática no Ensino de Química por meio de uma 

Sequência Didática (SD) com três turmas de 3º ano de Ensino Médio Integral com 

Ênfase em Empreendedorismo de uma instituição de ensino da rede estadual. Segundo 

relato dos educandos, a comunidade local tem o hábito de depositarem tudo aquilo que 

consideram indesejáveis em suas residências em terrenos baldios e praças do bairro, ou 

a margem do Rio Paraíba do Sul. Podem-se observar nestes locais resíduos que se 

enquadram em diversas classificações, tais como sofás, plásticos, cadeiras, carros, 

televisores, monitores de computadores, pilhas, celulares, dentre outros. 

Outra consideração realizada por eles foi que os moradores ateiam fogo nestes 

rejeitos, sem nenhuma preocupação com os impactos ambientais decorrentes destas 
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queimadas, quer seja com o meio ambiente, quer seja com a saúde. O local em questão, 

em conjunto com a proposta pedagógica curricular de Química, embasou o problema de 

pesquisa para este estudo. 

A proposta de abordagem temática foi delineada para o desenvolvimento dos 

conteúdos de Eletroquímica articulados ao terceiro ano do Ensino Médio. Segundo o 

Currículo Mínimo de Química implantado pela Secretaria Estadual de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro, os conteúdos são organizados por série e bimestres, não 

permitindo ao professor de Química uma maior autonomia.  

Anteriormente ao início do desenvolvimento da pesquisa, houve uma reunião 

com a direção e a equipe pedagógica do colégio e ficou decidido pela intervenção do 

estudo nas três turmas de 3º ano, sendo que duas turmas eram do Ensino Médio Integral 

e uma turma do Ensino Médio regular, a última pertencia ao turno vespertino da escola. 

O desenvolvimento da sequência didática ocorreu em uma instituição pública de 

ensino, o Ciep 053 Doutor Nelson dos Santos Gonçalves, bairro Volta Grande I, na 

cidade de Volta Redonda. A escola oportuniza cursos em nível médio, formação geral e 

técnico, contempla cerca de 300 educandos, os quais residem no entorno da escola. 

Quanto ao perfil das turmas, em princípio, são turmas consideradas pequenas, 

apresentando, em média, 15 a 20 alunos, totalizando 39 estudantes participantes desta 

abordagem, no ato da aplicação do Questionário Inicial (QI) e Final (QF), com faixa 

etária de 16 a 20 anos. 

A próxima seção apresentará a Sequência Didática elaborada e inicialmente 

desenvolvida. 

 

5.2     A sequência didática: instrumentos pedagógicos 

 

Segundo Zabala (1998) e Cruz (1976), uma sequência didática pode ser 

nomeada por sequência de ensino-aprendizagem, unidade didática, plano de aula, ou 

ainda, plano de ensino. A definição para sequência didática é apresentada por 

Kobashigawa et al. (2008) como sendo um conjunto de atividades, estratégias e 

intervenções planejadas etapa por etapa pelo docente para que o entendimento do 

conteúdo ou tema proposto seja alcançado pelos discentes. Sendo assim, uma sequência 

didática pode reportar o professor ao planejamento. Para Castro; Tucunduva; Arns 

(2008), planejar é organizar ações, ou seja, o planejamento deve ser uma organização 

das ideias e informações. 
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A sequência didática teve como propósito analisar as questões sociais e 

ambientais concernentes a uma abordagem temática no Ensino de Química. 

Primeiramente foi realizada a análise do currículo mínimo da disciplina de Química, 

determinado pela Secretaria Estadual de Educação. Sobre os conteúdos específicos de 

Eletroquímica, são contemplados os seguintes assuntos: conceito de oxidação e redução, 

número de oxidação, semirreações, potencial de redução e pilhas e eletrólise. Foi 

implementado ao programa a abordagem problematizadora e contextualizada quanto aos 

impactos ambientais do descarte de pilhas e baterias. Para isso, foi necessário o uso de 

diferentes recursos didáticos, tais como reportagens, artigos, documentários, vídeo 

aulas, questões de vestibulares e ENEM, apresentações em slides. As atividades 

pedagógicas propostas foram divididas em quatro momentos e 20 aulas de 50 minutos 

cada uma (Tabela 2), totalizando 10 semanas designadamente, o 1º bimestre do ano 

letivo de 2020. 

 

TABELA 2 _ Descrição das etapas de aplicação da sequência didática 

1º momento: 

Apresentação da 

SD e aplicação do 

Questionário 

inicial. 

Aula 1 

 

Atividade 1: Apresentação da sequência didática, 

esclarecimentos e eventuais dúvidas; aplicação do 

Questionário Diagnóstico Inicial (sondagem sobre o 

tema com os alunos). 

 

2º momento: 

Fundamentação 

Teórica 

Aulas  

2 e 3 

Atividade 2 - Leitura e discussão da reportagem: 

“Análises confirmam contaminação do Rio 

Paraopeba por metais pesados”. Disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/3

1/interna_gerais,1026585/analis?es-confirmam-

contaminacao-do-rio-paraopeba-por-metais-

pesados.shtml 

CONCEITO DE METAIS PESADOS 

 Aulas  

4 e 5 

Reações de oxirredução. 

 

 Aulas  

6 e 7 

Conceito de Pilhas 

 

 Aulas  

8 e 9 

Potencial das pilhas 

 

 Aula 10 Corrosão e metal de sacrífico 

 Aulas 

11 e 12 

Tipos de pilhas e baterias 

3º momento: 

Parte prática 

Aulas 

13 e 14 

Conceito de logística reversa. 

Elaboração da campanha realizada pelos alunos. 

continua 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026585/analis?es-confirmam-contaminacao-do-rio-paraopeba-por-metais-pesados.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026585/analis?es-confirmam-contaminacao-do-rio-paraopeba-por-metais-pesados.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026585/analis?es-confirmam-contaminacao-do-rio-paraopeba-por-metais-pesados.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026585/analis?es-confirmam-contaminacao-do-rio-paraopeba-por-metais-pesados.shtml


48 

 

 Aulas 

15 e 16 

Aplicação do “Eletroqímica na roleta”. 

 Aulas 

17 a 19 

Execução da campanha no colégio. 

 

4º momento: 

Análise dos dados 

Aula 20 Aplicação do questionário final e roda de conversa 

para avaliar o processo. 

Fonte: A Autora, 2020. 

 

Os quatro momentos da sequência didática foram ministrados conforme 

explicitado a seguir: 

 

• 1º Momento: Consistiu na apresentação da sequência didática, como seria dinâmica 

das aulas, os instrumentos e critérios de avaliação adotados. Aplicação do questionário 

inicial (APÊNDICE A) para análise dos conhecimentos dos discentes anterior à 

aplicação da sequência didática. Para tanto, foi destinada uma aula (aula 1). 

 

• 2º Momento: Fundamentação Teórica. Trata-se do momento que necessitou de maior 

número de aulas, perfazendo 11 aulas (aula 02 a aula12). 

Neste momento, os educandos participaram de ações de contextualização através 

de leitura, conversação e interpretação de reportagens, textos, legislação, assim como os 

conteúdos de Eletroquímica: conceito de oxidação e redução, número de oxidação, 

reações de oxirredução, semirreações, potencial de redução, pilhas. Também utilizados 

os seguintes recursos didáticos: apresentação em slides, questões de vestibulares e 

ENEM, considerações sobre prevenção de impactos ambientais, sugestões de leituras e 

de vídeos. O objetivo desse momento foi trabalhar os conceitos teóricos de uma forma 

dinâmica e interativa, com o intuito de iniciar uma sensibilização desses jovens para a 

prevenção de contaminação que o descarte inadequado de pilhas e baterias podem trazer 

à saúde das pessoas e ao meio no qual estão inseridas, perfazendo 11 aulas (aula 2 a 12). 

 

• 3º Momento: Oficina.  

Na oficina que aconteceria durante as aulas 13 e 14 serão abordados os seguintes 

temas: sustentabilidade, utilizando a política dos 4Rs, e logística reversa. 

A oficina se iniciará com os alunos sentados em times de 4 alunos, formando 

seus grupos de acordo com as próprias afinidades. A primeira tarefa será um caça-

palavras, para motivá-los e introduzir o tema. O caça-palavras está exposto no manual 

continuação da tabela 2 
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do professor. Foi elaborado com 17 linhas verticais (colunas) e 18 linhas horizontais 

com a distribuição de palavras importantes sobre o tema e complementando o quadro 

letras aleatórias. As palavras encontradas no quadro são de alta relevância ao assunto 

tratado. 

Após a fase motivacional, os alunos irão receber dois textos: um sobre o correto 

descarte de pilhas e baterias e uma reportagem da lei sobre logística reversa assinada 

pelo governo recentemente. Haverá uma roda de conversa sobre os temas e os alunos 

serão desafiados a elaborar uma campanha sobre o descarte correto de resíduos sólidos 

eletrônicos.  

Os estudantes do 3º ano serão responsáveis por replicar os conceitos e 

conscientizar os discentes de todas os outros anos de escolaridade da escola. Terão 

liberdade de fazer cartazes, vídeos e até oficinas com as turmas.  

Precisa-se ter noções de como cuidar bem do meio ambiente, por isso é 

recomendável a aplicabilidade dos 4Rs a partir da escola, pois só assim o aluno 

começará a desenvolver ações que visam focar tanto a conscientização da sociedade 

quanto a prevenção das ações impactantes exercidas pelo homem sobre a natureza.  

Primeiro R: REDUZIR. Atualmente, somos motivados pelo grande consumismo 

de objetos onde inúmeras vezes são imediatamente descartados e jogados no lixo. 

Consumir produtos que duram mais é uma boa ideia ou até mesmo usá-los já reciclados, 

assim você reduz a quantidade exorbitante do lixo. 

Segundo R: REUTILIZAR. Devemos reutilizar os materiais que usamos no 

nosso dia-a-dia, pois as pessoas geralmente costumam usá-los uma só vez, ao invés de 

reutilizá-los, ou seja, usá-lo novamente. Temos como exemplo a doação de brinquedos 

usados, que na maioria das vezes reduz a quantidade de exploração dos recursos 

naturais e ao mesmo tempo deixa muitas crianças felizes com os brinquedos.  

Terceiro R: RECICLAR. A reciclagem é uma temática muito importante que é 

comumente debatida em diversos tipos de mídia. Rotineiramente são despejadas 

grandes quantidades de lixo nas ruas, poluindo os rios; contaminando os solos com 

resíduos tóxicos; trazendo doenças devido à putrefação da matéria orgânica em 

decomposição, entre outras consequências que o despejo inadequado do lixo traz para 

nós e para o meio ambiente. Portanto, a reciclagem é um método de colocar o nosso lixo 

em local adequado, reaproveitando-o para formar novamente o mesmo produto com a 

sua determinada matéria-prima. Para que haja a reciclagem é preciso a iniciativa das 

pessoas em colocar o respectivo resíduo no recipiente adequado.  
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Quarto R: REPENSAR. Devemos pensar maduramente, usar o nosso senso 

crítico para discernirmos as atitudes que devemos tomar na vida. Algumas dessas 

atitudes devem tornar-se hábito em nosso dia-a-dia, e é através do conhecimento e da 

ênfase nos assuntos do meio ambiente, trabalhados na escola e na sociedade, que 

aprendemos a ter atitudes que ajudarão bastante nas diversas situações as quais nos 

deparamos em relação à natureza.  

É importante criar uma atitude consciente e madura de reconhecimento dos 

próprios atos e ações, dos bons e negativos impactos promovidos, do tratamento às 

pessoas, da forma como trata sua cidade, da sua casa e de sua escola, responsabilizar-se. 

Além de repassar as informações que você tiver e que possam ajudar na prática do 

consumo e destinação consciente dos resíduos gerados. Exercite então o repasse de 

informações importantes por diversas mídias possíveis, inclusive àquelas produzidas 

para fins educativos no ambiente escolar. 

Para motivar os alunos, a sequência didática teve uma parte lúdica, que consistiu 

na aplicação do jogo “Eletroquímica na roleta” bem interativo e dinâmico. Para a 

aplicação do jogo é recomendável o tempo de duas aulas de 50 minutos. O jogo tem o 

objetivo de testar os conhecimentos dos alunos para prepará-los melhor para a 

realização da campanha perante a comunidade escolar e também avaliar os 

conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento da sequência didática. 

Foi feita uma solicitação junto aos professores da escola para que liberassem 20 

minutos de sua aula para que os alunos entrassem nas salas de aula e trabalhassem a 

campanha. O cronograma de trabalho que foi elaborado para que não interrompesse 

mais de uma vez a aula do mesmo professor e para que todos os alunos participassem. 

O tempo dado para a elaboração da campanha foi de quinze dias. Os alunos 

foram reunidos e através de uma votação foi escolhido o melhor trabalho de cada turma. 

Perfazendo um total de 7 aulas (aula 13 a 19). 

 

• 4º Momento: Após a aplicação da sequência didática, os alunos seriam convidados a 

responder o questionário final (APÊNDICE A) para analisar o processo de 

sensibilização ambiental baseado no estudo de pilhas e baterias. A exemplo do 1º 

momento, foi necessária apenas 1 aula (aula 20), o que pode ser observado na Tabela 2. 

A Sequência Didática será disponibilizada como Produto Educacional, 

cumprindo as exigências do Programa de Mestrado Profissional de Química – 
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PROFQUI, da Universidade Federal Fluminense (UFF). Ela contará com a versão 

Manual do Professor , com 74 páginas. 

No APÊNDICE A são encontradas informações para elaboração das aulas 

referentes aos conteúdos específicos mencionados, bem como os recursos didáticos 

aplicados no desenvolvimento da pesquisa e atividades para os alunos. São feitas 

interações informais com os docentes, em que são oferecidos dicas e links para auxiliar 

o professor na preparação das aulas. O educador tem autonomia para buscar outros 

instrumentos metodológicos, este material é um guia de sugestão para elaboração de 

aulas e foi organizado por aula. O professor encontrará orientações desde a aula 01 até a 

aula 20, conforme Tabela 2. 

A organização das aulas, atividades, recursos didáticos utilizados, estão 

explanadas na Tabela 2. Contudo, apresenta-se a seguir um maior detalhamento de 

como se deram os diferentes momentos da pesquisa. 

 

5.2.1 Investigação dos conhecimentos anteriores e posteriores à aplicação da 

sequência didática  

 

Para a investigação dos conhecimentos dos educandos prévios à aplicação da 

sequência didática, foi elaborado um questionário inicial como instrumento para 

obtenção de informação, que pode ser encontrado no manual do professor em anexo. O 

questionário contém sete questões, sendo seis questões de respostas sim ou não e uma 

questão com resposta lixo comum ou lugar apropriado. Os questionários não possuem 

qualquer identificação. A análise dos dados foi realizada com abordagem qualitativa. 

A professora não participou da aplicação dos Questionários Inicial (QI) e Final 

(QF) nas turmas, para não influenciar na coleta dos dados. Foi solicitado ao aluno 

representante da turma que o fizesse. Os estudantes tiveram 20 minutos para responder 

às perguntas. 

Em sequência, ocorreu a realização da análise dos conhecimentos químicos, 

sobre Eletroquímica, com a participação dos alunos durante as atividades propostas no 

desenvolvimento da sequência didática. O efetivo desenvolvimento da campanha e por 

fim a realização do jogo “Eletroquímica na roleta”, onde seria priorizado a interpretação 

dos conceitos apresentados no desenvolvimento da sequência didática. Além das 

informações que seriam obtidas a partir do questionário final, foram utilizados outros 
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instrumentos para analisar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes as rodas de 

conversa. 

Por fim, os discentes seriam convidados a responder o questionário final, 

desenvolvido para esta pesquisa, posteriormente ao estudo da sequência didática. Os 

indivíduos de pesquisa foram os mesmos, ou seja, estudantes do 3º ano do Ensino 

Médio. O questionário final possuía quatro questões, todas de resposta sim ou não. Os 

questionários foram elaborados de maneira que seja possível sondar a análise de 

conteúdo. 

 

5.3  Método para análise dos dados 

 

A metodologia selecionada para realizar a análise de dados obtidas durante esta 

investigação foi a Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977; MINAYO, 2001; MORAES, 

1999). 

A análise de conteúdo estabelece uma metodologia de pesquisa utilizada para a 

comunicação no intuito de descrever e interpretar os dados da investigação partindo do 

instrumento selecionado para isto. Constituindo uma metodologia de pesquisa usada 

para descrever e interpretar as descrições sistemáticas, qualitativas (MORAES, 1999).  

Segundo Bardin (1977) a Análise de Conteúdo deve ser produzida de maneira 

contínua e progressiva. Assim sendo, Benites et al. (2016) apresentam as três fases: a 

pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados com inferência e  

interpretação. 

A pré - análise objetiva organizar e sistematizar o material obtido da coleta de 

dados para a pesquisa. Neste instante, é interessante organizar os documentos, elaborar 

indicadores que facilitem a discussão dos resultados (BENITES et al., 2016). Assim, 

constituindo a fase denominada como corpus da pesquisa (Tabela 3), pois é preciso 

identificar e fragmentar a fonte de pesquisa à análise, procurando organizá-lo em 

categorias por meio de um processo descritivo (BAUER; AARTS, 2002). Para estes 

autores, o corpus é o conjunto de documentos sobre determinado tema. Na pré - análise 

são elencados os índices que irão fornecer a mensagem (resposta). Para assim, surgirem 

os indicadores que são os elementos que asseguram os índices previamente 

estabelecidos. Desta forma, pode-se dizer que os indicadores são emergidos dos termos 

que mais se repetem nas respostas (BENITES et al., 2016). 
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TABELA 3 – Corpus da pesquisa  

Corpus da Pesquisa Sujeitos da Pesquisa 

Roda de conversa 01 Professora de Química da Educação Básica 

Questionário inicial 39 Estudantes do 3º do EM 

Questionário final 39 Estudantes do 3º do EM 

  Fonte: A Autora, 2020. 

 
A exploração do APÊNDICE A tem como objetivo a compreensão e o 

significado dado pelos envolvidos no estudo ao corpus da pesquisa (BENITES et al., 

2016). Nesta etapa, as indicações das situações que surgem por vezes ou mesmo aquelas 

ausentes são apresentadas (WANLIN, 2007). Assim, o corpus desta pesquisa pode ser 

observado na Tabela 3. 

A fase final corresponde ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação, 

etapa que tem por objetivo a análise por categorias para a abordagem qualitativa. As 

categorias, são compostas pelo maior número possível de informações oriundas das 

fontes selecionadas (questionários, rodas de conversa) e têm a intenção de relacionar e 

organizar os fatos naquilo que Bardin (1977) chama de categorização, uma 

representação simplificada dos dados brutos. 

Para esta pesquisa, as categorias foram obtidas após a exploração das respostas 

fornecidas pelos sujeitos de pesquisa. Estas foram realizadas no tratamento das questões 

com abordagem qualitativa, uma vez que fez-se contagem numérica das respostas “sim” 

e “não” das questões, a qual recebeu análise e interpretação, chegando à porcentagem. 

A categorização foi realizada para os questionários inicial e final e estão listadas no 

próximo item (Bardin, 1977). 

Um fato interessante observado após a interpretação dos dados foi o surgimento 

de categorias que corroboram com o objetivo geral desta pesquisa, justificando a 

elaboração e a interpretação dos questionários. 

A identificação dos adolescentes foi mantida em sigilo e nos questionários todas 

as questões são de cunho científico. Desta maneira, a identificação dos estudantes foi 

somente por codificação, QI ou QF seguido de um número. No entanto, o educando, por 

exemplo, codificado como “QI 04” não será o mesmo adolescente com o código “QF 

04”. A codificação foi realizada mediante a ordem em que os questionários foram 

entregues. Cada turma teve em média 20 minutos para responder as interrogativas. As 

respostas foram individuais e a interpretação dos enunciados faz parte do processo de 
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conhecimento científico. Os resultados emergidos da análise de conteúdo são 

apresentados no próximo item. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A estruturação deste item ocorreu a partir da análise de dados obtidos com as 

percepções dos educandos coletadas no questionário inicial e no questionário final, 

assim como nas resoluções das atividades e rodas de conversa. Partindo da organização 

dos documentos coletados (questionários) durante a aplicação da sequência didática. 

Formulou-se os indicadores, emergidos dos termos que mais se repetiram nas 

respostas, assim como as categorias, que representam, de maneira simplificada, a 

condensação dos indicadores. As categorizações emergidas dos dados fornecidos pelos 

estudantes (QI e QF) buscaram respaldar o objetivo geral desta pesquisa. Conforme 

serão externados no decorrer deste capítulo, a transcrição das respostas foi realizada da 

maneira mais fidedigna possível. 

 

6.1 Categorias de análise 

 

Nesta seção serão discutidos os resultados para as categorias de análise sob 

abordagem qualitativa, obtidos após sistematização e organização das respostas dos 

educandos anteriormente e posteriormente à aplicação da Sequência Didática. As 

categorias e indicadores para o QI e QF estão descritas nos Tabelas 4 e 5, 

respectivamente, no seguimento deste tópico. 

A Tabela 4 corresponde às categorias e indicadores obtidos das respostas 

contidas no Questionário Inicial (QI), as quais foram fornecidas pelos educandos 

anteriormente à aplicação da Sequência Didática (SD). Os termos que mais se repetiram 

– indicadores – nos dados fornecidos pelos estudantes foram simplificados e 

condensados em três categorias: processo de oxirredução que ocorre dentro de uma 

pilha, o descarte correto do resíduo sólido eletrônico e educação ambiental. Para estas 

categorizações (Tabela 4) esperava-se obter dos estudantes os conhecimentos sobre 

como descartam as pilhas e baterias pós-uso, bem como se conseguem perceber os 

impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado destes dispositivos. 
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TABELA 4 - Categorias e indicadores obtidos do questionário inicial (QI) 

Categorias Indicadores 

1. Processo de oxirredução que ocorre 

dentro de uma pilha 

- A maioria não sabia a reação química 

que ocorre dentro do dispositivo 

eletrônico (pilha). 

2. Descarte correto do resíduo sólido 

eletrônico 

- Conhecem que existe uma maneira 

correta para descartar pilhas mas não o 

fazem. 

- A grande maioria descarta o material 

junto ao lixo comum de sua residência. 

3. Educação ambiental - Uma pequena parte já havia ouvido falar 

mas não conhecia a política dos Rs. 

Fonte: A autora, 2020. 

 
Como a sequência didática não foi aplicada até o final não foi possível obter os 

dados para realizar a análise das categorias e indicadores no questionário final. 

A intenção após a aplicação da SD, era avaliar o conhecimento químico e se 

houve sensibilização ambiental quanto aos impactos decorrentes do descarte inadequado 

de pilhas e baterias em adolescentes do 3º ano do Ensino Médio, fundamentado na 

sistematização em quatro categorias e seus respectivos indicadores (Tabela 5). 

 

TABELA 5 - Categorias e indicadores obtidos do questionário final (QF) 

Categorias Indicadores Esperados 

1. Processo de oxirredução que ocorre 

dentro de uma pilha 

- A maioria dos alunos conseguir 

compreender o processo de transferência 

de elétrons que ocorre dentro do 

dispositivo eletrônico (pilha). 

2. Descarte correto do resíduo sólido 

eletrônico 

- Assimilar a importância de se descartar 

pilhas e baterias de forma correta. 

3. Educação ambiental - Entender que precisam explicar para a 

população que é carente de informações. 

4. Logística Reversa - Demonstrar interesse em adquirir 

materiais eletrônicos de empresas que 

apresentam uma política de Logística 

      continua 
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Reversa. 

5. Conhecimentos sobre Eletroquímica - Entender os processos espontâneos. 

- Destacar a presença de metais pesados 

na composição de pilhas e baterias. 

Fonte: A autora, 2020. 

 

Para melhor compreensão deste capítulo, as categorias de análise foram 

subdivididas em três seções: análise de dados anterior à aplicação da SD, análise de 

dados posterior à aplicação da SD e aplicação do produto educacional: percepções dos 

educandos, conforme descrito a seguir. 

 

 

6.1.1  Análise dos Dados Anterior à Aplicação da Sequência Didática Questionário 

Inicial (QI) 

 

Nesta seção são discutidos os resultados para as categorias de análise: processo 

de oxirredução que ocorre dentro de uma pilha, o descarte correto do resíduo sólido 

eletrônico e educação ambiental quanto à abordagem qualitativa, partindo das respostas 

dos estudantes e observações registradas, conforme especificado no Tabela 6. 

 

TABELA 6 - Categorias e questões correspondentes ao questionário inicial (QI) 

Categorias Questões 

1. Processo de oxirredução que ocorre dentro de uma pilha 1 e 3. 

2. Descarte correto do resíduo sólido eletrônico 2, 4 e 5. 

3. Educação ambiental 6 e 7. 

Fonte: A autora, 2020. 

 
Para todas as categorias, foram analisadas 39 respostas, sendo que as mais 

frequentes estão elencadas na sequência, segundo Tabela 6. 

 

CATEGORIA 1:  questões 1 e 3 

Para estas questões, objetivou-se avaliar quais conhecimentos antecedentes à 

aplicação da SD os educandos possuíam quanto ao conteúdo de eletroquímica. 

continuação da tabela 5 
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1) Você sabe qual o processo químico que ocorre dentro de uma pilha para que ela 

funcione? 

  Frente a questão 1 destacou-se a resposta não. Para esta questão foi possível 

comprovar, por meio das respostas que os alunos não haviam estudado o conteúdo de 

pilhas anteriormente a aplicação da SD.  

Os alunos que responderam sim para pergunta, na aula seguinte durante o bate – 

papo após o preenchimento do questionário relataram que não se atentaram para o 

processo químico.  Simplesmente pensou no funcionamento elétrico do dispositivo.  

3) Você sabia que dentro de pilhas e baterias há metais presentes? 

Frente a questão 3 destacou-se a resposta não, praticamente absoluta. 

Corroborando com a questão 1 e ainda foi possível comprovar, por meio das respostas 

que os alunos não possuem conhecimento do malefício que pode ser gerado à saúde 

humana e ao ambiente o descarte incorreto deste dispositivo. 

 

CATEGORIA 2:  questões 2, 4 e 5: 

2) Em sua casa há consumo de materiais eletrônicos que utilizem pilhas e baterias?  

4) Como você  e sua família descartam o resíduo sólido eletrônico (pilhas e baterias) 

de sua casa? 

5) Você sabe que existe uma maneira correta de descartar esse tipo de lixo?  

Para estas questões, objetivou-se conhecer se os alunos faziam uso de pilhas e 

baterias dentro de suas residências e como seria feito o descarte deste material em sua 

casa. 

2) Em sua casa há consumo de materiais eletrônicos que utilizem pilhas e baterias?  

Frente a questão 2 destacou-se a resposta sim, praticamente absoluta. Os 

discentes citaram os aparelhos eletrônicos que possuem em suas casas e mais utilizam 

pilhas e baterias como celular, manete de vídeo game, controle remoto de TV entre 

outros. 

4) Como você  e sua família descartam o resíduo sólido eletrônico (pilhas e baterias) 

de sua casa? 

 Frente a questão 4, a maioria esmagadora respondeu que descarte este tipo de 

resíduo sólido eletrônico no lixo comum.  

5) Você sabe que existe uma maneira correta de descartar esse tipo de lixo?  

 Frente a questão 5, destacou-se a resposta sim. Logo, eles sabem que não podem 

descartar esse tipo de material no lixo mas mesmo assim o fazem. O que revela a falta 
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de conhecimento do porquê existe a maneira correta de descartar estes dispositivos 

eletrônicos. O trabalho pretende auxiliar nessa conscientização correta perante ao 

descarte de forma correta e segura de pilhas e baterias.  

 

CATEGORIA 3:  questões 6 e 7: 

6) Você já ouviu a expressão educação ambiental? 

7) Conhece o significado da sigla 4R’s? 

Para estas questões, objetivou-se verificar o conhecimento prévio dos alunos 

sobre educação ambiental e sustentabilidade. 

6) Você já ouviu a expressão educação ambiental? 

 Frente a questão 6, a maioria respondeu que sim. Conhecia a expressão educação 

ambiental mas quando são questionados não sabem explicar.  

7) Conhece o significado da sigla 4R’s? 

 Frente a questão 7, a maioria respondeu que não sabia o que significava a 

expressão. Foi um tema acrescentado para se abordado durante o desenvolvimento da 

sequência didática, já que os discentes não possuíam essa informação. 

 

6.1.2 Análise dos Dados Esperados Após à Aplicação da Sequência Didática 

Questionário Final (QF) 

  

Não foi possível coletar os dados do QF para realizar sua análise devido a 

suspensão das aulas presenciais. Os dados serão analisados de acordo com a literatura, 

conforme o que seria esperado. 

 

6.2  Aplicação do produto educacional: percepções dos educandos 

 

O enriquecimento do Produto Educacional ocorreu a partir da elaboração e 

inicial aplicação de uma Sequência Didática (SD) sobre Eletroquímica, que foi dividida 

em quatro momentos, distribuídos em 20 aulas (Tabela 2). A estruturação da SD está 

articulada com o currículo de Química para o 3º ano do Ensino Médio e o referencial 

teórico está apresentado no Capítulo 4. 

Para proporcionar uma melhor disposição deste tópico, os momentos serão 

descritos separadamente. No entanto, a organização das aulas será apresentada uma a 

uma ou agrupadas. O instrumento de dados utilizado para auxiliar no processo de 
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descrição serão as anotações da professora e de dados da literatura. Todos os 

instrumentos pedagógicos que serão apresentados nesta seção estão linkados e 

referendados no Produto Educacional, que será disponibilizado na versão digital na 

página do PROFQUI.  

 

1º Momento: Apresentação da SD e aplicação do Questionário Inicial (QI) 

 

Para este momento foi disponibilizado uma aula, organizada da seguinte 

maneira: aproximadamente 20 minutos para apresentação da SD e 15 minutos para que 

os estudantes fizessem a leitura do questionário e respondessem as sete questões. Nesta 

etapa foram realizados poucos questionamentos sobre como seria a avaliação final do 

processo. Posteriormente, foi ofertado um feedback referente às respostas. 

De acordo com as respostas dos estudantes, é possível perceber que não há uma 

preocupação, por parte destes, em buscar conhecimento e verificar informações. Por 

outro lado, eles pensam que a responsabilidade pela disposição destes rejeitos são dos 

fabricantes, governos e importadores, quase isentando a população do seu papel de 

cidadã. Mas baseando-se nos relatos dos sujeitos de pesquisa, durante a roda de 

conversa, os alunos acusam os moradores da região de serem desleixados com todo tipo 

de resíduo produzido na região, em particular com as pilhas e baterias que são 

descartadas no lixo doméstico por alguns colegas e também por familiares e vizinhos. 

Sem se colocar como um agente causador do problema. 

Durante o feedback realizado com os estudantes, fez-se uma discussão sobre a  

responsabilidade pelo repasse de informação ou pela falta desta. Ainda, na roda de 

conversa, os educandos foram instigados a responder a seguinte pergunta: “Vocês 

sabem que existe uma maneira correta de descarte de pilhas e baterias. Porque não o 

fazem?”. A grande maioria dos adolescentes, respondeu que esquece. Uma outra 

provocação a estes foi: “Se vocês, não cumprem seu papel de cidadão, como transferem 

a responsabilidade pelo descarte correto destes rejeitos aos seus familiares, colegas e 

vizinhos?”. O silêncio se instaurou por alguns segundos, então, um estudante disse que 

a culpa era dos professores e de redes televisivas que não “falavam” sobre este assunto, 

e alguns outros o seguiram na opinião. A partir destes relatos, os adolescentes, em sua 

maioria, não conseguem perceber que a responsabilidade pelo descarte de resíduos 

sólidos eletrônicos, independente da classe à qual pertencem, é de todos os segmentos 
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da sociedade. Desta maneira, iniciou-se o desenvolvimento da sequência didática nas 

turmas de 3º ano do Ensino Médio. 

 

2º Momento: Fundamentação Teórica 

 

Aulas 2 e 3: Leitura individual da reportagem: “Análises confirmam contaminação do 

Rio Paraopeba por metais pesados”. 

Disponível em:  

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026585/analises-

confirmam-contaminacao-do-rio-paraopeba-por-metais-pesados.shtml Acesso em: 11 

fev. 2020. 

 

Nestas aulas, foi apresentada aos educandos a 1ª atividade que consistiu na 

leitura de uma reportagem sobre a presença de metais pesados no Rio Paraopeba 

atingido pelo acidente ocorrido na empresa Vale do Rio Doce, em Minas Gerais no de 

2019. Foi entregue uma cópia impressa da reportagem para cada aluno. O texto 

mencionado foi selecionado, para exemplificar um fato real, através de uma reportagem 

e apresentar algumas causas e consequências à população, ocasionados pela falta da 

responsabilidade sobre o problema abordado e seus respectivos impactos ambientais a 

nossa sociedade, despertando a reflexão nos educandos para o problema 

Após a leitura individual e silenciosa, foram apresentadas algumas perguntas no 

quadro branco para que os alunos fossem instigados a interpretar o tema central da 

reportagem, tais como: 

1) O que são metais pesados? 

2) Represente o símbolo químico dos metais citados no texto. 

3) Porque não é recomendável utilizar a água do rio Paraopeba? 

4) O governo brasileiro realiza algum tipo de fiscalização nas águas dos rios dos 

território nacional? 

5) Você consegue citar exemplos de materiais usados em seu cotidiano que contenham 

metais pesados? 

6) Indique os impactos ambientais que os metais pesados podem provocar. 

Para responder essas questões os alunos foram encaminhados ao laboratório de 

informática da escola para terem acesso a internet e realizarem pesquisa sobre temas 

que não conheciam. Os alunos precisaram realizar pesquisa para definir: o que são 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026585/analises-confirmam-contaminacao-do-rio-paraopeba-por-metais-pesados.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026585/analises-confirmam-contaminacao-do-rio-paraopeba-por-metais-pesados.shtml
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metais pesados, legislação do governo brasileiro sobre pureza das águas fluviais e 

impactos ambientais. 

Quando todos entregaram as respostas, iniciou-se uma roda de conversa onde 

apresentariam suas conclusões e dúvidas. Para que toda a turma tomasse conhecimento 

dos registros feitos por cada discente. O objetivo deste momento, foi fazer com que 

todos apresentassem uma análise, reflexão e discussão sobre o texto, relatando as 

dificuldades que surgiram durante a análise, algumas causas  e os possíveis causadores 

da poluição ambiental. 

A seguir, a análise realizada de acordo com o questionário respondido, pelos 

alunos:  

 

1) O que são metais pesados? 

 O objetivo da primeira pergunta foi o de instigar a curiosidade dos estudantes ao 

ler as palavras metais pesados num texto sobre um problema ambiental. Já que no 

questionário inicial demonstraram não saber o significado.  

De acordo com este critério todos os alunos recorreram a pesquisa no site de 

busca Google para saber o significado da expressão metais pesados. E obtiveram êxito. 

 

2) Represente o símbolo químico dos metais citados no texto. 

Na segunda pergunta do questionário, o objetivo era verificar se os alunos 

tinham o conhecimento dos símbolos dos elementos químicos, e associavam o nome do 

elemento ao seu símbolo. Porque mais adiante os símbolos dos elementos químicos 

começariam a aparecer em todas as atividades. Os mesmos foram orientados a pesquisar 

na tabela periódica do livro didático o símbolo dos elementos que não se lembravam.  

Mas essa pergunta foi muito tranquila para eles, segundo o relato dos própios 

estudantes. 

 

3) Por que não é recomendável utilizar a água do rio Paraopeba? 

Nesta pergunta, o objetivo foi de analisar a capacidade crítica dos estudantes ao 

ler um texto sobre um problema ambiental. De acordo com este critério todos os alunos 

souberam relatar o tema do seu ponto de vista. 

Analisando a resposta de todos e as discussões levantadas pelos alunos durante a 

roda de conversa, verificou-se que eles foram capazes de compreender o problema 

ambiental ocasionado naquele rio e a sua relação com as atitudes do homem perante ao 
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meio ambiente. Tanto que durante as explanações ocorreram debates sobre o 

comportamento do homem, os motivos que o levava a degradar o próprio ambiente no 

qual está inserido e as possíveis consequências para a sociedade atual. Os estudantes 

chegaram à conclusão de que são poucos, os indivíduos, em nossa sociedade, que 

possuem conhecimento sobre as consequências da utilização indevida de determinados 

produtos que contenham substâncias que possam vir a contribuir para o agravamento 

dos problemas mencionados. As discussões levantadas pelos alunos estavam 

evidenciadas em um senso comum, sem apropriação de conhecimentos químicos até o 

momento. 

 

4) O governo brasileiro realiza algum tipo de fiscalização nas águas dos rios dos 

território nacional? 

 A pergunta acima teve o objetivo de introduzir o assunto sobre legislação 

ambiental, estabelecendo responsabilidade a todos, inclusive aos governantes que 

precisam fiscalizar se as leis estão sendo cumpridas. Abordando o tema cidadania.  

 Infelizmente os discentes não possuíam muito conhecimento sobre as legislações 

ambientais.  

5) Você consegue citar exemplos de materiais usados em seu cotidiano que 

contenham metais pesados? 

 Como os alunos tiveram a oportunidade de pesquisar o significado de “metais 

pesados” na primeira pergunta e os seus símbolos na segunda pergunta. Neste momento 

a ideia era de que já conseguissem associar a presença de metais pesados nos 

dispositivos eletrônicos como pilhas e baterias. Que é o tema abordado na sequência 

didática. 

 Mas os alunos em sua maioria não citaram como exemplo pilhas ou baterias. 

  

6) Indique os impactos ambientais que os metais pesados podem provocar. 

 Para esta pergunta a maioria dos estudantes respondeu sobre impactos 

ambientais de forma geral, sem uma relação direta com os danos gerados ao solo, água 

fluviais e organismo humano pela presença de metais pesados. 

Durante a roda de conversa, surgiram vários temas como: a necessidade da 

preservação e cuidado com o meio ambiente. Os impactos ambientais causados pelos 

acidentes ocorridos em grandes empresas de mineração que dizimaram lugarejos 

inteiros. 
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Outro tema que gerou grande preocupação entre os discentes pode ser observada 

nessa fala registrada pela professora em suas anotações: “os metais pesados entram na 

cadeia alimentar e não saem mais, contaminando a todos.” O processo de 

bioacumulação foi visto com muito sofrimento por eles. Os alunos foram instigados 

com a pergunta: “Será que o rio Paraíba do Sul está contaminado por metais tóxicos?” 

As respostas, nas turmas investigadas, foram semelhantes: “acho que sim, as pessoas 

jogam muitas pilhas, bateria, geladeira, fogão, computador e tudo quanto é lixo lá no 

rio. Deve ter muito metal lá”. Durante o desenvolvimento do trabalho não foi realizada 

uma análise da água do rio citado, mas foi possível destacar que os alunos 

compreenderam de que maneira ocorre a contaminação e que os impactos ambientais 

decorrentes destes metais estão próximos a eles e seus familiares. 

A atividade de leitura desenvolvida neste segundo momento foi de suma 

importância, pois os alunos não costumam ler em sua rotina diária assuntos que tratam o 

tema abordado, as informações obtidas pelos estudantes são através de livros didáticos 

ou outras fontes de notícias veiculadas a TV ou internet e quase sempre por fontes 

terciárias e de pouca profundidade de conteúdo, já que são informações a serem lidas 

por pessoas leigas. Atrelar o conteúdo escolar com a vivência do aluno é o propósito do 

uso do tema gerador incentivado por Freire.  

Durante todo o momento, as respostas fornecidas pelos alunos são genéricas, ou 

seja, sem a utilização de nenhuma palavra que referenciasse o uso de um conhecimento 

científico, apenas a utilização do senso comum. 

 

Aulas 4 e 5: Nessas duas aulas inicou-se o conteúdo químico com reações de 

oxirredução. Objetivando que o aluno compreendesse os fenômenos da oxidação e 

redução. O conceito e o cálculo do número de oxidação dos elementos químicos e 

substâncias precisou ser relembrado. Os alunos apresentaram um pouco de dificuldade 

para escrever os valores de número de oxidação dos elementos. Por este motivo foi 

acrescentado ao manual do professor que se encontra em anexo a parte de revisão de 

números de oxidação. 

 Estas aulas foram expositivas e interativas, como recurso didático foi utilizado o 

quadro branco. Como está demonstrado no manual do professor em anexo foram 

apresentadas reações de oxirredução no quadro branco e os estudantes eram convidados 

a escrever o número de oxidação de cada elemento químico, no quadro. A participação 

foi excelente e em seguida solicitei que identificassem os elementos que haviam 
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oxidado e reduzido na reação. Se interessaram muito com o exemplo da reação da 

fotossíntese, ser uma reação de oxirredução. E quando já conseguiam identificar os 

elementos que haviam ganhado e perdido elétrons adicionei o conceito de agentes 

oxidante e redutor. Sempre identificando pela variação do número de oxidação. Toda a 

sequência das aulas está descrita no manual do professor em anexo.  

 Durante a realização das atividades de aula foi possível verificar que houve 

compreensão pela maior parte dos educandos dos conceitos referentes à reações de 

oxirredução.  

 

Aulas 6 e 7: Nessas duas aulas foram abordados conteúdo de pilhas. Objetivando que o 

aluno conseguisse identificar o cátodo, o ânodo e escrever as semirreações e a equação 

global de uma pilha. Compreendendo o funcionamento do dispositivo eletrônico 

através da transferência de elétrons. 

Nestas aulas utilizei como recurso didático slides em power point, para melhor 

demonstrar o esquema das pilhas de Volta e de Daniell, além do quadro branco.  

Como nas aulas anteriores havia trabalhado o conceito de transferência de 

elétrons em uma reação química. Os alunos conseguiram relacionar o sentido do fluxo 

de elétrons com a identificação dos eletrodos. A identificação dos eletrodos sempre 

associada o sentido do fluxo de elétrons e também as semirreações. A equação global 

foi mais trabalhosa para os educandos pois havia a necessidade de realizar o 

balanceamento do número de elétrons. Como as semirreações foram muito bem 

trabalhadas não houve problemas na assimilação do conteúdo.  

Durante a realização da atividade em sala de aula os educandos se sentaram em 

duplas para um auxiliar o outro, essas atividades estão descritas no manual do professor 

que está em anexo. A formação coletiva tem o foco na aprendizagem e no 

desenvolvimento da turma, não somente no ensino de conteúdos. 

É claro que nem tudo deve ser feito de forma coletiva, pois são igualmente 

essenciais a exposição do professor e tarefas individuais de crianças e jovens, mas é 

preciso compor esses momentos articulando com coerência as ações pessoais e 

coletivas. Essa construção conceitual e afetiva depende do trabalho em grupo, em que se 

desenvolvem afinidade e confiança, identificam-se potencialidades e aprende-se com os 

demais. Com a diversificação do planejamento, são contempladas as diferentes 

necessidades e propensões dos alunos (MENEZES, 2009). 

 



65 

 

A partir deste momento foram interrompidas as aulas presenciais devido a 

pandemia do novo coronavírus e não foi possível dar sequência a aplicação da 

sequência didática conforme havia planejado.  

 

Aulas 8 e 9: Durante essas aulas seria dada sequência ao conteúdo de pilhas, 

trabalhando o cálculo de potencial de uma pilha através dos valores de potencial de 

redução de cada espécie química.  

 Seria iniciada a explicação utilizando a tabela de potenciais de redução, qual 

elemento que compunha a pilha iria oxidar ou reduzir e em seguida apresentaria as 

semirreações, em sequência apresentar a fórmula do cálculo da diferença de potencial 

de uma pilha, potencial de redução maior menos o menor.  

 Nesta etapa da aplicação da sequência didática espera-se que o aluno seja capaz 

de desenhar o esquema de uma pilha e calcular sua diferença de potencial sozinho com 

as semirreações de redução e os valores do potencial de redução de cada espécie 

química. Mas na pesquisa de Lima e Teixeira Júnior (2014) que analisou as dificuldades 

conceituais sobre o conteúdo de eletroquímica de estudantes do Ensino Médio relataram 

que: 

“Quando indagados sobre a 

representação da pilha de Daniel foi 

possível observar que 14,3% dos 

alunos não tentaram esboça-la. Já 

metade dos alunos representou de 

forma correta identificando todos os 

elementos presentes nesta pilha e 

10,7% representaram com alguns erros 

entre esses se destacaram a falta da 

ponte salina, 7,1% identificaram todos 

os elementos de forma correta, 57,1% 

deixaram a questão incompleta 

identificando apenas os agentes 

redutores e oxidantes ou o cátodo e o 

ânodo” (LIMA e TEIXEIRA 

JÚNIOR, 2014, p. 01).   
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O estudo dos autores demonstra a dificuldade que os alunos encontram em 

relacionar o conteúdo de eletroquímica com o conhecimento adquirido no dia a dia 

através da utilização de pilhas. 

 

Aula 10: A proposta é trabalhar o tema corrosão e proteção de metais através de um 

texto paradidático, que se encontra no manual em anexo com toda a sequência didática. 

E após a leitura do texto abrir uma discussão em sala de aula  abordando assuntos como 

é feito o casco dos navios, eletrodo de sacrífico, materiais feito de metal utilizados no 

cotidiano que não enferrujam. Todos assuntos relacionados ao texto.  

 A problematização de um tema durante a aula se configura como uma estratégia 

que possibilita maior participação dos estudantes na busca por resposta entre um 

problema real, que pode ser utilizado para discutir conceitos de um determinado 

conteúdo de ensino foco da aprendizagem naquele momento. Essa estratégia se 

configura como positiva ao processo de ensino e aprendizagem da química, por 

promover situações que dinamizam as aulas, possibilitando aos discentes momentos de 

novas perguntas, novos exemplos, novas dúvidas, novos questionamentos, sobre as 

possíveis alternativas e posicionamentos inerentes aos problemas, os quais contribuem 

para alcançar o objetivo desejado. Também se configura como uma estratégia 

metacognitiva, na busca por levar o aluno a pesquisar sobre situações que os deixe 

consciente das formas de resolver um problema, contribuindo para este aprender a 

aprender e conscientizar-se dos processos utilizados, dos erros e acertos e, ainda, 

conseguir superar e explicar como aprendeu, e da mesma forma, facilitar o diálogo 

reflexivo/construtivo, que pode ser considerado um fundamento epistemológico no 

trabalho com as tarefas-problema (NUÑEZ, MARUJO, MARUJO, DIAS, 2004, p. 

155).    

 

Aulas 11 e 12: Estas aulas foram fundamentadas na demonstração do interior de uma 

pilha comum e apresentar todos os tipos de pilhas e baterias para ilustrar o 

funcionamento da mesma. As partes que constituem esse dispositivo eletrônico. Logo, 

essa atividade continha um resumo descrevendo todos os tipos de pilhas e baterias 

disponíveis no mercado. No Youtube existem vários vídeos onde há a demonstração da 

abertura de uma pilha de carbono para os professores que não se sintam a vontade em 

realizar a demonstração presencialmente.  
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Para realização desse momento, o professor deve encaminhar as turmas, uma de 

cada vez ao laboratório de ciências ou um local bem arejado da escola. Esse ambiente 

deve possuir uma mesa grande e as cadeiras dos alunos devem estar dispostas como um 

semicírculo para garantir a visualização de todos enquanto o professor realiza a 

demonstração.  

Os estudantes deverão demonstrar empolgação com a realização da atividade. 

Para Giordan (1999), a experimentação desperta interesse dos alunos, 

independentemente do nível de escolarização, uma vez que esta tem caráter motivador, 

lúdico, vinculado aos sentidos. Em decorrência disso, a experimentação pode aumentar 

a capacidade de aprendizado. Em concordância ao que foi mencionado anteriormente, 

Guimarães (2009) relata que a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a 

criação de problemas reais, que permitam a contextualização e o estímulo de 

questionamentos de investigação.  

Dessa forma seria uma oportunidade aos discentes de gerar significado sobre o 

conhecimento que está sendo produzido. O custo para a realização da experimentação é 

baixo, o material utilizado está presente no cotidiano de todos. 

Este tipo de atividade pode sinalizar a ocorrência de uma diferenciação 

progressiva, fazendo com que os estudantes consigam integrar novos significados às 

suas observações.  

 

3º Momento: Parte Prática  

 

Aulas 13 e 14: Como estas aulas dariam início a preparação para a apresentação dos 

trabalhos dos alunos. Seria elaborada uma oficina para estimulá-los a participar do 

evento com interesse e motivação. 

 Primeiramente seria aplicada uma atividade lúdica para os estudantes, um caça-

palavras, que está disponível no manual em anexo. Todas as palavras que deverão ser 

encontradas estão relacionadas ao tema central, que é o correto descarte de resíduos 

eletrônicos. 

 Depois da atividade lúdica, será distribuído um texto paradidático onde será feita 

uma leitura compartilhada sobre como devemos descartar corretamente os dispositivos 

eletrônicos que não utilizamos mais em nossas residência e em seguida o professor deve 

projetar, utilizando um data show, a reportagem em que o presidente da república 

regulamenta a lei que estabelece a política nacional de resíduos sólidos, abordando o 
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tema logística reversa. Os dois textos estão disponíveis no manual do professor em 

anexo. 

 Para finalizar a oficina, o professor deverá dividir a turma em grupos para que os 

discentes elaborem uma campanha ou um seminário para disseminar as informações 

adquiridas em todas as turmas do colégio. O professor tem que orientar todo a 

preparação do material que os alunos irão apresentar. Podem ser feitos cartazes, folders 

e até mesmo apresentações orais como seminários. O prazo para a confecção dos 

trabalhos deve ser de 15 dias. 

A aprendizagem significativa, diferencia progressivamente os novos 

conhecimentos mas também é necessário que ocorra a reconciliação integradora:      

             

Quando aprendemos de maneira                 

significativa temos que 

progressivamente diferenciar 

significados dos novos conhecimentos 

adquiridos a fim de perceber 

diferenças entre eles, mas é preciso 

também proceder a reconciliação 

integradora. Se apenas diferenciarmos 

cada vez mais os significados, 

acabaremos por perceber tudo 

diferente. Se somente integrarmos os 

significados indefinidamente, 

terminaremos percebendo tudo igual. 

Os dois processos são simultâneos e 

necessários à construção cognitiva, 

mas parecem ocorrer com intensidades 

distintas. A diferenciação progressiva 

está mais relacionada à aprendizagem 

significativa subordinada, que é  mais 

comum, e a reconciliação integradora 

tem mais a ver com a aprendizagem 

significativa superordenada que ocorre 

com menos frequência (MOREIRA, 

2012, p. 07).   

 

Aulas 15 e 16:  Para estas aulas foi reservado a aplicação do jogo. O jogo tem o nome de 

“Eletroquímica na roleta”. O jogo reúne questões com os conteúdos sobre os fenômenos 
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de oxirredução, pilhas, logística reversa e descarte correto de resíduos sólidos 

eletrônicos.  

 A turma deve ser dividida em dois grupos, a roleta pode ser fixada no quadro 

branco e cada grupo elege um representante que na sua vez irá girar a roleta. De acordo 

com o assunto sorteado o professor entrega o conjunto de cartas-pergunta, que 

apresentam cores diferentes por tema, e o grupo tem um tempo cronometrado para 

responder. O grupo que acertar a resposta do maior número de perguntas vence o jogo. 

O gabarito das cartas-pergunta é de poder do professor. Como mediador ele dirá se o 

grupo acertou ou não a resposta. Todo material necessário para a aplicação do jogo está 

disponível no manual do professor em anexo. 

Segundo Cavalcanti e Soares (2010) ressaltam que “uso do ludismo na avaliação 

da aprendizagem faz com que os alunos revejam conteúdos que para eles não ficaram 

bem aprendidos e compreendidos”. Assim, o professor tem a possibilidade de avaliar a 

aprendizagem de seus alunos por meio de atividades lúdicas. Nesse jogo, a verificação 

da resposta correta para pontuação, dadas pelos alunos, durante o jogo, é uma maneira 

do professor acompanhar os acertos e os erros nas questões sobre os fenômenos de 

oxirredução, pilhas, logística reversa e descarte correto de resíduos sólidos eletrônicos.  

Durante o andamento do jogo, poderá se observar uma maior interação entre os 

participantes conforme destaca Cunha (2012): “os jogos melhoram a socialização em 

grupo”. Assim como o interesse pelo tema aumenta para responder corretamente as 

questões e vencer o jogo. 

Nesse sentido, Cunha (2012) aponta que “a utilização de jogos didáticos faz com 

que os alunos trabalhem e adquiram conhecimentos sem que percebam, pois, a primeira 

sensação é a alegria pelo ato de jogar”. Ainda assim destacamos a importância do 

equilíbrio função lúdica e educativa do jogo, “sendo uma atividade prazerosa com 

apreensão conhecimento, habilidades e saberes” (Kishimoto,1996) apud (Cunha, 2012). 

Sendo assim, o jogo pode ser considerado um recurso pedagógico para tornar as aulas 

de Química mais prazerosa e dinâmicas. 

 

Aulas 17 a 19: Estas aulas seriam usadas para os alunos do 3º ano realizar a 

apresentação de seus trabalhos para o professor (oficina, seminário ou banners). O 

professor poderia fazer alguns ajustes, se necessário. Para posteriormente realizar a 

conscientização sobre o tema com as outras turmas do colégio, ou seja, os estudantes 

apresentariam seus trabalhos para a comunidade escolar. 
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Neste enfoque da aprendizagem, os professores devem ter uma ação pedagógica 

inovadora, reflexiva onde possamos dar espaço para que nossos alunos realmente 

produzam seus conhecimentos para a formação de um sujeito cognoscente crítico, 

reflexivo e inovador e que tenha um bom relacionamento como pessoa. Quando o aluno 

realmente produz o seu conhecimento com autenticidade, criticidade, criatividade, 

dinamismo, entusiasmo, ele questiona, investiga, interpreta a informação, não apenas a 

aceita como uma imposição.  

Para que o discente realmente internalize conhecimentos, é preciso que aprenda 

participando, formulando problemas, refletindo, agindo, investigando, construindo 

novos conhecimentos e informações, problematizando, seguindo uma trilha 

motivacional e, que o professor ao trabalhar os conteúdos possa tornar o ensino atrativo 

e de qualidade, despertando a conscientização de uma nova maneira de ensinar, levando 

os alunos a descobrir, investigar, discutir, interpretar, raciocinar, e cujos conteúdos 

devem ser conectados a uma problemática do contexto social, político e econômico do 

mesmo. 

Aula 20: Durante 20 minutos dessa aula seria aplicado o questionário final com a 

finalidade de avaliar se os alunos haviam assimilado os conhecimentos trabalho e 

gostado da metodologia aplicada. 

 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conteúdo de Eletroquímica, geralmente considerado de difícil entendimento 

pelos alunos do ensino médio, foi abordado, nesse trabalho, por meio de uma sequência 

didática enfocando um tema de contexto ambiental muito relevante para a sociedade. 

Explorando os conhecimentos prévios dos alunos e investigando suas concepções 

alternativas. 

A aplicação da sequência didática, proposta como objetivo geral, é apresentada 

como um recurso pedagógico educacional para aprender sobre os fenômenos de 

oxirredução, pilhas e descarte correto de resíduos sólidos eletrônicos de maneira mais 

dinâmica, atrativa e motivadora da aprendizagem. 

Na investigação das concepções sobre os fenômenos que ocorrem na reação de 

oxirredução da pilha e o seu descarte após o uso, a análise das respostas obtidas no 

questionário de conhecimentos prévios mostrou uma deficiência na apropriação de 

conceitos e linguagem química, e também a falta de conscientização ambiental. 
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Essas mesmas concepções são citadas em diversas pesquisas do tema na 

literatura, de modo que o conhecimento delas, por parte do professor, permite a adoção 

de uma metodologia mais adequada para superar essas dificuldades. 

Desta maneira a introdução de textos paradidáticos, demonstração de fenômenos 

e uso de jogos, nas aulas de Química, são recursos pedagógicos, ou seja, uma nova 

estratégia para tratar a Eletroquímica e a Educação Ambiental juntas, aproximando os 

conteúdos vistos em sala de aula de problemas da sociedade em uma atividade mais 

prazerosa. Além da possibilidade de revisão e a fixação dos conceitos de oxirredução 

nas questões apresentados no jogo, diferentemente do modelo tradicional de assimilação 

dos conteúdos. 

A experiência vivenciada durante a aplicação de uma sequência didática 

inovadora, com vários recursos proporciona grande interação entre os participantes o 

que promove a socialização do grupo, enquanto a apreensão e compreensão de 

conceitos de modo diferenciado desperta o interesse pelo tema. 

A expectativa, desse trabalho é mostrar que o uso de textos paradidáticos, 

experimentação e jogos didáticos, nas aulas de Química, oferece possibilidade de 

aprendizagem dos conceitos químicos, de maneira significativa, divertida e lúdica.  

Em suma, cabe ao professor adotar a prática de investigar concepções 

alternativas em suas aulas envolvendo outros temas da disciplina de Química 

contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem desta Ciência. 
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APÊNCIDE A - Manual Prático para Elaboração de Atividades de Ensino de Educação 

Ambiental Usando a ELETROQUÍMICA 

 

 

Introdução: Esta sequência didática utilizará textos paradidáticos, vídeos e uma 

demonstração prática como ferramenta motivadora para auxiliar no ensino de Educação 

Ambiental dentro do Ensino de Eletroquímica. A sequência de aulas deverá ser 

ministrada com foco no uso de abordagens tecnológicas. Diante da grande possibilidade 

de aplicações, este trabalho foca nos impactos ambientais gerados pelo inadequado 

descarte de resíduos sólidos eletrônicos como pilhas e baterias na motivação para o 

estudo da química.  Este trabalho não tem a intenção de oferecer um curso completo de 

descarte de todos os tipos de resíduos sólidos. Mas sim apresentar as principais 

consequências ao meio ambiente e ao organismo humano sobre o descarte errôneo 

destes, e algumas configurações simples que podem ser utilizadas como ferramenta 

motivadora auxiliar no ensino das teorias de química em especial ao conceito de pilha. 

Nesta sequência deve ser abordado o tema educação ambiental em especial o 

descarte de resíduos sólidos eletrônicos como pilhas e baterias, distribuídos no decorrer 

de vinte aulas de 50 minutos da seguinte forma: 
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Aplicação da Sequência Didática 

 

1ª Etapa 

Apresentação da sequência didática, esclarecimentos e eventuais dúvidas; aplicação do 

Questionário Diagnóstico Inicial (sondagem sobre o tema com os alunos). 

 

A primeira aula consiste em uma apresentação referente à sequência didática 

proposta. Sugere-se a aplicação de um questionário inicial com perguntas referentes à 

conhecimentos prévios do estudante sobre o descarte de pilhas e baterias. O intuito 

desta pesquisa é instigar o aluno a pensar sobre como ele dispõe os resíduos gerados e 

se é um consumidor consciente, além de conseguir identificar o nível de interesse pelo 

assunto e também verificar o nível de consciência ambiental que eles possuem no 

assunto. Em seguida, poderá ser realizada uma conversa informal sobre a 

responsabilidade das empresas em relação ao descarte do material que ela produz.  

Questionário Inicial  

1) Você sabe qual o processo químico que ocorre dentro de uma pilha para que ela 

funcione? 

(  ) Sim          (  ) Não 

2) Em sua casa há consumo de materiais eletrônicos que utilizem pilhas  e baterias? 

(  ) Sim          (  ) Não 

3) Você sabia que dentro de pilhas e baterias há metais presentes? 

 (  ) Sim         (   ) Não    

4) Como você e sua família descartam o resíduo sólido eletrônico (pilhas e baterias) de 

sua casa? 

 (  ) lixo comum          (  ) em lugar apropriado 

5) Você sabe que existe uma maneira correta de descartar esse tipo de lixo? 

(  ) Sim          (  ) Não 

6) Você já ouviu a expressão educação ambiental? 

(  ) Sim          (  ) Não 

7) Conhece o significado da sigla 4Rs? 

(  ) Sim          (  ) Não 
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2ª Etapa 

Fundamentação teórica 

 

Nesta parte será abordada a educação ambiental como um tema transversal dentro do 

conteúdo de eletroquímica. O intuito é fazer o estudante resignificar suas escolhas no 

dia a dia e entender que suas ações geram impacto na vida de sua comunidade como um 

todo. 

O aluno irá compreender a dimensão de certas atitudes erradas através da leitura de 

textos paradidáticos, do estudo conteúdo, vídeos, pesquisa e atividades para serem 

realizadas em sala de aula e atividades para casa.  

As atividades que constam ao final de cada aula podem ser usadas como parte da 

avaliação, o processo avaliativo deve ser gradual e com aumento de sua complexidade. 

Inicialmente o valor de cada atividade deverá ser comunicado ao aluno, fazendo com 

que ele perceba que cada atividade é importante e poderá ajudá-lo ao final do bimestre. 

 

Leitura individual da reportagem: “Análises confirmam contaminação do Rio Paraopeba 

por metais pesados”.  

Em sequência realizar a atividade que consiste em solicitar aos alunos que respondam 

algumas questões para iniciar uma roda de conversa sobre o assunto. 

Disponível em:  

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026585/analises-

confirmam-contaminacao-do-rio-paraopeba-por-metais-pesados.shtml Acesso em: 11 

fev. 2020. 
 

Sugestão de questões para iniciar a roda de conversa: 

 

1) O que são metais pesados? 

2) Represente o símbolo químico dos metais citados no texto. 

3) Porque não é recomendável utilizar a água do rio Paraopeba? 

4) O governo brasileiro realiza algum tipo de fiscalização nas águas dos rios dos 

território nacional? 

5) Você consegue citar exemplos de materiais usados em seu cotidiano que contenham 

metais pesados? 

6) Indique os impactos ambientais que os metais pesados podem provocar. 

 

 
 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026585/analises-confirmam-contaminacao-do-rio-paraopeba-por-metais-pesados.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026585/analises-confirmam-contaminacao-do-rio-paraopeba-por-metais-pesados.shtml
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Análises confirmam contaminação do Rio Paraopeba por metais pesados 

Foram encontrados chumbo total e mercúrio total - 21 vezes ao limite permitido pelas normas 

ambientais 

Por: Luiz Ribeiro 
 

Uma alta concentração de metais pesados no Rio Paraopeba, após o rompimentos da 

barragem de rejeitos de minérios B1 do Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho, na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. A contaminação foi confirmada em boletim divulgado pelo 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) sobre o monitoramento da qualidade da água do 

rio, realizado pelo órgão, juntamente com Agência Nacional de Águas (IGAM), Serviço 

Geológico do Brasil (CPMR) e a Copasa, desde o desastre, ocorrido sexta-feira passada. 

Foram verificadas as maiores concentrações de chumbo total e mercúrio total no Rio 

Paraopeba – 21 vezes maior do que o limite permitido pelas normas ambientais. Também foram 

constadas a presença no rio de outros metais como níquel, cádmio e zinco, acima dos valores que 

podem ser tolerados. Nesta quinta-feira, o Governo do Estado divulgou nota oficial, informando 

que, devido aos “resultados iniciais” do monitoramento realizado no Rio Paraopeba, após o 

rompimento da barragem de rejeitos de minério da Vale, a água do manancial “apresenta riscos à 

saúde humana e animal”.  

O Governo Estadual informou ainda que, diante dos resultados e, “por segurança à 

população”, os órgãos responsáveis pelo monitoramento “não indicam a utilização da água bruta 

do Rio Paraopeba para qualquer finalidade, até que a situação seja normalizada. Deve ser 

respeitada uma área de 100 metros das margens.” 

          “O contato eventual não causa risco de morte. E para os bombeiros, que têm 

trabalhado em contato mais direto com o solo, a orientação da Saúde é para que utilizem todos os 

equipamentos de segurança”, orienta a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Semad). 

A Agência Nacional de Águas informou que, também por meio de nota, que no 

monitoramento realizado pelo IGAM, após o desastre de Brumadinho, “evidenciou a presença de 

metais em concentração superiores àquelas estabelecidas nas regras de enquadramento do rio”. 

De acordo com o último boletim do IGAM, divulgado quarta-feira à noite, foram 

observadas maiores concentrações de chumbo total e mercúrio total na estação de captação da 

Copasa em Brumadinho (a 19,7 quilômetros da barragem) e em outro ponto, Fecho do Funil (a 

24,2 quilômetros do local do desastre), no sábado, dia posterior à tragédia. As concentrações dos 

dois metais constadas foram “21 vezes o valor do limite de classe”, diz o resultado da análise 

feita pelo Instituto. 

Por outro lado, a Agencia Nacional de Águas informou que a análise feita pelas entidades 

estaduais e federais que monitoram a qualidade da água no Rio Paraopeba “aponta o decaimento 

da concentração” dos metais pesados no manancial Lembra que “comportamento semelhante foi 

apurado no Rio Doce, por ocasião do rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em 

Mariana, em 5 de novembro de 2015.
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Após o aluno realizar a leitura individual do texto, responderá as questões a seguir, 

podendo utilizar seu smartphone para pesquisar na internet informações que o auxiliem 

a responder satisfatoriamente os questionamentos. 

 

1) No texto que você acabou de ler está 

escrito a expressão metais pesados. 

Você consegue explicar o conceito 

dessa expressão? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

2) Durante a leitura da reportagem foi 

citado o nome de vários elementos 

químicos. Represente o símbolo 

químico destes elementos. 

________________________________

________________________________ 

 

3) Porque não é recomendável utilizar a  

água do rio Paraopeba?  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

4) O governo brasileiro realiza algum 

tipo de fiscalização sobre a qualidade 

das águas dos rios que são captadas para 

abastecer nossas residências? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

5) Você consegue citar exemplos de 

materiais usados em seu dia a dia que 

contenham metais pesados? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

6) Indique alguns impactos ambientais 

que os metais pesados podem provocar. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________  
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Tema: Reações de oxirredução. 

Objetivo: O aluno compreender os fenômenos da oxidação e redução. 

 

Conceito: Reações de oxirredução são aquelas em que há transferência de elétrons entre 

as espécies químicas envolvidas.  

 

Exemplificação 

 

 

Fe0 (S)  +  2 H1+ Cl1- (aq)  →  Fe 2+ Cl2
1-

 (aq)   +  H0 2 (g) 

 

 

 

 

Fe0                                               Fe 2+  + 2 e-  perdeu elétron _  OXIDAÇÃO  

(o nox do ferro passou de 0 para 2+, perdendo elétrons. Sofreu oxidação) 

 

2 H1+ + 2 e-                                 H2
0   ganhou elétron _ REDUÇÃO           

(o nox do hidrogênio passou de 1+ para 0, ganhando elétrons. Sofreu redução) 

 

 

➢ Revisão de Número de Oxidação (NOX) 

 

A transferência de elétrons é evidenciada pela mudança de carga elétrica real 

(número de oxidação) do elemento químico na comparação entre as substâncias 

reagentes e produtos.   

 O NOX é a carga elétrica que um átomo de um elemento adquire quando 

participa de uma ligação. Se a ligação for iônica, será a sua carga real, mas se for 

uma ligação covalente (molecular), corresponderá ao caráter parcial que o 

elemento adquiriria se a ligação fosse rompida e o par de elétrons ficasse com o 

elemento mais eletronegativo.  

A eletronegatividade é a tendência que um elemento tem de atrair elétrons, e o 

NOX está intimamente ligado a esse conceito (Usberco, Salvador, 2003). 

Aumentou a carga 

Diminuiu a 

carga 

Troca de 

elétrons 

caracterizando 

o processo de 

oxirredução. 
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REGRAS BÁSICAS PARA O CÁLCULO DO NOX 

 

• Substâncias simples: o NOX sempre é igual a zero.  

Exemplos: H2, Fe, O2, Na, Zn, Al... 

• Íons monoatômicos (formados por um único tipo de átomo): o NOX é igual à 

própria carga do íon. 

Exemplos: Fe2+, Na1+, Zn2+, Al3+, Cl1-... 

• Íons compostos: A soma dos NOX dos elementos químicos que compõem o íon 

é sempre igual à sua carga. 

Exemplos: SO4
2-, NH4

1+, PO4
3-, CO3

2-... 

• Substâncias compostas: A soma dos NOX dos elementos químicos que 

compõem a substância é sempre zero. 

Exemplos: Na2SO4, H3PO4, CaCO3, ZnCl2... 

 

Considerações 

 

• H: o hidrogênio, em quase todos os casos, encontra-se com o NOX igual a +1. Ele só 

terá o NOX -1 se estiver ligado a metais, que são menos eletronegativos que ele; 

• O: o oxigênio possui NOX -2 na maioria das substâncias, mas existem algumas 

exceções: seu NOX será -1 em peróxidos, -1/2 em superóxidos e pode ser +2 ou +1 em 

fluoretos; 

• Metais alcalinos (elementos da família 1: Li, Na, K, Rb, Cs): sempre que estiverem 

em substâncias compostas, eles terão o NOX +1; 

• Metais alcalinoterrosos (elementos da família 2: Be, Mg, Ca, Sr, Ba): sempre que 

estiverem em substâncias compostas, eles terão o NOX +2; 

• Halogênios (elementos da família 17: F, Cl, Br, I) → sempre que o halogênio for o 

elemento mais eletronegativo, que é na maioria dos casos, ele terá o NOX -1. 

 

SUGESTÃO: 

Escrever algumas reações de oxirredução no quadro branco e assim 

esclarecer as dúvidas dos alunos, tais com: 

 

 

            +1  -2                0            +1 -2               +1 +6 -2             +1 -1 

Ex1:  H2S   +    Br2  + H2O   →  H2SO4   +  HBr 

0              +2 +6 -2                 +3     +6 -2                     0 

Ex2:   Fe   +  CuSO4    →   Fe2(SO4)3    +   Cu 
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Reações importantes, tais como a fotossíntese, a corrosão dos metais (como o 

enferrujamento) e as reações que ocorrem dentro das pilhas e baterias (estudadas na 

eletroquímica), são exemplos de reações de oxirredução no dia a dia. 

Reação da fotossíntese: 6 CO2(g) + 6 H2O(l) → C6H12O6(aq)  + 6 O2(g) 

Cobre metálico mergulhado em solução de nitrato de prata:  

                                     Cu(s) + 2 AgNO3(aq) → Cu(NO3)2(aq) + 2 Ag(s) 

 

 Após os esclarecimentos, entrar com o conceito de agente oxidante e agente redutor. 

Agente Redutor: Aquele que sofre oxidação, provoca a redução e aumenta o seu 

número de nox. É o que perde elétrons. 

Agente Oxidante: Aquele que sofre redução, provoca a oxidação e diminuiu o seu 

número de nox. É o que ganha elétrons. 

 

Escrever novamente a reação de oxirredução utilizada na exemplificação e identificar o 

ferro metálico como agente redutor e o ácido clorídrico como agente oxidante. 

1)    

 

Fe0 (S)  +  2 H1+ Cl1- (aq)  →  Fe2+ Cl2
1-

 (aq)   +  H0 2 (g) 

 

 

Logo, Agente oxidante: HCl 

          Agente redutor: Fe 

        

2)         +4 -2                 +1 -2                  0   +1   -2                        0 

          6 CO2(g) + 6 H2O(l) → C6H12O6(aq)  + 6 O2(g) 

Logo, Agente oxidante: CO2 

          Agente redutor: H2O 

 

3)      0                   +1 +5 -2                     +2  +5 -2                         0 

        Cu(s) + 2 AgNO3(aq) → Cu(NO3)2(aq) + 2 Ag(s) 

Logo, Agente oxidante: AgNO3 

          Agente redutor: Cu 

 

REDUZIU 

OXIDOU 
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1) Identifique os agentes oxidante e redutor nas reações de oxirredução listadas abaixo. 

 

a) Ni(s) + Cu2+
(aq) → Ni2+

(aq) + Cu(s) 

 

b) Zn(s) + 2 HCℓ(aq) → ZnCℓ2(aq) + H2(g) 

 

c) Fe(s) + CuSO4(aq) → Fe2(SO4)3(aq) + Cu(s) 

 

d) 4 Fe(s) + 3 O2(g) →  2 Fe2O3(s)  

 

 

2) O sódio metálico reage com a água, segundo a equação: 

                     

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + 1H2 

 

Escreva V para verdadeiro e F para falso. 

(  ) O sódio é o agente redutor. 

(  ) Os átomos de hidrogênio apresentam aumento do número de oxidação. 

(  ) A água é o agente redutor. 

(  ) O sódio apresenta um aumento em seu número de oxidação. 

(  ) O hidrogênio da água é oxidado pelo sódio. 

(  ) O sódio sofre oxidação. 

 

RESPOSTAS: 

1) a) Agente oxidante: Cu+2 e agente redutor: Ni 

     b) Agente oxidante: HCl e agente redutor: Zn 

c) Agente oxidante: CuSO4 e agente redutor: Fe 

d) Agente oxidante: O2 e agente redutor: Fe 

2) V, F, F, V, F e V. 
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Tema: Pilhas 

Objetivo: O aluno conseguir identificar o cátodo, o ânodo, escrever as semi-reações de oxidação 

e redução, e a equação global da pilha. 

 

Introdução: A partir deste momento será abordada a parte da química denominada 

eletroquímica, que engloba não só os fenômenos envolvidos na produção de corrente a partir de 

transferência de elétrons ocorrida em reações de oxirredução, mas também a utilização de 

corrente elétrica na produção dessas reações. É dividida em duas partes: pilhas e baterias, e 

eletrólise. 

 

 

PILHAS E BATERIAS 

 

Conceito: São dispositivos nos quais uma reação espontânea de óxido-redução produz corrente 

elétrica. 

A primeira pilha elétrica foi construída em 1800, pelo cientista italiano Alessandro 

Volta. Era constituída por conjuntos de uma placa metálica de zinco e outra de cobre e algodão 

embebido em solução eletrolítica que conduz corrente elétrica. O conjunto de placa de metal e 

algodão recebeu o nome de cela eletrolítica e cada placa de metal de eletrodo.  

Volta utilizou zinco e cobre para elaborar sua pilha. Os elétrons fluem da lâmina de 

zinco (Zn) para a de cobre (Cu), mantendo a passagem de corrente elétrica por um pequeno 

período, o que foi evidenciado por uma lâmpada acesa. 

ESQUEMA DA PILHA DE VOLTA: 

                       

Fonte: http://www.sta-eletronica.com.br/artigos/baterias-em-geral/informacoes-basicas/a-historia-das-

baterias. Acesso em 13/03/2020. 

  

Em 1836, John Frederick Daniell aperfeiçoou o experimento de Volta dividindo 

a cela eletrolítica em duas semicelas. Os eletrodos foram unidos por um fio condutor e 

http://www.sta-eletronica.com.br/artigos/baterias-em-geral/informacoes-basicas/a-historia-das-baterias
http://www.sta-eletronica.com.br/artigos/baterias-em-geral/informacoes-basicas/a-historia-das-baterias
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as duas semicelas unidas por uma ponte salina que continha solução saturada de sulfato 

de potássio (K2SO4). Portanto podemos concluir que através do fio condutor existe um 

fluxo de elétrons gerado pela reação de oxidorredução que possibilita a lâmpada ficar 

acesa. 

 

ESQUEMA DA PILHA DE DANIELL: 

                                               

Fonte: https://www.manualdaquimica.com/fisico-quimica/pilha-daniell.htm. Acesso em 13/03/2020. 

 

Pelo esquema da pilha podemos realizar as seguintes observações: 

 

• Semicela de Zn:         Zn(s) → Zn2+
(aq)  + 2e- 

        Eletrodo Zn/Zn2+    :     a massa da barra diminui; 

                                           o Zn sofre oxidação; 

               ânodo                  a concentração de Zn2+
(aq) aumenta.    

         (polo negativo)   

     

• Semicela de Cu:        Cu2+
(aq)  + 2e-

  →  Cu(s)   

        Eletrodo Cu2+/Cu  :     a massa da barra aumenta; 

                                           o Cu2+
(aq) sofre redução; 

                  cátodo              a concentração de Cu2+
(aq) diminui.    

             (polo positivo) 

 

O processo global ocorrido na pilha pode ser representado pela equação global, que é 

obtida pela soma das semirreações: 

 

https://www.manualdaquimica.com/fisico-quimica/pilha-daniell.htm
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ânodo:    Zn(s) → Zn2+
(aq)  + 2e- 

                                             cátodo:     Cu2+
(aq)  + 2e-

  →  Cu(s)   

                                   reação global:    Zn(s) + Cu2+
(aq)  → Zn2+

(aq) + Cu(s)   

 

Por convenção mundial, as pilhas são representadas da seguinte maneira: 

                                             Ânodo                    Cátodo 

                                           Oxidação                 redução 

                                      A → Ax+  + x e-           Bx+ + x e- → B                                                                                             

 

                                                          Ponte salina 

 

Usando esta notação, a pilha de Daniell pode ser representada por: 

Zn/Zn2+ // Cu2+/ Cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos estudar outra pilha. 

 

Para ficar ainda mais claro para os alunos, desenhe no quadro branco o esquema 

da pilha Cu/Cu2+//Ag1+/Ag. 

 

Entendo melhor sobre a ponte salina 

 

A finalidade da ponte salina é manter as duas semicelas eletricamente neutras através da 

migração de íons (corrente iônica). 

Na semicela de zinco na pilha de Daniell, devido à oxidação do zinco, a solução passa a 

apresentar excesso de cargas positivas [Zn2+
(aq)], o que é neutralizado pela migração de íons 

negativos [SO4
2-

(aq)] presentes na ponte salina. Na semicela de cobre, devido a diminuição de íons 

Cu2+
(aq), a solução passa apresentar excesso de cargas negativas [SO4

2-
(aq)], o que é neutralizado 

pela migração de íons positivos [K1+
(aq)] presentes na ponte salina. 

A ponte salina pode ser substituída por uma placa de porcelana porosa.
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Solicite que eles participem da aula identificando quem são os polos positivo e 

negativo, inclusive indo até o quadro.  

Após a identificação dos polos, voltar aos conceitos de ânodo e cátodo, sempre 

com a participação dos estudantes e fazendo relação com a pilha de Daniell. Feito isso, 

escrever as semirreações no quadro branco. 

 

RESPOSTAS:  

 

Semirreação de oxidação:  Cu0
(s)   →  Cu2+

(aq)  + 2e- 

Semirreação de redução:   Ag1+
(aq)  + 1e- → Ag0

(s) 

Como o número de elétrons que o cobre está perdendo é maior que o número de elétrons 

que o átomo de prata pode ganhar, realizamos o acerto do coeficiente estequiométrico 

na semirreação de redução. Logo, multiplicamos a semirreações de redução toda por 

dois e teremos: 

Semirreação de oxidação:  Cu0
(s)   →  Cu2+

(aq)  + 2e- 

Semirreação de redução:     2 Ag1+
(aq)  + 2e- → 2Ag0

(s) 

A equação global da pilha pode ser representada por:  

Cu0
(s)  + 2 Ag1+

(aq)  →  Cu2+
(aq)  + 2Ag0

(s) 

Polo 

negativo 

Ânodo 

oxidação 

Polo positivo 

Cátodo 

redução 
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1)  

 
Considerando o esquema para a pilha acima, responda as questões a seguir: 

a) Qual eletrodo é o cátodo? Está sofrendo oxidação ou redução? 

b) Qual eletrodo é o ânodo? Está sofrendo oxidação ou redução? 

c) O eletrodo Zn é o polo positivo ou negativo? E o eletrodo Cr? 

d) Escreva a semi-reação de redução. 

e) Escreva a semi-reação de oxidação. 

f) Escreva a equação global para a pilha. 

g) Ocorre deposição sobre o eletrodo Cr ou sua corrosão? 

h) A concentração de íons Zn2+
(aq)  aumenta ou diminui na solução? 

i) Escreva a notação oficial que representa a pilha. 

j) A pilha é um processo espontâneo ou não-espontâneo? 

 

 

RESPOSTAS: 

a) Cr. Redução. 

b) Zn. Oxidação. 

c) Polo negativo. Polo positivo. 

d) Cr3+
(aq) + 3e- → Cr°(s) 

e) Zn°(s) → Zn2+
(aq) + 2e- 

f) 3 Zn°(s) + 2 Cr3+
(aq)  → 3 Zn2+

(aq) + 2 Cr°(s) 

g) Deposição. 

h) Concentração aumenta. 

i) Zn°(s) / Zn2+
(aq) // Cr3+

(aq) / Cr°(s) 

j) Espontâneo. 

 

 

 

e- 
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Tema: Potencial das pilhas 

Objetivo: Calcular a diferença de potencial de uma pilha. 

 

Introdução: Quando compramos uma pilha, devemos olhar o valor de sua voltagem 

indicado na embalagem para saber a compatibilidade com o aparelho que queremos 

utilizar. Existem vários valores de voltagem e como é calculado esse valor? 

Nas aulas anteriores estudamos que os elétrons fluem do ânodo (onde ocorre a 

oxidação) para o cátodo (onde ocorre a redução), através de um fio externo. Quando 

colocamos o voltímetro nesse fio conseguimos mensurar a força eletromotriz da pilha. 

O valor medido depende das espécies químicas envolvidas, das suas concentrações e da 

temperatura, por este motivo a diferença de potencial (Eº) é medido na chamada 

condição padrão, concentração das espécies igual a 1 mol/L, pressão de 1 atmosfera e 

25ºC. 

 

Conceito: Em uma pilha, a espécie que apresenta maior Ered sofre redução e, portanto, a 

outra espécie, de maior Eoxi, sofre oxidação. 

 

                                                 Eº = Eºred maior - Eºred menor 

ou 

Eº = Eºoxi maior - Eºoxi menor 

 

* Como as pilhas são processos espontâneos seu Eº sempre será maior que zero. 

* A diferença de potencial é uma espécie de força eletromotriz. Mas aqui vamos 

considerar essas duas grandezas como tendo o mesmo valor, porque, em Física, a 

diferença de potencial de um gerador como uma pilha é dada pela fórmula: U = E – r . i, 

sendo que U = ddp, E = força eletromotriz, r = resistência e i = intensidade da corrente 

elétrica. Mas no estudo da eletroquímica, consideramos as pilhas como sendo geradores 

ideais, em que a resistência é igual a zero. Assim, U = E. 

 

RECOMENDAÇÃO: Sempre que for resolver os exercícios escolha uma fórmula para 

calcular a diferença de potencial, para que o aluno consiga assimilar com maior 

facilidade a equação, principalmente se na turma houver aluno incluído. 
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Para a determinação dos potenciais de oxidação e redução 

de diversas espécies químicas, foi escolhido o eletrodo de 

hidrogênio como padrão, que consiste em um fio de platina 

(Pt) no interior de um tubo de vidro preenchido com gás 

hidrogênio (H2), e o tubo imerso em uma solução ácida de 

íons H+ de concentração 1 mol/L, a 1 atm de pressão.  

Por convenção, os potencias de oxidação e redução do gás 

hidrogênio são iguais a zero. 

 

TABELA DE POTENCIAIS DE REDUÇÃO 

 

Fonte: Atkins, Peter; Paula, Julio de. Physical Chemistry for the Life Sciences. Oxford, UK, 2006. 
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Analisando a tabela constatamos que o Eºoxi é numericamente igual ao Eºred, porém com 

sinal contrário. Como os processos são inversos, quanto maior o Eºred de uma espécie, 

menor será sua facilidade em sofrer oxidação, melhor oxidante e vice-versa. 

 

CÁLCULO DA VOLTAGEM (Eº) DAS PILHAS 

 

Eº = Eºred maior - Eºred menor 

 

EXEMPLIFICANDO 

Agora iremos determinar a diferença de potencial (ddp) para a pilha de Daniell estudada 

anteriormente, formada por um eletrodo de zinco e um de cobre. Consultando a tabela, o 

potencial-padrão de redução do cobre é de + 0,34 e do zinco é -0,76 V.  

Como o cobre possui maior potencial de redução, é ele que reduz (ganha elétrons), 

sendo o cátodo, e o zinco oxida-se (perde elétrons), sendo o ânodo: 

Semirreação no ânodo: Zn( s) ↔ Zn2+
(aq) + 2 e- 

Semirreação no cátodo: Cu2+
(aq) + 2 e- ↔ Cu( s) 

Reação Global: Zn( s) + Cu2+
(aq) ↔ Zn2+

(aq) + Cu( s) 

ΔE0 = E0
red (maior) - E

0
 red (menor) 

ΔE0 = 0,34- (-0,76) 

ΔE0 = + 1,1 V 

 

 

1) Determine o valor da ddp da pilha Ca / Ca2+ // Pb2+ / Pb sabendo que: 

Ca2+ + 2 e– → Ca, Eo = – 2,76 V; 

Pb2+ + 2 e– → Pb, Eo = – 0,13 V. 

a) + 2,89 V 

b) + 2,63 V 

c) – 2,89 V 

d) – 2,63 V 

e) + 2,73 V 
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2) (UFSCar-SP)- Dadas as semirreações: 2 Fe2+ → 2 Fe3+ + 2 e–, Eo = – 0,77 V 

                                                                 2 Cl-1 + 2 e– → Cl2 + 2e–, Eo = – 1,36 V 

Calcule o potencial da reação e diga se ela é espontânea ou não, assinalando a opção 

correta:                                     2 Fe2+ + Cl2 → 2 Fe3+ + 2 Cl1- 

a) - 0,59 V; a reação não é espontânea. 

b) 0,59 V; a reação não é espontânea. 

c) 0,59; a reação é espontânea. 

d) - 2,13 V; a reação não é espontânea. 

e) 2,13 V; a reação é espontânea. 

 

3) Assinale a opção que contém, respectivamente, a ddp, o ânodo, o cátodo e o número 

de elétrons envolvidos na reação global da pilha galvânica padrão de Zn e Cr. Dados: 

Zn2+ + 2 e– → Zn, Eo = – 0,76 V 

Cr3+ + 3 e– → Cr, Eo = – 0,74 V 

a) – 0,02 V; Zn; Cr+3; 3. 

b) + 0,02 V; Zn; Cr+3; 6. 

c) – 0,70 V; Zn+2; Cr; 6. 

d) + 0,70 V; Cr; Zn; 3. 

e) + 0,02 V; Cr+3; Zn; 2. 

 

4)  (PUC-SP) Uma pilha-padrão que é formada por Cu/Cu(NO3)2 e Fe/FeSO4 apresenta 

um potencial igual a 0,78 volt. Conhecendo-se o potencial-padrão de redução de Cu2+ + 

2 e– → Cu, que é E0 = 0,34 volt, e sabendo-se que o eletrodo de Fe(s) se dissolve, 

pergunta-se, qual é o potencial-padrão de redução de Fe2+ + 2 e– → Fe(s)? 

a) 0,44 V. 

b) 1,12 V. 

c) – 0,44 V. 

d) – 1,12 V. 

e) 2,29 V. 
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RESPOSTAS: 

1) B 

ΔE = Eredução maior – Eredução menor 

ΔE = -0,13 - (- 2,76) 

ΔE = -0,13 + 2,76 

ΔE = + 2,63 V 

 

2)  C 

ΔE = Eoxidação maior – Eoxidação menor 

ΔE = - 0,77 - (-1,36) 

ΔE = - 0,77 + 1,36 

ΔE = + 0,59. Como o ΔE é positivo, o processo é espontâneo. 

 

3)  B 

ΔE = Eredução maior – Eredução menor 

ΔE = -0,74 - (-0,76) 

ΔE = -0,74 + 0,76 

ΔE = + 0,02 V 

O ânodo de uma pilha sempre é a espécie que apresenta o menor potencial de redução, 

logo, o Zn. 

Para determinar o número de elétrons envolvidos na equação global de uma pilha, basta 

multiplicar o número de elétrons de uma equação com o número de elétrons da outra: 

Zn2+ + 2 e– → Zn, Eo = – 0,76 V 

Cr3+ + 3 e– → Cr, Eo = – 0,74 V 

Número de elétrons = 2.3 

Número de elétrons = 6 

 

4) C 

O Fe(s) dissolve-se, logo, de acordo com a equação presente no enunciado, ele se 

transforma no cátion ferro II (Fe2+), ou seja, sofre oxidação e, por isso, apresenta 

potencial de redução menor. 

ΔE = Eedução maior – Eredução menor 

0,78 = 0,34 - Eredução menor 

Eredução menor = 0,34 – 0,78 

Eredução menor = -0,44 V 
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PENSANDO MELHOR 

 

“Porque em regiões litorâneas os carros, geladeiras, portões, ou seja tudo que tem 

metal enferruja mais rapidamente?” 

 

CORROSÃO e PROTEÇÃO DE METAIS 

 

Corrosão é a deterioração de metais através do 

processo eletroquímico que ocorre nas reações de 

oxirredução. As corrosões mais comuns em nosso 

dia a dia são: a formação da ferrugem, o 

escurecimento da prata, a formação do azinhavre 

(camada verde de carbonato de cobre que se forma 

sobre objetos de cobre) etc. 

A corrosão dos metais, está relacionada com a 

capacidade que um metal tem de se oxidar (agente 

redutor) e com a capacidade de uma espécie, como o oxigênio (O2), de se reduzir 

(agente oxidante). A temperatura e as concentrações dos reagentes afetam as reações de 

corrosão. 

A presença de água facilita o fluxo de elétrons dos íons, favorecendo a corrosão do 

metal, ou seja, a formação da ferrugem. Como em regiões litorâneas o ar é mais úmido, 

a ferrugem é facilitada ocorrendo mais rapidamente. 

A corrosão pode ser evitada utilizando-se revestimentos de proteção, como tintas, 

graxas, óleos, esmaltes ou alguns metais mais resistentes à corrosão. Alguns métodos 

que são utilizados: 

• GALVANIZAÇÃO: Aplica-se uma fina camada de zinco sobre o ferro ou aço, 

revestindo o material impedindo o contato direto com o ar e a água. 

• METAL DE SACRIFÍCIO: Para proteger um metal utilizamos outro metal que tenha 

maior tendência a perder elétrons (maior potencial de oxidação). Esse metal irá se 

oxidar primeiro protegendo o outro metal, assim evitando sua corrosão, por isso é 

chamado de metal de sacrifício. 

O ferro, utilizado em cascos de navio, em contato com a água do mar, se 

oxidaria muito facilmente se não houvesse um metal de sacrifício. Cascos de navio são 

protegidos da corrosão mediante a colocação de placas de zinco, que se oxida mais 
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facilmente que o ferro. A técnica é denominada “proteção catódica”, pois o ferro é 

protegido justamente por se tornar o cátodo da cela galvânica formada por zinco e ferro. 

E o zinco é denominado “metal de sacrifício” ou “ânodo de sacrifício”, pois, atuando 

como o ânodo da cela, oxida-se, preservando, assim, o ferro. A proteção é eficiente 

desde que o metal de sacrifício seja reposto à medida que vai sendo consumido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: USBERCO, João; SALVADOR, Edgar. Química 2 _ Físico-química. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2003, Manual do professor p27. 

 

Eletrodo de sacrifício e o meio ambiente 

Para evitar a corrosão dos tanques de combustível, feitos de aço, deve-se usar um metal de 

sacrifício, por exemplo o magnésio. A sua não utilização ou não-substituição periódica pode provocar nesses 

tanques o aparecimento de fissuras ou mesmo de buracos. Nesses casos, os combustíveis derivados do 

petróleo, como o óleo diesel e a gasolina, vazam dos tanques, vão preenchendo os poros existentes no solo e 

atingem aquela região onde encontramos grande quantidade de água entre o material sólido: o lençol 

freático. 

Se esses combustíveis não forem separados na água, podem atingir os mananciais e represas que 

fornecem água à população. 

Uma das maneiras mais utilizadas para fazer a separação é extrair essa água contaminada através de 

poços, bombeando-a para um separador. 

 
A água misturada, por exemplo, com o óleo é obrigada a passar por um conjunto de placas 

coalescentes, que são telhas onduladas providas de orifícios nas partes superiores da ondulação. Essas placas 

podem ser de plástico ou de amianto (3MgO . 2 SiO2 . 2H2O). Quando a mistura passa lentamente entre as 

placas, o óleo, por ser insolúvel na água e apresentar menor densidade, tende a subir através dos orifícios.  

Desta maneira, o óleo atinge a parte superior do separador, sendo daí retirado. A água, agora sem 

esse contaminante, pode ser descartada sem problemas para o meio ambiente. 
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Nesta aula será demonstrado o interior de uma pilha seca comum, abrir somente 

pilhas de zinco-carbono para segurança do professor e alunos. Com o intuito de 

aproximar a teoria da realidade do aluno, já que o aluno conhece o dispositivo 

eletrônico. O estudante conseguirá associar as partes constituintes de uma pilha e seu 

funcionamento estudado na teoria com o que visualizar dentro do dispositivo eletrônico 

(pilha). 

 

DEMONSTRAÇÃO 

 

VAMOS CONHECER UMA PILHA POR DENTRO? 

  

 Estamos estudando a algumas semanas a constituição e o funcionamento de 

pilha na teoria, hoje iremos verificar as partes constituintes de uma pilha realizando a 

abertura de uma pilha seca de zinco-carbono, apenas demonstrativa. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Pilha seca (zinco-cádmio) 

- chave de fenda 

- alicate de ponta 

- estilete 

- luvas 

- um pote pequeno com tampa 

- luva descartável 

- sacola para descartar o lixo 

 

PROCEDIMENTO 

Retirar o plástico que envolve a pilha. 

Em seguida retirar o papelão que protege a pilha, em sequência retirar o lacre do polo 

positivo. 

Quando abrir a pilha com todo cuidado retirar o eletrodo de carbono e o pó no interior 

da cápsula (óxido de manganês) reservar no recipiente com tampa. 
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FAÇA VOCÊ MESMO 

 

1) Identifique as partes que constituem uma pilha, baseando-se no que você acabou de 

observar. 

 

 

2) Escreva a semi-reação que ocorre no polo negativo. 

____________________________________________ 

3) Escreva a semi-reação que ocorre no polo positivo. 

_____________________________________________ 

4) Uma célula galvânica é constituída de 2 eletrodos:  

1º eletrodo: 1 lâmina de ferro metálico submersa numa solução de FeSO4 1 mol/L.  

2º eletrodo: 1 lâmina de prata metálica submersa numa solução de AgNO3 1 mol/L.  

Sabendo que os potenciais normais de redução desses dois elementos são:  

Fe2+ + 2 e- → Fe     Eº = - 0,44 V  

Ag+ + e- → Ag        Eº = + 0,80 V  

o potencial dessa célula, quando os dois eletrodos são ligados entre si internamente por 

uma ponte salina e externamente por um fio de platina, será:  

a) +0,36 V  

b) -0,36 V  

c) -1,24 V  

d) -1,36 V  

e) +1,24 V  
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RESPOSTAS: 

1)  

 

2) Zn (s) → Zn2+
(aq) + 2 e- 

3) 2MnO2(aq) + 2NH4
1+

(aq) + 2e- → Mn2O3(s)+2NH3(g)+1 H2O(l) 

4) ΔEº = E0 maior – E0 menor = +0,80 – (-0,44) = + 1,24 V (Alternativa “e”). 

 

 

TIPOS DE PILHAS E BATERIAS 

 

As pilhas, ou células eletroquímicas, e as baterias são dispositivos em que a 

energia química é transformada em energia elétrica de modo espontâneo. A pilha é 

formada somente por dois eletrodos e um eletrólito, enquanto que a bateria é um 

conjunto de pilhas em série ou em paralelo. 

As pilhas primárias são dispositivos não recarregáveis, sendo que quando a 

reação de oxirredução que ocorre dentro delas cessa, elas devem ser descartadas. 

Para cada equipamento é indicado um tipo de pilha e, entre as pilhas primárias 

usadas atualmente, temos que as principais são: pilhas secas de Leclanché (pilhas 

comuns ou pilhas ácidas), pilhas alcalinas e pilhas de lítio/dióxido de manganês. 

A pilha seca foi inventada pelo francês Georges Leclanché (1865) e são as mais 

utilizadas no nosso dia-a-dia. As pilhas secas possuem um grande apelo ambiental 

devido ao seu descarte.  

Essas pilhas são formadas basicamente por um envoltório de zinco, separado por 

um papel poroso e por uma barra central de grafite envolvida por dióxido de manganês 

(MnO2), carvão em pó (C) e por uma pasta úmida contendo cloreto de amônio (NH4Cl), 

cloreto de zinco (ZnCl2) e água (H2O). 

O zinco funciona como o ânodo, perdendo elétrons; e o grafite funciona como 

o cátodo, conduzindo os elétrons para o dióxido de manganês: 
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Semirreação do Ânodo: Zn (s) → Zn2+
(aq) + 2 e- 

Semirreação do Cátodo: 2MnO2(aq) + 2NH4
1+

(aq) + 2e-→Mn2O3(s)+2NH3(g)+1 H2O(l) 

Reação Global: Zn (s) + 2 MnO2(aq) + 2 NH4
1+

(aq) → Zn2+
(aq) + 1 Mn2O3(s) + 2NH3(g) 

                                                    

Esse tipo de pilha é indicado para equipamentos que requerem descargas leves e 

contínuas, como controle remoto, relógio de parede, rádio portátil e brinquedos. 

A pilha alcalina tem o funcionamento muito semelhante 

com o das pilhas secas de Leclanché, porém, a única diferença 

está que no lugar do cloreto de amônio (que é um sal ácido), 

coloca-se uma base forte, principalmente o hidróxido de sódio (NaOH) ou o hidróxido 

de potássio (KOH). 

Semirreação do Ânodo: Zn + 2 OH →  ZnO  + H2O + 2e-                                                                                 

Semirreação do Cátodo: 2 MnO2 + H2O + 2e-→ Mn2O3 + 2 OH- 

Reação global: Zn +2 MnO2→  ZnO  + Mn 2O3 

As pilhas alcalinas são mais vantajosas que as ácidas no sentido de que elas têm 

uma maior durabilidade, em geral, oferecem de 50 a 100% mais energia que uma pilha 

comum do mesmo tamanho, além de haver menos perigo de vazamentos. 

São indicadas principalmente para aparelhos que exigem 

descargas rápidas e mais intensas, como rádios, MP3 portáteis, lanternas, 

câmeras fotográficas digitais etc. 

As pilhas de lítio/dióxido de manganês são leves e originam 

uma grande voltagem (cerca de 3,4V), devido a isso, elas são muito utilizadas em 

equipamentos pequenos como relógios e calculadoras. Diferentemente dos casos 

anteriores, o seu formato é de moeda, como mostra a imagem a seguir: 

O ânodo é o lítio, o cátodo é o dióxido de manganês e o eletrólito é uma solução salina: 

Semirreação do Ânodo: Li →Li+ + e− 

Semirreação do Cátodo: MnO2 + Li+ + e− →MnO2(Li) 

Reação global: Li + MnO2 → MnO2(Li) 
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As pilhas e baterias secundárias podem ser recarregadas por meio da aplicação 

de uma diferença de potencial (por meio de um gerador, como carregador específico 

para o aparelho, um alternador ou um dínamo). Com isso, as reações envolvidas no 

funcionamento desses dispositivos ocorrem no sentido contrário, regenerando os 

reagentes e permitindo que a bateria seja utilizada novamente. 

Nas baterias de chumbo usadas em automóveis, o ânodo é formado por placas 

de chumbo metálico, e o cátodo é formado por placas de chumbo revestidas de PbO2(s). 

Essas placas são intercaladas e separadas por papelão ou plástico e mergulhadas em 

uma solução de ácido sulfúrico concentrado, formando uma série de seis pilhas, com 2V 

cada e fornecendo um total de diferença de potencial de 12 V. 

O chumbo oxida-se, perdendo elétrons, enquanto o dióxido de chumbo reduz-se, 

ganhando elétrons: Ânodo: Pb +HSO4
1-+ H2O ↔  PbSO4 + H3O1+ + 2e- 

                                Cátodo: PbO2 + HSO4
1-+ 3H3O1+ + 2e-↔ PbSO4 + 5 H2O 

               Reação global: Pb + PbO2 + 2 HSO4
1-+ 2 H3O1+↔ 2 PbSO4 + 4 H2O 

Nas baterias de íon lítio, usadas em aparelhos de 

celular, o cátodo dessa bateria é composto por óxido de 

lítio e cobalto, e o ânodo por carbono, sendo que esses 

dois eletrodos estão separados por um eletrólito não 

condutor. 

O seu funcionamento ocorre pelo movimento dos íons de lítio do ânodo em 

direção ao cátodo através do eletrólito: 

Ânodo: LiyC6 (s) + y Li+
(solv) + y e- →Lix+yCoO2(s)  

Cátodo: LixCoO2 (s) + y Li+
(s) + y e-→Lix+yCoO2(s)  

Reação Global:  LiyC6(s) → 6 C (s) + y Li+ (solv) + y  e- 

Na pilha ou bateria de níquel/cádmio, o ânodo dessa 

bateria é uma liga de ferro e cádmio, e o cátodo é revestido por 

uma camada de hidróxido (ou óxido) de níquel III:  

Ânodo: 1 Cd(s) + 2 OH-
(aq) → 1 Cd(OH)2(s) + 2e- 

            Cátodo: 2 NiOOH + 4 H2O(l) + 2e- → 2 Ni(OH)2 . H2O(s) +2 OH-
(aq) 

            Reação global: 1 Cd(s) + 2 NiO(OH) + 2 H2O(l) → 1 Cd(OH)2(s) + 2 Ni(OH)2(s) 

Na bateria de hidreto metálico/óxido de níquel (NiMH), suas atribuições 

principais são semelhantes à bateria de níquel-cádmio, mas com a modificação de que o 

ânodo é constituído por uma liga metálica que contém hidrogênio absorvido, formando 

um hidreto metálico:  
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Ânodo: MH(s) + OH-
(aq) → M(s) + H2O(l) + e-                                                                   

Cátodo:  NiOOH(s) + 2 H2O(l) + e- →  Ni(OH)2 . H2O(s) + OH-
(aq) 

Reação global: 1 Cd(s) + 2NiO(OH) + 2H2O(l) → 1 Cd(OH)2(s) + 2 

Ni(OH)2(s) 

A bateria de carro, inventada pelo francês Gaston Planté 

(1859), possui uma grande relevância devido a sua capacidade de se recarregar, tendo 

como consequência a ampliação da sua vida útil e de seu valor de mercado. A bateria de 

carro é a fonte de energia elétrica de diversos componentes como, por exemplo, faróis, 

som automotivo e ar-condicionado. Este tipo de pilha tem o chumbo como o principal 

eletrodo da pilha. 

Por fim, as células combustíveis são um tipo de pilha no qual é gerado energia 

elétrica através de reações de combustão indireta. As reações de combustão indireta 

maximizam o rendimento do processo poluindo menos e minimizando o consumo de 

combustíveis. Um modelo de sucesso é a célula combustível que utiliza o gás 

hidrogênio e oxigênio como combustíveis. O sucesso desse modelo se deve pelo fato de 

que o gás hidrogênio e oxigênio estão em abundância na atmosfera terrestre. 

 

 

 

https://www.realizeeducacao.com.br/wp-content/uploads/2019/04/bateria-de-carro.png


102 

 

1) Sobre a relação entre pilhas alcalinas e as pilhas comuns ou de Leclanché, julgue os 

itens em certo (C) ou errado (E): 

(   ) As pilhas alcalinas não apresentam reações secundárias, o que aumenta o seu prazo 

de validade. 

(  ) As pilhas alcalinas não geram valores de corrente elétrica suficientes para o 

funcionamento de equipamentos como câmeras digitais, filmadoras e alguns 

brinquedos. 

(   ) As pilhas comuns apresentam reações secundárias que podem reduzir seu prazo de 

validade. 

(   ) As pilhas alcalinas apresentam reações secundárias que podem resultar em produtos 

no estado gasoso, cuja pressão interna provoca rompimento do lacre e vazamento. 

(   ) Tanto as pilhas alcalinas quanto as pilhas comuns são primárias, não podendo ser 

recarregadas. 

(  ) As pilhas comuns não apresentam metais pesados como cádmio, mercúrio e 

chumbo. 

(   ) O recipiente externo das pilhas alcalinas são confeccionados com chapas de aço 

para prevenir vazamentos. 

 

2) As pilhas alcalinas entraram em moda recentemente e são usadas em quase tudo que 

exige um trabalho contínuo e duradouro, desde relógios de pulso até calculadoras 

eletrônicas. Uma das pilhas mais usadas é a de níquel/cádmio, que chega a ter uma 

duração maior do que a da bateria de automóvel e ainda pode ser recarregada várias 

vezes. Ela é constituída pelo metal cádmio, hidróxido de níquel III e uma pasta de 

hidróxido de potássio. Considere que os potenciais-padrão de redução são: 

Cd2+
(s)+ 2 e- → Cd0

(s) -0,4 V 

Ni3+
(s) + 1 e- → Ni2+

(s) +1,0 V 

Entre as opções a seguir, indique a que apresenta o sentido do fluxo de elétrons e a força 

eletromotriz da pilha níquel-cádmio. 

a) Do eletrodo de cádmio para o eletrodo de hidróxido de níquel III; +1,4 V. 

b) Do eletrodo de cádmio para o eletrodo de hidróxido de níquel III; +11,6 V. 

c) Do eletrodo de cádmio para o eletrodo de hidróxido de níquel III; +2,4 V. 

d) Do eletrodo de hidróxido de níquel III para o eletrodo de cádmio; +1,4 V. 

e) Do eletrodo de hidróxido de níquel III para o eletrodo de cádmio; +2,4 V. 
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RESPOSTAS: 

1)  (C) As pilhas alcalinas não apresentam reações secundárias, o que aumenta o seu 

prazo de validade. 

(E) São as pilhas comuns, e não as pilhas alcalinas, que não conseguem gerar valores de 

corrente elétrica suficientes para o funcionamento de equipamentos como câmeras 

digitais, filmadoras e alguns brinquedos. 

(C) As pilhas comuns apresentam reações secundárias que podem reduzir seu prazo de 

validade. 

(E) São as pilhas comuns, e não as pilhas alcalinas, que apresentam reações secundárias, 

que, por sua vez, podem resultar em produtos no estado gasoso, cuja pressão interna 

provoca rompimento do lacre e vazamento. 

(C) Tanto as pilhas alcalinas quanto as pilhas comuns são primárias, não podendo ser 

recarregadas. 

(E) São as pilhas alcalinas, e não as pilhas comuns, que não apresentam metais pesados 

como cádmio, mercúrio e chumbo. 

(C) O recipiente externo das pilhas alcalinas são confeccionados com chapas de aço 

para prevenir vazamentos. 

 

2) A 

Pelos valores dos potenciais-padrão de redução dados, sabemos que o níquel tem maior 

tendência para reduzir-se, então ele é o cátodo e o cádmio é o ânodo, ou seja, o cádmio 

perde elétrons e o níquel ganha, mostrando que o sentido do fluxo de elétrons é do 

eletrodo de cádmio para o eletrodo de hidróxido de níquel III: 

2 Ni3+
(s) + 2 e- → 2 Ni2+

(s) +1,0 V 

Cd2+
(s)+ 2 e- → Cd0

(s) +0,4 V 

A ddp da pilha é a soma dos potenciais das semirreações: +1,40 V 
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Solicitar aos alunos uma pesquisa sobre os metais pesados presentes em pilhas e 

baterias e os malefícios que podem causar ao meio ambiente e ao organismo humano. 

Entregar aos alunos um quadro que deverá ser completado e entregue com os 

resultados da pesquisa realizada na próxima aula. 

Pode sugerir que assistam a esses vídeos para facilitar o trabalho: 

1) Momento Ambiental Pilhas. 

2) Pilhas e baterias Funcionamento e Impacto ambiental. 

3) Vamos Preservar o Meio Ambiente - Descarte de Pilhas e Baterias 
 

QUADRO A SER COMPLETADO: 

 

METAIS 

 

SÍMBOLO 

FORMA 

IÔNICA 

ONDE É 

ENCONTRADO 

MALEFÍCIO CAUSADO A 

SAÚDE 

CÁDMIO      

CHUMBO     

COBRE     

LÍTIO      

MANGANÊNS     

MERCÚRIO     

NÍQUEL     

ZINCO     
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3º Etapa 

Parte Prática  

Tema: Metais pesados 

Objetivo: O aluno deverá compreender o motivo pelo qual o descarte incorreto de pilhas e 

baterias causam danos ao meio ambiente e à saúde humana. 

 

Conceito: Metais pesados são altamente reativos e bioacumulativos, ou seja, o 

organismo não é capaz de eliminá-los. São definidos como um grupo de elementos 

situados entre o cobre e o chumbo na tabela periódica. 

               Esses metais são provenientes de atividades como a mineração, de indústrias 

de galvanoplastia, e do despejo de efluentes domésticos. Quando metais são lançados 

como resíduos industriais, na água, no solo ou no ar, esses elementos podem ser 

absorvidos pelos vegetais e animais das proximidades, provocando graves intoxicações 

ao longo da cadeia alimentar. 

 Os metais pesados em pequenas quantidades são úteis para o homem, como o 

ferro, zinco, magnésio, cobalto que constituem a hemoglobina. Mas quando ultrapassa a 

quantidade limite no organismo, eles se tornarão tóxicos ocasionando problemas de 

saúde. 

                Aplicando os conhecimentos assimilados nessa aula e em aulas anteriores 

encontre as palavras chaves no caça-palavras abaixo. Todas as palavras estão 

relacionadas ao assunto metais pesados. 
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A B C O B R E G H R S O P W Z X T 

C I U M R F E J K M E R C U R I O 

A Z X C V B T N M A S C D F G H J 

D K L O Ç Q N W L E R O T Y U I O 

M P M N N V E A C X Z N D Ç L C K 

I J H S G F I D S B A T E R I A S 

O A P C O C B I U Y Z A S T R N E 

W Q Z I N X M C V B E M C N M C A 

S D F E I G A H J K R I A L Ç E P 

Q W T N Q E O R T Y U N R U I R O 

A O S C U D I F G H T A T J K L Ç 

P L X I E C E V B N A Ç E M P O I 

Q O E A L R M T Y U N A A S D F G 

B S T Y H N M J U I K O L Z S E R 

Q A X S W P I L H A S R T L I X O 

U H T G U I O P V B N J A E C P S 

F A T E R R O S B E U S A O V X T 

X Z B I O A C U M U L A T I V O P 
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RESPOSTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C O B R E G H R S O P W Z X T 

C I U M R F E J K M E R C U R I O 

A Z X C V B T N M A S C D F G H J 

D K L O Ç Q N W L E R O T Y U I O 

M P M N N V E A C X Z N D Ç L C K 

I J H S G F I D S B A T E R I A S 

O A P C O C B I U Y Z A S T R N E 

W Q Z I N X M C V B E M C N M C A 

S D F E I G A H J K R I A L Ç E P 

Q W T N Q E O R T Y U N R U I R O 

A O S C U D I F G H T A T J K L Ç 

P L X I E C E V B N A Ç E M P O I 

Q O E A L R M T Y U N A A S D F G 

B S T Y H N M J U I K O L Z S E R 

Q A X S W P I L H A S R T L I X O 

U H T G U I O P V B N J A E C P S 

F A T E R R O S B E U S A O V X T 

X Z B I O A C U M U L A T I V O P 
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Agora que conhecemos todos os tipos de pilhas e bateria e como elas funcionam 

precisamos descobrir o que fazer quando as retiramos dos aparelhos eletrônicos de 

nossas casas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: USBERCO, João; SALVADOR, Edgar. Química 2 _ Físico-química. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2003, Manual do professor p27. 

 

 

 

 

Onde podemos descartar as pilhas e baterias usadas corretamente? 

 

Com a inocente aparência e seu pequeno tamanho, as pilhas e baterias são um grave 

problema ambiental. No Brasil, são produzidas anualmente mais de 1 bilhão de pilhas e mais de 

400 milhões baterias de aparelho celular, contendo  metais extremamente tóxicos à saúde e ao 

meio ambiente. Esses metais afetam o sistema nervoso central, fígado, rins, pulmões e o pior são 

bioacumulativos (ou seja, acumulam-se no ambiente ao longo do tempo). O cádmio é agente 

carcinogênico, o chumbo é teratogênico e o mercúrio também pode provocar mutações 

genéticas. 

Quando descartamos as pilhas e baterias em lixo comum (lixo doméstico), estas são 

despejadas em lixões ou aterros sanitários. Dessa maneira, o vazamento de seus componentes 

tóxicos contamina o solo, os cursos d’água e o lençol freático, contaminando, em decorrência, a 

flora e a fauna das regiões circunvizinhas. Assim, através da cadeia alimentar, esses metais 

chegam finalmente, e de forma acumulada, aos seres humanos. 

Também na compostagem do lixo orgânico – comida, papel etc. -, para fazer adubo, a 

presença de pilhas compromete a sua qualidade, pois haverá a presença de altas porcentagens de 

metais tóxicos, inviabilizando seu uso para a agricultura. 

A incineração tampouco se constitui numa forma ambientalmente adequada para a 

eliminação das pilhas, pois parte desses metais de volatiza, dispersando-se pela atmosfera e 

contaminando áreas distantes do local da queima, enquanto outra parte, remanescente 

permanecerá nas cinzas dos incineradores. 

A redução do problema do descarte de resíduos sólidos ou eletrônicos passa pela 

diminuição do seu volume e toxicidade. 
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MEIO AMBIENTE 

Bolsonaro regulamenta lei que estabelece Política Nacional de Resíduos 

Sólidos 

Decreto trata da logística reversa de produtos eletroeletrônicos. Também foram 

anunciados recursos para o Programa Lixão Zero. 

Publicado em 12/02/2020 19h41min 

 

Nesta quarta-feira (12), o presidente da República, Jair Bolsonaro, em conjunto com o 

ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinou o Decreto Nº 10.240 que 

regulamenta parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS - Lei 12.305/10) e 

estabelece a logística reversa para o recolhimento de resíduos sólidos de composição 

eletroeletrônico. 

O sistema de logística reversa deverá ser implantado em duas fases. Em 2020 serão 

implantados 400 pontos de recolhimento. Na fase final, em 2025, serão 5 mil pontos 

distribuídos por todo Brasil. “Vamos começar com as cidades acima de 80 mil 

habitantes, são 400 cidades, que contemplam 60% da população brasileira e 

representam uma parcela muito significativa dos resíduos de eletroeletrônicos no 

Brasil”, detalhou o ministro Salles. 

O governo também quer incentivar outros setores da Indústria, sobretudo de 

embalagens, que constitui um problema grave na gestão dos resíduos sólidos no Brasil. 

Queremos que [o setor de embalagem] celebre, também, os seus acordos setoriais para 

que a gente faça essa etapa da logística reversa realmente avançar no País", destacou o 

ministro do Meio Ambiente. Ele também defendeu que, "quando tivermos todos os 

setores envolvidos nessa parte de logística reversa, o Brasil vai melhorar bastante e 

reduzir o volume de lixo que vai para os aterros”. 

Segundo o ministro Salles, dentro da temática da logística reversa, o setor que mais tem 

negociações avançadas com o Governo Federal é a indústria de medicamentos, que deve 

ser alvo do próximo acordo e decreto vinculado à PNRS. A ideia é que todos os 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.240-de-12-de-fevereiro-de-2020-243058096
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medicamentos vencidos, fora de uso, o que o cidadão não saiba o que fazer, retornem 

para a indústria farmacêutica. "Não se deve jogar medicamentos no lixo comum, tão 

pouco no vaso sanitário. O correto é devolver para o setor", explicou. 

Recursos para municípios 

Ainda durante a cerimônia no Palácio do Planalto, foi anunciado a assinatura de 

convênios entre o Ministério do Meio Ambiente e representantes de consórcios e 

municípios para o repasse de R$ 64 milhões, do Fundo de Direitos Difusos do 

Ministério da Justiça, para ações relacionadas ao Programa Lixão Zero, que faz parte da 

Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana. 

Ao todo, neste momento, 57 municípios de 10 estados brasileiros (RS, MG, PR, SP, 

MS, CE, SC, RO, MT e GO) serão beneficiados. "Vivemos um caos do lixo no Brasil, 

de norte a sul, em todas as regiões. E as prefeituras, sobretudo as pequenas, realmente 

têm uma dificuldade muito grande de encaminhar soluções que sejam ambientalmente 

corretas, viáveis economicamente, e que empreguem mais tecnologia", disse Ricardo 

Salles ao anunciar o repasse de recursos. 

Fonte: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2020/02/bolsonaro-regulamenta-

lei-que-estabelece-politica-nacional-de-residuos-solidos. Acessado em 20/03/2020 às 14h30min. 

  

Após a leitura dos dois textos, vocês se dividirão em grupos de 4 alunos e irão 

elaborar uma campanha de esclarecimento para a comunidade escolar sobre a 

importância do correto descarte de pilhas e baterias.  

Para orientá-los na confecção do material (folder ou cartazes) seguem algumas 

questões que devem ser pesquisadas durante a elaboração da campanha. 

1) O que fazer com a pilhas usadas? 

2) Como escolher as pilhas quando tenho necessidade de comprá-las? 

3) Política no Brasil de prevenção ao lixo tóxico.  

4) Significado de logística reversa. 

5) No Brasil quais empresas possuem o projeto de logística reversa em funcionamento. 

 Quando o material estiver pronto iremos realizar uma oficina para todas as 

turmas do colégio conscientizando sobre o descarte correto do lixo eletrônico e em 

seguida faremos uma campanha junto à comunidade no entorno da escola. 

 

 

 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2020/02/bolsonaro-regulamenta-lei-que-estabelece-politica-nacional-de-residuos-solidos
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2020/02/bolsonaro-regulamenta-lei-que-estabelece-politica-nacional-de-residuos-solidos


111 

 

A avaliação dos alunos foi feita durante o processo, em cada atividade realizada, 

participação na confecção e apresentação da oficina, campanha na escola e para 

finalizar o ciclo faremos um quiz de perguntas e respostas como avaliação final, 

utilizando uma roleta. 

A turma é dividida em dois grupos, (aleatoriamente), a roleta é afixada no quadro. O 

professor utiliza o cronômetro do aparelho de celular para marcar os cinco minutos da 

resposta.  

O professor girar a roleta, com o tema selecionado na roleta. O professor retira um 

cartão com a pergunta e o lê para turma. Aciona o cronômetro para marcar o tempo da 

resposta. 

O grupo escolhe um representante para ir a frente do quadro e avisar que já resolveu a 

questão e explicá-la. 

O grupo que o representante chegar a frente primeiro recebe um ponto e quem 

responder melhor recebe dois pontos. Faz-se uma rodada de 10 questões e ao final o 

grupo que somar mais pontos é o grande vencedor. 

A roleta os cartões-pergunta e o gabarito estão ao final do manual como anexo. O 

professor pode imprimir para utilizá-lo. 

No material do jogo existem alguns cartões-pergunta em branco, caso o professor queira 

acrescentar alguma pergunta ao jogo. 
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Essas aulas serão divididas em duas etapas: a primeira os alunos deverão apresentar os 

trabalhos confeccionados por eles para o professor. O professor deve avaliar e realizar 

as considerações necessárias antes da exposição. 

Na segunda etapa, os trabalhos deverão ser apresentados as outras turmas do colégio, 

podendo ser através de seminários, oficinas, banners. 

 

 

Os alunos deverão responder o questionário 2 e em sequência avaliam a sequência 

didática adotada através de roda de conversa em cada turma, descrevendo a experiência 

adquirida durante todo o processo.  

 

Questionário Final  

 

1) Você sabe explicar o processo químico que ocorre dentro de uma pilha para que ela 

funcione? 

(  ) Sim          (  ) Não 

2) Você compreendeu que dentro de pilhas e baterias há metais pesados tóxicos? 

 (  ) Sim         (   ) Não    

3) Você consegue conscientizar as pessoas ao seu redor sobre a maneira correta de 

descartar esse tipo de lixo? 

(  ) Sim          (  ) Não 

4) Você aprendeu que antes de comprar devemos refletir para não contribuir com a 

destruição do meio ambiente ? 

(  ) Sim          (  ) Não 

 

 

 

 

 



113 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

ESTADO DE MINAS GERAIS. Sítio de notícias, seção meio ambiente. Disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026585/analises

-confirmam-contaminacao-do-rio-paraopeba-por-metais-pesados.shtml. Acessado em: 

11 fev. 2020. 

 

MANUAL DA QUÍMICA. Sítio de educação. Disponível em: 

https://www.manualdaquímica.com. 

 

MUNDO EDUCAÇÃO. Sítio de educação. Disponível em: 

https://www.mundoeducacao.bol.uol.com.br. 

 

NOVAIS, Vera Lúcia Duarte de; TISSONI, Murilo Antunes. Química _ Volume 2, 1ª 

ed. Curitiba: Positivo, 2016.(Coleção Vivá). 

 

USBERCO, João; SALVADOR, Edgar. Química 2 _ Físico-química. 8ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003, 191 a 270 p. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026585/analises-confirmam-contaminacao-do-rio-paraopeba-por-metais-pesados.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026585/analises-confirmam-contaminacao-do-rio-paraopeba-por-metais-pesados.shtml












 

Mg2+ + 2 e- ®  Mg0               E0 = -2,37 V 

Zn2+ + 2 e- ®  Zn0                  E0 = -0,76 V 

Fe2+ + 2 e- ®  Fe0                   E0 = -0,44 V 

Ni2+ + 2 e- ®  Ni0                   E0 = -0,25 V 

Sn2+ + 2 e- ®  Sn0                  E0 = -0,14V 

Fe3+ + e- ®  Fe2+                     E0 = 0,77 V 

Ag+ + e- ®  Ag0                      E0 = 0,80 V 
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